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Sammanfattning 
Den här rapporten redovisar examensarbetet vars huvudsyfte var att förstå teori och 

beräkningsgången bakom förspända betongelement samt att jämföra den med teorin för 

slakarmerade betongelement. Arbetet valdes eftersom inga kurser under studietiden har 

beaktat denna typ av utformning samt eftersom tillämningen av kunskapen inom området är 

stor ute i arbetslivet. Arbetet slutfördes genom inläsning av litteratur samt handledning.  

Det visade sig efter arbetet var slutfört att några delar av teorin och beräkningsgången bakom 

förspända betongelement var lik den som används vid slakarmerade betongelement, dock 

existerade även många skillnader. Likheterna erhålls bland annat vid beräkningarna av 

moment- och tvärkraftskapaciteterna. Skillnaden är att många extra steg måste utföras vid 

dimensioneringen, steg som till största del bara av olika kontroller, vilka utfördes bland annat 

vid dimensioneringen av tillverkningsprocessen och i brottgränstillstånd. 

Slutligen kunde det konstateras att förspända betongelement har många fördelar, vilka bland 

annat är att större spännvidder, mindre dimensioner på konstruktionerna samt mindre 

deformationer kan erhållas. Dock så krävs en större mängd beräkningar vid förspända än för 

slakarmerade betongelement.  

 

 

Nyckelord: Förspänd, konstruktion, avspänning, töjning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Abstract  
The objective of this thesis is to understand the theory and learn the calculation behind 

prestressed concrete elements and to compare it with the theory of ordinary reinforced 

concrete elements. This thesis work was chosen in order to promote the study of prestressed 

concrete and because it´s broad application in civil engineering. The worked was completed 

by reading literature and guidance. 

It turned out after the work was completed that some parts of the theory and calculation 

behind prestressed concrete was similar to that used in the ordinary reinforced concrete. 

However, there were also many differences that existed. Some of the similarities are obtained 

when the capacities of moment and shear are calculated. The differences is that many extra 

steps are required when the design are performed, steps who for the most part due to different 

controls and are required to be performed to ensure the safety of the design. The controls are 

to be performed, among other, in the design of the manufacturing process and in the ultimate 

limit state. 

Finally, it is found that prestressed concrete elements have many benefits, which includes 

larger spans, smaller dimensions for structures and that smaller deformations can be obtained. 

However, it will require a larger amount of calculations as compared to ordinary reinforced 

concrete. 
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Teckenförklaring 
Nedan listas olika tecken som förekommer i den här rapporten. I rapporten förekommer även 

tecken som inte listas nedan, dessa förklaras närmare när dem används. Således gäller att om 

ett tecken inte beskrivs vid det tillfällen där det används så hänvisas läsaren till detta avsnitt. 

Tecken: Förklaring: Dimensionerande tecken: 

(om det inte redan anges) 

 

     Minsta inbördes avståndet mellan de 

slakarmerade järnen 

  

 

  Tvärsnittets sammansatta area  

   Betongtvärsnittets area, med hänsyn till 

tryckzonshöjden 

 

 

   Spännarmeringens area  

  Tvärsnittets bredd  

   Minsta bredd inom den dragna delen av 

tvärsnittet 

 

    
 

Den avskjuvade delens bredd  

    Koefficient som beror av betongens ålder vid 

beräkning av den autogena krympningen  

 

 

 (   ) Koefficient som beror av medel 

tryckhållfastheten, används vid beräkning av 

krypning 

 

 

 (  ) Koefficient som beaktar betongens ålder vid 

beräkning av krypning 

 

 

  (     ) Koefficient som beaktar betongens ålder vid 

början och slutet av respektive förlustfas, 

används vid beräkning av krypning 

 

 

   ( ) Koefficient som beror av betongens ålder vid 

beräkning av drag- och tryckhållfasthet vid 

tiden   
 

 

   (     ) Koefficient som beaktar betongens ålder vid 

avformning och slutet av respektive 

förlustfas, används vid beräkning av 

krympningen med hänsyn till uttorkning 
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     Minsta täckande betongskikt 

 

 

     Nominell tjocklek på täckande betongskikt 

 

 

  Avståndet från ovankant till den dragna 

spännarmeringens tyngdpunkt 

 

   Avståndet från underkant till den dragna 

spännarmeringens tyngdpunkt 

 

   Balastens maximala kornstorlek  

      Kompensation med hänsyn till avvikelser  

     Tilläggskraften vilken verkar på armeringen 

vid beräkning av förankringssträckan, 

uppkommer på grund av tvärkraften 

 

 

        Reduktion av spännkraft med hänsyn till 

krypning, krympning och relaxation 

 

    ( ) Reduktionen av spännkraftens med hänsyn till 

omedelbara spänningsförluster 

 

     Absolutvärde på relaxationsförlusten  

          Reduktion av spänning med hänsyn till 

krypning, krympning och relaxation 

 

  Excentriciteten till tvärsnittets gemensamma 

areas tyngdpunkt    

 

 

    Den totala autogena krympningen   

     ( ) Den autogen krympning vid tiden   för 

förlustfas 1 

 

 

     ( ) Den autogen krympning vid tiden   för 

förlustfas 2 

 

 

   ( ) Grundvärdet för autogen krympning  

    Den totala krympningen beroende av 

uttorkning 

  

 

     ( ) Krympnings som beror av uttorkning för 

förlustfas 1 
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     ( ) Krympnings som beror av uttorkning för 

förlustfas 2 

 

 

    Betongens stuktöjning  

    Betongens uppskattade krympning, som är 

summan av autogen- och 

uttorkningskrympning  

 

 

   Spännarmeringens töjning vid förspänning  

   Spännarmeringens dimensionerande töjning  

    Spännarmeringens karakteristiska töjning vid 

brott 

 

    

    Töjning vid spänningen      

    Betongens elasticitetsmodul     

   Spännarmeringens elasticitetsmodul    

     Vidhäftningshållfasthet i brottgränstillstånd 

vid förankring 

 

     Vidhäftningshållfasthet vid tiden för 

avspänning 

 

    Spännarmeringens karakteristiska värde vid 

maximal dragkraft (den karakteristiska 

brottgränsen) 

 

     

       Spännarmeringens karakteristiska värde vid 

lasttöjning 0,1 % (den karakteristiska 

flytgränsen) 

 

    

    Betongens karakteristiska tryckhållfasthet     

   ( ) Betongens karakteristiska tryckhållfasthet vid 

tiden    
 

    ( ) Betongens dimensionerande draghållfasthet 

vid tiden   
 

          Betongens karakteristiska draghållfasthet      

    Betongens medeltryckhållfasthet vid 28 

dagars ålder 
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   ( ) Betongens medeltryckhållfasthet vid tiden   
 

 

     Betongens karakteristiska medelvärde för 

draghållfasthet  

 

 

    ( ) Betongens karakteristiska medelvärde för 

draghållfasthet vid tiden   
 

   Tryckzonens kraftresultant 

 

 

    Spjälkningskraften  

   Armeringens kraftresultant 

 

 

    Den totala kraften vid beräkning av 

förankringssträckan, uppkommer på grund av 

moment och tvärkraft 

 

 

  Kryptal för betongen  

 (    ) Kryptal vid tiden   och med pålastning vid 

tiden    

 

 

  Armeringens nominella diameter  

   Spännarmeringens nominella diameter  

  Egentyngden för konstruktionen  

   Betongens partialkoefficient i 

brottgränstillstånd 

 

 

   Spännarmeringens partialkoefficient i 

brottgränstillstånd 

 

  Tvärsnittets höjd  

     Minsta horisontella inbördes avstånd mellan 

spännarmeringslinorna 

 

   Betongens fiktiva tjocklek 

 

 

  Tvärsnittets sammansatta yttröghetsmoment 

 

 

   Betongtvärsnittets yttröghetsmoment, med 

hänsyn till tryckzonshöjden 

 

 

     Förankringslängd vid brottgränstillstånd 
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      Spridningslängden vilken betongspänningarna 

förutsätts ha linjär fördelning efter 

  

 

    Överföringssträckan grundvärde vid 

avspänning 

 

 

  Spännvidd  

λ Tryckzonens effektiva höjd    

 ̅ Det relativa momentet  

  Momentet  

 ( ) Momentet vid avståndet   från balkände   

    Det maximala dimensionerande momentets 

lasteffekt 

 

 

   ( ) Dimensionerande momentets lasteffekt, 

avståndet   från balkände  

 

  Anger den effektiva hållfastheten  

    Dimensionerande normalkraften lasteffekt, 

här orsakad av spännkraften av 

spännarmeringen 

 

 

  Mekaniska armeringsandelen  

  Kraft hos spännarmeringen  

   Spännarmeringens dimensionerande kraften 

vid spjälkning 

 

 

     Maximal spännkraft som spännarmeringen 

tillåts att uppnå 

 

 

   ( ) Den initiala spännkraften vid avspänningen 

 

 

   Resterande kraft som spännarmeringen 

erhåller efter avdrag av alla spännförluster 

 

 

  Jämt utbredd last, här angivet per meter 

 

 

   Dimensionerande lasten, här angivet per 

meter 

 

 

  Jämt utbredd last med hänsyn till nyttiglasten, 

här angivet per    
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   Relativa fuktigheten (i %)  

  Armeringens och betongens gemensamma 

densitet 

 

 

      Relaxationsförlusten (i %) vid 1000 timmar 

efter uppspänning och vid en 

medeltemperatur på 20  

 

 

  Koefficient som beror av cementtyp som 

används vid tillverkningen av given 

konstruktion  

 

 

   Betongen spänning 

 

 

    Tryckspänning i betong vid 

tyngdpunktsaxeln, här orsakad av förspänning 

 

 

    Spänningar i underkanten av tvärsnittet  

 

 

      Spänning i höjd med spännarmeringen  

 

 

    Spänningar i överkant av tvärsnittet  

 

 

   ( ) Spänning i spännarmeringen omedelbart efter 

avspänning med hänsyn till omedelbara 

spänningsförluster 

 

 

   Spännarmeringens antagna spänning vid 

tillverkning 

 

 

     Resterande spänning som spännarmeringen 

erhåller efter avdrag av alla förluster 

 

 

       Maximal spänning som spännarmeringen 

tillåts att uppnå 

 

 

   Den dimensionerande spänningen för 

spännarmeringen 

 

 

  (  ) Spänning som funktion av spännarmeringens 

dimensionerande töjning 

 

 

  Skjuvspänningen    

  Betongens omkrets vilken ger fri uttorkning  

     Minsta vertikala inbördes avstånd mellan 

spännarmeringslinorna 
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  Tvärkraften 

 

 

    Den maximala dimensionerande tvärkraftens 

lasteffekt 

 

 

   ( ) Dimensionerande tvärkraftens lasteffekt, 

avståndet   från balkände 

 

      Dimensionerande bärförmåga för tvärkraft för 

bärverksdelar utan tvärkraftsamering 

 

  Höjden på tvärsnittets tryckzon  

  Avståndet från ovankant till tvärsnittets 

gemensamma areas tyngdpunkt 

 

   Avståndet från halva tryckzonen till 

tvärsnittets ovankant  

 

 

    Avståndet mellan spännarmeringens och 

betongtvärsnittets tyngdpunkter 

 

 

Utöver dessa tecken tillkommer speciella tecken för hänvisningar till ekvationer och källor 

enligt: 

 ”[   ]” – Anger ekvationens numrering enligt den här rapporten. 

 ”(   )” – Anger hänvisning till referenslistan. 

 ”(   )” – Anger hänvisning till referenslistan dock där en omskrivning har gjorts.  
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1. Inledning 
Detta examensarbete är en fördjupningskurs inom området konstruktion med hänsyn till 

materialet betong. Under studietiden har olika typer av konstruktionskurser bearbetas, dock så 

har inte teorin och beräkningsgången bakom förspända betongelement beaktas i någon av 

dessa. Just av denna anledning valdes ett arbete som behandlar detta område. Hela idén med 

förspända konstruktioner är att en kraft påförs tvärsnittet innan den belastas av bland annat 

egentyngden och yttre laster.  

Förspänd armering utnyttjas i stor utsträckning vid prefabricerade betongelement och största 

anledning till detta är att den tillåter större spännvidder eller/och slankare konstruktioner än 

vid slakarmerade konstruktioner. Vilket generellt leder till billigare konstruktioner. Större 

spännvidder öppnar möjligheten för stora fria ytor där utformningen av planlösningen inte är 

låst till vissa lägen, utan möjligheter blir stora. Några av anledningarna till de stora 

spännvidderna är att elementen klara stora moment- och tvärkrafter. Anledningen till att 

konstruktionen klarar av stora moment är främst tack vare att spännarmeringen tillåter sig 

påverkas av större spänningar än vad vanliga armeringsjärn klarar av. Anledningen till att 

konstruktionen klarar av stora tvärkrafter är eftersom spännarmeringen skapar tryckkrafter 

som bidrar till att betongens tvärkraftskapacitet ökar.  

En annan fördel är att förspända betongelement, i regel, endast får små eller inga sprickor alls 

i bruksskedet. Detta gör att spännarmeringen skyddas effektivt mot korrosion, vilket bidrar till 

längre livslängder. 

Under rapporten gäller att ekvationer och förklaring till dessa är hämtade från (1) om inget 

annat anges.  
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2. Syfte/målsättning 
Anledningen till varför arbetet har valts att utföras är först och främst för att fördjupa 

författarens kunskaper inom området konstruktion och speciellt för materialet betong. För att 

enklare kunna mäta resultaten, skapa en frågeställning som baseras på anledningen varför 

arbetet har valts att utföras. Frågeställningen väljs så att när frågorna är besvarade erhålls en 

bra förståelse om hur ämnet i fråga fungerar. Frågeställningen är: 

 Vad är teorin bakom förspända betongelement? 

 Hur sker beräkningsgången? 

 Vad är skillnaden mellan slakarmerade och förspända betongelement? 

 Vad finns det för för- och nackdelar? 

Målet är att dessa frågor ska vara besvarade efter arbetet är slutfört. Den tredje punkten i 

ordningen enligt frågeställningslistans, avser skillnaden en jämförelse mot dimensioneringen 

av slakarmerade konstruktioner enligt (2).   
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3. Avgränsningar  
För att tiden ska vara tillräcklig för att erhålla ett bra arbete har beslutet tagits att rapporten 

inte redovisar en fullständig dimensionering av förspända betongelement. Det vill säga att 

olika avgränsningar kommer att ske. Följande moment av dimensioneringen beaktas i den här 

rapporten: 

 Dimensionering med hänsyn till vissa effekter vid tillverkning och vid 

brottgränstillstånd, vilka bland annat syftar på krav på maximala spänningar för 

betongen och spännlinorna. 

 Speciella aspekter för spännarmeringen som spännförluster och förankringsträckor.  

 Dimensionering med hänsyn till moment och tvärkraft i brottgränstillstånd. För 

tvärkraften begränsas dimensionering till bärverksdelar utan tvärkraftsarmeringen. 

 Dimensionering med hänsyn till brottfenomenet spjälkning. 

Där dimensionering sker med hänsyn till en konstruktion som har ett rektangulärt tvärsnitt 

som är utfört med spännarmering i underkant och utan tryckarmering i överkant. För att 

erhålla en fullständig dimensionering hänvisas läsaren till (1).  
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4. Teori/Teoretisk bakgrund 
Principen med förspända konstruktioner är att en kraft, vilken uppkommer genom 

spännarmeringen
1
, påförs på tvärsnittet innan den belastas av egentyngden och yttre laster, se 

figur 1. 

 

Figur 1. Princip av förspänning för tillverkning och i bruksskedet (3). 

Spännkraften kommer att motverka krafterna som uppkommer av egentyngden vid 

avspänning samt egentyngden och yttrelaster i bruksskedet. Hur spännkraften inkluderas i 

dimensioneringen med hänsyn till moment- och tvärkraft visas under avsnitten 4.8 respektive 

4.9. Det räcker inte med att moment- och tvärkraftskapaciteten kontrolleras utan olika 

kontroller måste utföras med hänsyn till tillverkningen och i brottgränstillstånd för att erhålla 

de positiva effekterna av spännarmeringen. 

Spännkraften som kommer från spännarmeringen påförs genom att en domkraft som är 

belägen på var sin sida om gjutbäddarna spänner upp linorna. Linorna läggs ut på bäddar och 

spänns upp på en höjd motsvarande täckskiktet för konstruktionen. Linorna levereras i rullar 

för att kunna erhålla erforderliga längder vid stora gjutningar. Produktionsmässigt är det av 

fördel att avspänningen
2
 av konstruktionerna sker tidigt i tillverkningsprocessen. Dock så 

måste betongen uppnå erforderlig hållfasthet för att kunna ta upp krafterna som skapas när 

domkrafterna släpps upp. Betongens hållfasthet beräknas för tiden som avspänningen sker och 

beräknas enligt avsnitt 4.2. När avspänningen sker så vill linorna krympa till sin ursprungliga 

                                                           
1
 Spännarmeringen är stålvajrar som används vid betongkonstruktioner istället för vanliga slakarmerade järn, 

kommer även i den här rapporten att benämnas linor, spännlinor samt förspänd armering. 
2
 Avspänningen är ett steg i tillverkningsprocessen av förspända betongelement som definieras av att 

domkrafterna som spänner upp linorna släpps upp. Detta sker efter betongen har härdat tillräckligt, se figur 1. 
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längd. Krympningen förhindras tack vare vidhäftningen mellan betongen och linorna som 

endast erhålls om betongen har härdat tillräckligt, vilket som tidigare nämnts gäller vid tiden 

för avspänningen.  

I och med att betongen motverkar krympningen av linorna och därmed kommer att ta emot 

kraften av dessa, kommer tvärsnittet belastas av tryckkrafter, enligt figur 1. Eftersom 

armeringen vill placeras så nära underkanten av konstruktion som möjligt, för att erhålla så 

stor hävarm som möjligt, så kommer tryckkraften att angripa tvärsnittet excentriskt. 

Begränsning av hur nära kanten linorna får placeras beror av täckskiktet, se avsnitt 4.1.  

När en excentriskt placerad kraft i angriper tvärsnittet så kommer inte bara en tryckkraft utan 

även ett moment belasta konstruktionen. Eftersom linorna placeras vid underkant av 

tvärsnittet kommer konstruktionen erhålla en konvex sida uppåt. I och med det så erfordras en 

kontroll av att spänningarna i dragen- och trycktkant inte överstiger dem dimensionerande 

hållfasthetsvärden som betongen kan tillgodoräknas vid tiden för avspänningen. 

Begränsningarna av spänningarna som får uppnås och beräkningen av tvärsnittsspänningar 

sker enligt avsnitt 4.2 respektive 4.3. Under avspänningen måste även brottfenomenet 

spjälkning kontrolleras, vilket uppstår på grund av stora krafter förs in på en liten area, vilket i 

sin tur gör att dragspänningar uppträder vinkelrät mot spännkraften. Kontrollen med hänsyn 

till spjälkning sker enligt avsnitt 4.7.  

Utöver ovan nämnda steg måste även beaktningen tas till om tvärsnittet spricker eller inte, att 

spännkraften kommer att reduceras med tiden samt till att spännkraften inte förs över helt 

förens den så kallade förankringssträckan och att kraften i brottgränstillstånd har tillräcklig 

förankringslängd. Beaktningen av dessa görs enligt avsnitt 4.4, 4.5 respektive 4.6. 

I bruksskedet som kommer konstruktionen att belastas av egentyngden och yttre laster, dessa 

skapar ett moment som motverkar momentet och tryckkraften som bildas av 

spännarmeringen. Eftersom dessa krafter kommer att motverka varandra kommer även 

nedböjningarna att begränsas. 

Under detta kapitel kommer olika aspekter som berör dimensioneringen av förspända 

betongelement att beaktas, som bland annat har nämnts i texten enligt ovan, dock sker 

dimensioneringen med hänsyn till avgränsningen enligt avsnitt 3.  
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4.1 Täckskikt och spännarmeringens inbördes avstånd 
Vid utformningen av förspända betongelement måste vissa avstånd erfordras för att erhålla 

egenskaperna som beräknas fram genom ekvationerna som är givna enligt (1). Dessa avstånd 

är täckskiktet och det inbördes avståndet för spännarmeringen. 

4.1.1 Täckskikt 

Täckskiktet beror på vidhäftnings- och förankringsegenskaper, hur noggrann kontroll som 

sker vid tillverkning och exponeringsklass (miljö) som konstruktionen kommer att befinna sig 

i. Dessa egenskaper sammanfattas i ett dimensioneringsvärde för minsta täckskikt enligt: 

                
 

[1.1] 

 

Där:  

        {

      
                                   

     

 

 

[1.2] 

 

            – Vilken tar hänsyn till minsta rekommenderade täckskikt med hänsyn till 

vidhäftning och förankring. Värdet rekommenderas vid användning av lina som 

spännarmering.  

        – Är ett säkerhetstilläg med hänsyn till betongens täckskikt. Enligt (1) så kan värdet 

kan återfinnas i den nationella bilagan, rekommenderat värdet är lika med 0. 

         – Är en reduktion som används när speciella skyddsåtgärder har vidtagits, 

exempelvis när rostfritt stål används. Enligt (1) så kan värdet återfinnas i den nationella 

bilagan, rekommenderat värdet är lika med 0. 

          – Är en reduktion som används när betongen utförs med ett tilläggsskydd. Enligt 

(1) så kan värdet återfinnas i den nationella bilagan, rekommenderat värdet är lika med 0. 

          Minsta täckande betongskiktet med hänsyn till beständigheten. Beror av vilken 

bärverksklass som betongen har samt vilken exponeringsklass konstruktionen befinner sig i, 

se tabell 1-1. 

             (     vid nogrann kontroll). 

 Tabell 1-1.          med hänsyn till beständighet för spännarmering (1). 
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Rekommenderat värde på bärverksklassen är S4, vilken avser att byggnaden har en livslängd 

på 50 år, (1). 

4.1.2 Inbördes avstånd  

Spännarmeringens inbördes avstånd bestäms enligt figur 1-1. 

 

Figur 1-1. Minsta fria avstånd mellan förspända armeringsenheter (1). 

Baserat på figur 1-1 bör det minsta fria avståndet mellan enskilda linor i horisontalt led och 

vertikalt led uppfylla följande villkor enligt: 

        {
   
   

 

 

[1.3] 

 

Respektive:  

        {
     

   
   

 

 

[1.4] 

 

Ekvationerna är inte hämtade från (1) utan är endast en sammanställning av figur 1-1.  
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4.2 Begränsningar av spänningar 
Vid avspänningen måste spänningen i linorna begränsas med hänsyn till just linornar och 

betongen. En förklaring på varför begränsningarna för linorna används har inte hittats varken i 

(1) eller någon annan litteratur som har kontrollerats, dock så har det förmodligen med 

säkerheten vid tillverkningen att göra. Lite förklaringar har funnits på varför begränsningarna 

av spänningarna i betongen använd och förklaras närmare under avsnitt 4.2.2. 

4.2.1 Maximal spänning i spännarmering vid avspänning 

Spänning som påförs konstruktionen genom spännarmeringen får inte vara hur stor som helst 

vid avspänning av konstruktionen, utan den begränsas av vissa värden. Värdena beror av 

spännarmeringens karakteristiska flyt- och brottgräns. Det maximala värdet som spänningen i 

spännarmeringen får erhålla är: 

          {
      
         

 

 

[2.1]   

 

Enligt (1) så kan värden på    och    kan återfinnas i den nationella bilagan, rekommenderat 

värde är        och       . 

4.2.2 Maximal spänning i betong vid avspänning 

Spänningarna i betongen får inte överskrida vissa värden eftersom olika brottfenomen vill 

undvikas. Dessa är lokal krossning eller spjälkning av betongen vid änden på före- och 

efterspänd bärverksdelar, (1). Tryckpåkänningen begränsas enligt: 

          ( ) 
 

[2.2] 

  

Vilket kan skrivas om till: 

   
   

    ( ) 

 

[2.3] 

  

Vilket är den minsta erforderliga tryckhållfastheten som betongen måste uppnå innan 

avspänning. Inga direkta direktiv nämns om vilka maximala dragspänningarna som tillåts. 

Men enligt (3) så är det normalt med stora dragspänningar vid den övre kanten av tvärsnittet. 

Dock så måste dragspänningarna, som betongen inte klarar av, tas upp av armering. Även här 

måste kontroll göras för vilken draghållfasthet betongen har vid avspänningen. Villkoret 

skulle antas kunna skrivas som ett villkor med hänsyn till det dimensionerande värdet på 

draghållfastheten enligt: 

        ( ) 
 

[2.4]  

  

Ekvationen är inte tagen från (1) eftersom den är antagen. Spänningarna enligt [2.2] och [2.4] 

beräknas enligt avsnitt 4.3. 

4.2.3 Maximal spänning i betong i bruksskedet 

Även i bruksskedet så finns det villkor för hur stora spänningar som får förekomma. 

Tryckspänningar som är permanent bör, enligt (1), inte överstiga följande villkor: 
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            ( ) 
 

[2.5]   

  

Det antas även här att dragspänningen måste kontrolleras enligt [2.4], spänningarna beräknas 

enligt avsnitt 4.3. 

4.2.4 Beräkning av spänningar vid given tidpunkt 

Eftersom beräkningarna enligt [2.2], [2.4] och [2.5] beror av tiden måste de olika 

hållfastheterna beräknas för just den tiden de gäller. Framförallt behöver hållfastheten 

uppskattas för [2.2] och [2.4]. Tryckhållfastheten uppskattas vid tiden   enligt: 

   ( )     ( )    (   ) 
 

[2.6]   

  

Vilket gäller när tiden (i dagar) uppfyller villkoret enligt: 

       
 

[2.7]   

  

När tiden är lika med eller överskrider 28 dagar så sätts [2.6] lika med karakteristiska 

tryckhållfastheten, (1). Vid värden på tiden som uppfyller     så bör enligt (1) värden 

baseras på provning. Medel värdet på tryckhållfastheten beräknas enligt: 

   ( )     ( )    

 

[2.8]  

  

Där: 

   ( )   
 (  (

  
 
)
   
)
 

 

[2.9]   

  – Anger tiden (i dagar) vilken hållfastheten ska beräknas för.  

För värdet på   hänvisas läsaren till avsnitt 3.1.2 i (1). 

Att uppskatta draghållfastheten vid en given tidpunkt är svårare än vid tryckhållfastheten. 

Detta är enligt (1) på grund av att: 

Draghållfasthetens tidsberoende påverkas kraftigt av förhållandena under 

efterbehandlingen och torkning och likaså av bärverksdelens dimensioner. 

Så en första approximation av den karakteristiska draghållfastheten kan uppskattas vid tiden   

enligt: 

    ( )  (   ( ))
      

 

[2.10]  

Där 

 {

          
 

 
        

 

Ingen direkt förklaring ges enligt (1) vad   avser, dock så känns det rimligt att följande gäller: 
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  – Anger tiden (i dagar) vilken hållfastheten ska beräknas för. 

   ( ) – Beräknas enligt [2.9]. 
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4.3 Kontroll av tvärsnittsspänningar  
Om förspänning sker excentriskt, vilket det gör vid konstruktioner med enbart spännarmering 

i underkant, så ger detta upphov till att konstruktionen kommer att belastas med spänningar 

vid höjden   i tvärsnittet enligt (3): 

  ( )    ( 
 

 
 
 

 
((   )   )) 

 

[3.1]   

  

Där     vid underkanten av tvärsnittet.   ( ) är en summering av spänningen som 

uppkommer genom   och    som är momentet beror av att   angriper excentriciteten i 

tvärsnittet. Med excentrisk menas att   inte angriper i tvärsnittets gemensamma areas 

tyngdpunkt, vars läge från ovankant av tvärsnittet definieras med  , se figur 3-1. Observera att 

tvärsnittsstorheterna   och   men även   och   varierar beroende på om tvärsnittet är sprucket 

eller inte, mer om detta under avsnitt 4.4.  

 

Figur 3-1. Rektangulärt tvärsnitt med illustration av olika avstånd. 

[3.1] kan skrivas om beroende på vart i tvärsnittet som spänningen vill beräknas: 

      (   )    ( 
 

 
 
 

 
(  )) 

 

[3.2]     

  

Observera att här skapar excentriciteten dragspänningar i ovankant balk, vilket motverkar den 

rena tryckkraften i ovankant som beror av  .  

      (   )    ( 
 

 
 
 

 
(   )) 

 

[3.3]   

  

Här skapas tryckspänningar i underkant eftersom båda momentet av excentriciteten och 

tryckkraften generera detta.  

        (   
 )    ( 

 

 
 
 

 
((    )   )) 

[3.4]   
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Att beräkna spänningarna enligt [3.1] ger värden på säkra sidan. Detta eftersom att 

konstruktionen vanligtvis kommer att belastas av ett moment, vilken uppkommer från olika 

typer av jämt utbredda laster, se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. Momentet kan i någon mening göra 

att konstruktionen påverkars gynnsamt eftersom den motverkar (minskar) spänningarna som 

ges av [3.1]. Momentet kan placeras in i [3.1] och efter omskrivning erhålls uttrycket enligt 

(3):  

  ( )   
 

 
 
    

 
((   )   ) 

 

[3.5]   

  

Varför momentet   har ett minus tecken framför sig är för att    motverkas av den, dem 

”arbetar” åt olika håll, det vill säga mot varandra. Sätter in momentet i [3.2] – [3.4] och 

erhåller följande uttryck: 

      (   )   
 

 
 
    

 
(  ) 

 

[3.6]   

  

      (   )  
 

 
 
    

 
(   ) 

 

[3.7]   

  

Samt  

        (   
 )   

 

 
 
    

 
((    )   ) 

 

[3.8]   

  

Momentet   enligt [3.5] beror i det absolut vanligaste fallen av en jämt utbredd last, vilket 

gör att momentet varierar längs konstruktionen och kan enligt (2) beräknas genom: 

 ( )  
   

 
(   ) 

 

[3.9]   

  

Beräkning av spänningarna sker först med antagandet om att tvärsnittet inte är sprucket, enligt 

(3). Visar det sig att dragspänningarna i den mest ogynnsamma punkten i tvärsnittet enligt 

[3.5] är för stora vid en jämförelse mot betongens draghållfasthet, så måste beräkningen göras 

om med hänsyn till sprucket tvärsnitt. Skillnader i beräkningen mellan osprucket och sprucket 

tvärsnitt visas under avsnitt 4.3.3 och 4.3.4. 

4.3.1 Vid avspänning 

Ett moment påverkar konstruktionen redan vid avspänning. Detta beror av att omedelbart efter 

avspänning sker så kommer kraften som spännlinorna ger upphov till att göra att 

konstruktionen erhåller en konvex sida uppåt. Konstruktionen kan därmed liknas en balk som 

belastas av en jämnt utbredd last med hänsyn till egentyngden, enligt (3), vilket bidrar till ett 

moment   som användas vid beräkning av spänningarna i tvärsnittet enligt [3.5]. 

Beräkningen av momentet bör endast vara med hänsyn till egentyngden utan att den görs om 

till ett dimensionerande värde, det vill säga att den inte multipliceras med en 

partialkoefficient, eftersom momentet av egentyngden har gynnsamma effekter.  
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Eftersom momentet bidrar till en gynnsam effekt, i det här fallet, så måste en kontroll göras 

om vart det minst gynnsamma snittet är beläget. På grund av att spännarmeringen har en så 

kallad förankringssträcka, enligt avsnitt 4.6.1, så kommer det mest ogynnsamma snittet som 

måste beaktas med hänsyn till detta. Överföringssträckan beräknas här genom [6.1] eftersom 

att ju närmare balkänden man kommer desto mindre inverkar momentet av egentyngden, 

vilken ger ett mer ogynnsamt fall. Snittet som ska betraktas är, vid avspänning, omedelbart 

efter förankringssträckan. Detta beror på att spännkraften har sitt maximala värde där, vilket 

påverkar tvärsnittet negativt, samtidigt som de spänningar som uppkommer av momentet från 

egentyngden, vilket påverkar tvärsnittet positivt, är minst här (minst med hänsyn till sträckan 

där spännkraften når sitt maximal värde).  

Spänning som erhålls i det mest ogynnsamma snittet ska kontrolleras mot vilken hållfasthet 

betongen har och tillåts ha i drag och tryck vid tiden för avspänningen. Detta kontrolleras 

enligt avsnitt 4.2 och speciellt genom [2.2] och [2.4]. 

4.3.2 Vid brott 

Vid brott kan spänningarna i snittet beräknas med hjälp av [3.5], där momentet vid brott 

definieras enligt     som beror av den jämt utbredda lasten vilken uppkommer av 

egentyngden och yttrelaster. Här bör egentyngden, till skillnad från avspänningen, och de 

yttre lasterna beräknas som ett dimensionerande värde, det vill säga med hänsyn till 

partialkoefficienten. Spänningarna behöver inte beaktas vid dimensioneringen med hänsyn till 

momentet, vilket görs under avsnitt 4.8. Dock behöver spänningarna beaktas vid 

dimensionering med hänsyn till tvärkraften, se avsnitt 4.9.  

Spänning som erhålls i det mest ogynnsamma snittet ska kontrolleras mot vilken hållfasthet 

betongen har och tillåts ha i drag och tryck vid tiden för avspänningen. Detta kontrolleras 

enligt avsnitt 4.2 och speciellt genom [2.4] och [2.5].  

4.3.3 Osprucket tvärsnitt 

I och med att tvärsnittet är inte är sprucket så erfordras inga större beräkningar. Tryckzonen   

antas vara lika med hela tvärsnittets höjd, enligt (3). Utifrån detta så fortsätter beräkningen 

med tvärsnittsdatat enligt avsnitt 4.4. Tvärsnittsdatat används sedan i beräkningen av 

tvärsnittsspänningarna enligt avsnitt 4.3.  

4.3.4 Sprucket tvärsnitt 

Vid beräkning av spänningarna för ett sprucket tvärsnitt, så kommer det att krävas mer 

omfattande beräkningar. Problemet ligger i att tryckzonshöjden   inte är given, vilket gör att 

en passningsberäkning erfordras, vilken utförs enligt (3):  

   
    

        
 

 

[3.10]   

  

Uttrycket har härletts genom likformighet för spänningsfördelningar enligt figur 3-2, där 

spänningarna hämtas ur beräkningarna som utförts med antagandet om att tvärsnittet inte är 

sprucket. 
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Figur 3-2. Spänningsfördelning vid antagandet om att tvärsnittet inte är sprucket. 

När en uppskattning är gjord så kan en första beräkning göras av resterande tvärsnittsdata 

enligt avsnitt 4.4.3. Uppskattningen kontrolleras mot det faktiska värdet på tryckzonshöjden 

genom [3.12], vilken beräknas fram genom ekvationerna som används vid beräkning av 

tvärsnittsspänningar. Eftersom den faktiska tryckzonshöjden   och neutrala lagret 

sammanfaller så sätts     i [3.5], det vill säga att spänningarna räknas ut i det neutrala 

lagret, vilket gör att följande erhålls enligt (3): 

  (   )   
 

 
 
      ( )

 
((   )   )    

 

[3.11]   

  

Vilket gör att   kan lösas ut enligt: 

      
   

 (      ( ))
 

 

[3.12]   

  

De tvärsnittsdata som erhålls tidigare kan nu användas i [3.12] för att beräkna ett nytt värde på 

tryckzonshöjden. Det nya värdet på   används för att beräkna nya tvärsnittsdata, vilka precis 

som tidigare erhålls enligt avsnitt 4.4.3. Dessa nya tvärsnittsdata används återigen i [3.12] för 

att erhålla ytterligare än ny tryckzonshöjd. Proceduren upprepas tills värdet på   konvergerar 

mot det faktiska värdet. Tvärsnittsdatat används sedan i beräkningen av 

tvärsnittsspänningarna enligt avsnitt 4.3. 
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4.4 Tvärsnittsdata 
Något som måste beaktas vid beräkning av tvärsnittsdatat är om tvärsnittet är sprucket eller 

inte samt i vilket sammanhang som tvärsnittsdatat ska användas. Hur beaktningen av detta 

utförs samt hur tvärsnittsdatat beräknas, visas i det följande.  

4.4.1 Allmänt  

Oavsett när tvärsnittsdatat används, så gäller följande ”bas” ekvationer enligt (3): 

     (    )    
 

[4.1]   

  

       (    )
  (    )  (   )

  

 

[4.2]   

  

Observera att vid beräkning av yttröghetsmomentet så har bidraget från spännarmeringen 

yttröghetsmoment lämnats ute. Orsaken är att bidraget av den blir så litet att den är försumbar. 

Resterande tvärsnitts data beräknas enligt (3): 

  [      (    )      ]   [4.3]   

  

      
 

[4.4]   

  

          

 

[4.5]   

  

Där    är relationen mellan tvärsnittsstorheterna för två olika material, exempelvis så har 

spännarmeringen större elasticitetsmodul än vad betongen har, vilket bidrar till att 

spännarmerings area är mer ”värd” än vad betongens area är. Detta utnyttjas vid en beräkning 

av en gemensam area (eller yttröghetsmoment) och gör att spännarmeringens bidrag 

egentligen är större än bara dess själva area (i jämförelse mot betongen). Att spännarmeringen 

är mer ”värd” inkluderas i och med användningen av faktorn (    ) som spännarmerings 

area multipliceras med, i enlighet med [4.1]. Att    subtraheras med 1, kommer ifrån att area 

som spännarmeringen befinner sig i redan har används vid beräkningen av betongens 

tryckzonsarea. Varför elasticitetsmodulen används vid beräkning enligt [4.5] är för att 

tvärsnittsdatat som erhålls ska användas vid beräkning av spänningar, vilka står direkt i 

relation till elasticitetsmodulen, enligt Hookes lag. Resterande parametrar beräknas beroende 

på om tvärsnitt är sprucket eller inte, vilket beaktas enligt nedan.   

4.4.2 Osprucket tvärsnitt vid avspänning  

Oavsett i vilket läge spänningarna ska beräknas för, så antas tvärsnittet först vara osprucket 

och storheterna beräknas med antagandet om att tryckzonen utbreder sig utmed hela 

tvärsnittets höjd enligt (3). Det vill säga att    . Vilket leder till följande enligt (3): 

              
 

[4.6]     

  

     
     

 

[4.7]     

  

      
 

[4.8]   
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Vid beräkning av [4.5] används här elasticitetsmodulen som gäller vid avspänningen, alltså att 

betongen inte har uppnått full elasticitetsmodul eftersom betongen förmodligen inte har härdat 

tillräckligt.  

4.4.3 Sprucket tvärsnitt vid avspänning 

Om det visar sig att tvärsnitt är sprucket, alltså om dragspänningarna som beräknas fram 

genom [3.5] är större än vad betongen klarar av själv, så måste tvärsnittsdatat forumleras om 

med hänsyn till detta. Beräkningarna för sprucket tvärsnitt sker analogt med tidigare dock 

med skillnaden att tryckzonshöjden inte är lika med höjden på tvärsnittet, vilket enligt (3) ger: 

          
 

[4.9]     

  

     
     

 

[4.10]     

  

      
 

[4.11]   

  

Dock så behövs det en uppskattning om vilket värde tryckzonshöjden kan antas vara nära. 

Detta beskrivs under avsnittet 4.3.4. Vid beräkning av [4.5] används här elasticitetsmodulen 

som gäller vid avspänningen, alltså att betongen inte har uppnått full elasticitetsmodul 

eftersom betongen förmodligen inte har härdat tillräckligt.   

4.4.4 Osprucket och sprucket tvärsnitt vid kontroll av tvärkraft 

Beräkningarna sker analogt med avsnitt 4.4.2 och 4.4.3 för osprucket respektive sprucket 

tvärsnitt. Dock med skillnaden att vid beräkningen av [4.5] så används elasticitetsmodulen 

som gäller vid brott, alltså att betongen förmodligen har uppnått full elasticitetsmodul 

eftersom betongen har härdat tillräckligt. Har inte betongen härdat tillräcklig måste 

elasticitetsmodulen för betongen beräknas med hänsyn till detta.  
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4.5 Förluster av spännkraft 
Den spännkraft som erhålls direkt vid uppspänningen av konstruktionerna kommer att 

reduceras. Enligt (4) uppdelas förlusterna i två olika kategorier: 

 Uppspänningsförluster och 

 Långtidsförluster 

Dessa uppkommer i sin tur av olika orsaker, vilka för uppspänningsförluster är: 

 Elastiska sammantryckningar av konstruktionen 

 Friktion mellan spännkabel och kanalvägg 

 Glidning i låsanordningar 

 Korttidsrelaxation (enligt (1)) 

Orsaker till uppkomsten av långtidsförluster är: 

 Betongens krympning 

 Betongens krypning 

 Spännstålets relaxation
3
 

4.5.1 Omedelbara spänningsförluster 

Den initiala spännkraften erhålls genom att subtrahera omedelbara förluster från kraften vid 

uppspänningen, (1): 

   ( )          ( ) [5.1]   

  

Detta värde ska dock begränsas uppåt enligt: 

   ( )        ( ) [5.2]     

  

Där: 

   ( )     {
      
         

 

 

[5.3]   

  

Enligt (1) så kan värden på    och    kan återfinnas i den nationella bilagan, rekommenderat 

värde är         och        . Beräkningen av    ( ) visas inte här, för mer information 

kring detta hänvisas läsaren till (1). 

4.5.2 Tidsberoende spänningsförluster 

Beräkningen av förluster av spännkraften sker enligt: 

                      

              
  
   

 (    )     

  
  
   

  
  
(  

  
  
    ) (      (    ))

 

 

[5.4]      

  

                                                           
3
 Relaxation är den spänningsförlust som orsakas av att spännarmeringen töjs med tiden. 
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Där: 

      är spänningen i betongen i nivå med spännarmeringen på grund av 

egentyngd och initial förspänning samt eventuella andra kvasipermanenta laster. 

Värdet kan vara inverkan av endast en del av egentyngden plus initial 

förspänning eller inverkan av den fullständiga kvasipermanenta kombinationen 

(  (        )), beroende på vilket uförandeskede som behandlas.  

För båda förlustfaserna (förklaring av dessa sker enligt nedan) innebär detta enligt (3) att 

      beräknas fram genom [3.8] och då beaktas även om tvärsnittet är sprucket eller inte, i 

enlighet med avsnitt 4.3, samt vilka yttrelaster som belastar konstruktioner vid respektive 

förlustfas. Kontroll av spänningsförlusterna kan även göras vid olika snitt längs 

konstruktionen, eftersom att stora skillnader kan förekomma mellan tvärsnittsspänningarna 

mellan exempelvis konstruktionens mittpunkt och ände. Detta leder till att värdet på       

kommer att skilja, vilket i sintur leder till att spännkraftsförluster [5.4] kommer att skilja. 

Enligt (3) så ska en kontroll av tvärsnittspänningarna vid beräkning av spännförluster ske vid 

snitten "balkens mittpunkt" och "omedelbart efter överföringssträckan".  

Som tidigare nämnts så ska spänningsförlusterna beräknas och uppdelas i olika tidsperioder, 

så kallade förlustfaser, eftersom förspända betongelement oftast tillverkas i en miljö medan 

den brukas i en annan. I och med detta så beräknas spänningsförlusterna, som sker genom 

[5.4], genom beaktandet av olika typer av förlustfaser vilka enligt (3) väljs till: 

 Förlustfas 1 – Omfattar lagring och montering. 

 Förlustfas 2 – Omfattar hela bruksskedet. 

För förlustfas 1 så sker avspänningen efter tiden    och tidsintervallet sträcker sig till   dygn. 

Under tiden för förlustfas 1 belastas endast konstruktionen av egentyngden, även vilken 

relativ fuktighet som konstruktionen befinner sig i under denna fas måste beaktas.  

För förlustfas 2 omfattar hela bruksskedet, starten för den här fasen är när föregående fas är 

slut, det vill säga      (värdet   vid slutet av förlustfas 1 ). Slutet på förlustfas 2,  , är enligt 

den tänkta livslängden för byggnaden. Under den här fasen så belastas konstruktionen av 

egentyngd samt av yttrelaster, även här måste den relativa fuktigheten som konstruktionen 

befinner sig i beaktas.  

4.5.3 Krympning 

Enligt (3) anges det att: 

Krympningen består av uttorkning och autogen krympning.  

Uttorkningskrympningen beror av omgivningens relativa fuktighet och av 

tvärsnittets dimensioner, medan den autogena krympningen beror av 

betonghållfasthet. 
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Den totala krympningen baseras på beräkning av krympningar i respektive förlustfas, vilka 

endast gäller för respektive förlustfas, enligt (3). För att erhålla den slutgiltiga krympningen 

måste krympningen från uttorknings- och den autogena delen adderas: 

            [5.5] 

  

Krympningen som beror av uttorkningen beräknas för respektive förlustfas enligt: 

   ( )     (     )           

 

[5.6]   

  

Där: 

   – Beräknas med hjälp av den fiktiva tjockleken och tabell 5-1.  

Värdet på    är samma för båda förlustfaserna. Den fiktiva tjockleken beräknas enligt: 

    
  
 

 

 

[5.7]   

  

Tabell 5-1.    som funktion av    (1). 

 

      – Beräknas med hjälp av tabell 5-2. 

Eftersom värdet på       beror av den relativa fuktigheten kommer värdena för respektive 

förlustfas att skilja om den relativa fuktigheten skiljer mellan förlustfaserna. Om relativa 

fuktigheten eller betongen är beläget mellan tabellens värden så erhålls gällande värde genom 

linjär interpolation, enligt (3).  

Tabell 5-2.       som funktion av betongens hållfasthetsklass och den relativa fuktigheten i omgivningen (1). 
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   (     )  
(      )

(      )      √  
 

 

 

[5.8]   

  

Där: 

  – Anger tiden (i dagar) för slutet av uttorkningen, därav skiljer sig värde för respektive 

förslustfas. 

   – Anger tiden (i dagar) vid starten av uttorkningen, samma används vid båda förlustfaserna.    

Eftersom beräkningen enligt [5.8] beror av tiden så kommer värdena som erhålls att skilja 

mellan förlustfaserna. Observera att när beräkningarna görs för två förlustfaser så summeras 

värdet på krympningen med hänsyn till uttorkningen ihop för att erhålla den totala 

krympningen, enligt (3): 

         ( )       ( ) 
 

[5.9]   

  

Dock så ska värdena hållas skilda för att beräkna [5.4] eftersom förlusterna beräknas var för 

sig.  

Den autogena krympningen beräknas för respektive förlustfas enligt: 

   ( )     ( )   ( ) [5.10]   

  

Där grundvärdet beräknas genom: 

   ( )     (      )  
   [5.11]   

  

Där: 

    – Inget står i (1) om att värdet skulle anges i en enhet som skulle avvika från SI-enheterna, 

dock så anger (3) att värdet anges i    , vilket gör att mer rimliga resultat erhålls. 

Värdet är samma för båda förlustfaserna. Nästa faktor beräknas enligt: 

   ( )     
         

 

[5.12]   

  

Där: 

  – Anger tiden (i dagar) för slutet av uttorkningen, därav skiljer sig värde för respektive 

förslustfas.  

Observera att även här måste båda förlustfaserna beräknas var för sig. För att erhålla det 

slutliga värdet på den autogena krympningen måste delvärden för respektive förlustfas 

adderas enligt (3): 

         ( )       ( ) [5.13]   
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Dock så ska värdena hållas skilda för att beräkna [5.4] eftersom förlusterna beräknas var för 

sig. 

4.5.4 Krypning 

Krypningen kan vanligen beräknas enligt avsnitt 3.1.4 i (1). Dock så anger (3) att vid den här 

typen av beräkningar, långtidsförluster för två olika faser som har olika förutsättningar, ska 

beräkningen göras med hjälp av bilaga B.1 i (1). Även här sker skilda beräkningar beroende 

på om det är för förlustfas 1 eller 2. Beräkningarna blir många eftersom kryptalet beror av så 

olika parametrar samt varierar beroende på tiden och relativa fuktigheten. Av detta så kommer 

alla ekvationer, om den relativa fuktigheten är olika beroende på förlustfasen, förutom [5.17] 

och [5.22] att skilja mellan de olika förlustfaserna. Kryptalet beräknas enligt: 

 (     )        (     ) [5.14]   

  

Där:  

         (   )   (  ) 
 

 

[5.15]   

  

     (  
  

  
   

   (  )   
   )     

 

[5.16]   

  

 (   )  
    

√   
 

 

[5.17]   

  

 (  )  
 

(      
   )

 

 

[5.18]   

  

  (     )  *
(     )

(        )
+

   

 

 

[5.19]   

  

Där: 

  – Anger tiden (i dagar) för slutet av krypningen med hänsyn till respektive förlustfas, därav 

skiljer sig värdet för de olika förlustfaserna.  

   – Anger tiden (i dagar) vid pålastning, det vill säga i början av respektive förlustfas, därav 

skiljer sig värde för respektive förlustfas.  

   är en kofficient som beror av den relativa luftfuktigheten (RH i %) och av bärverksdelens 

ekvivalenta tjocklek (   skriven i mm), enligt (1).  

      [  (       )
  ]            för            [5.20]   
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      [  (       )
  ]                för            [5.21]   

  

   *
  

   
+
   

       *
  

   
+
   

       *
  

   
+
   

 
[5.22]   

  

4.5.5 Relaxation  

I (1) anges att: 

Relaxationsförlustens storlek får hämtas från tillverkarens provintyg eller 

bestämmas som kvoten (i %) mellan spänningsändringen och 

begynelsespänningen genom att tillämpa ett av uttrycken nedan.  

Det senare alternativet beräknas enligt: 

                     
    (

 

    
)
    (   )

      

 

[5.23]   

  

                     
    (

 

    
)
    (   )

      

 

[5.24]   

  

                     
  (

 

    
)
    (   )

      

 

[5.25]   

  

Där: 

  – Anger tiden (i timmar) efter uppspänningen, därav skiljer sig värde för de olika förslustfas.  

  
   

   
 

[5.26]   

  

Vid förspända konstruktioner och för förlustfas 1 gäller enligt (3) att:  

          

 

[5.27] 

  

Dock så gäller det för förlustfas 2 enligt (3) att: 

       ( )             

 

[5.28] 

  

Där           är förlustspänningen för förlust fas 1, detta värde dras av eftersom förlustfas 2 

startar omedelbart efter förlustfas 1 då denna spänningsförlust har erhållits. 

Vid uppskattning av långtidsvärden för relaxationsförluster är          .  

Värdet på       (anges i %) beror av vilken kategori spännarmeringen tillhör. 

Spännarmeringen delas in i tre olika kategorier: 

 Klass 1: Tråd eller lina – Normal relaxation            
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 Klass 2: Tråd eller lina – Låg relaxation              

 Klass 3: Varmvalsade och seghärdade stänger            

Värdet på       kan även tas ifrån provintyg. 
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4.6 Förankringssträcka 
Förankringssträckan består i den här rapporten av de två sträckor som måste bestämmas med 

hänsyn till vissa effekter vid användningen av spännarmeringen, vilka är: 

 Överföringssträckan, som används vid avspänning. 

 Förankringslängden, som används vid brottgränstillstånd. 

Definitionen och beräkning av dessa förankringssträckor skiljer sig något och förklaras 

närmare i de nästkommande avsnitten.  

4.6.1 Överföringssträcka vid avspänning 

Spännkraften förs över genom vidhäftning mellan betongen och spännarmeringen vid 

avspänning. Det vill säga att betongen behöver en viss sträcka innan den kan tillgodogöra sig 

den fullständiga spänningen som erhålls vid förspänning av spännlinorna, se figur 6-1. Att det 

behövs en viss sträcka innan kraften kan föras över helt beror främst på grund av att 

vidhäftningshållfastheten, som i sin tur beror av draghållfastheten vid tiden för avspänningen, 

inte är tillräckligt stor för att kunna ta emot kraften från linorna direkt. Utan att det just krävs 

en viss sträcka innan kraften helt kan föras över, den så kallade överföringssträckan. 

 

Figur 6-1. Spännkraften variation under förankringssträckan, som här anges med    (3). 

Under denna sträcka så antas spännkraften variera linjärt från noll vid konstruktionens ände 

till      vid förankringssträckans slut. Att spännkraften varierar under en viss del av 

konstruktionen medför till att ännu en invägning måste ske till övriga dimensioneringar och 

kontroller. Även om överföringssträckan nämns i och med avspänningen så används den 

också vid brottgränstillstånd, vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.6.2. 

Överföringsträckans dimensioneringsvärde bör sättas till det med hänsyn till 

dimensioneringssituationen minst gynnsamma av följande två värden: 

            [6.1]   

 

            [6.2]   

 

Normalt används det lägre värdet vid verifiering av lokal spänning vid avspänning och det 

högre värdet vid verifiering av brottgränstillstånd (exempelvis tvärkraft, förankring), enligt 

(1). Anledningen till detta är att [6.1] ger kortare sträcka som vid avspänningen ger större 

tvärsnittsspänningar vid det mest ogynnsamma snittet, vilket sker för att egentyngdens 

gynnsamma effekter blir mindre ju närmre änden av balken man kommer, enligt avsnitt 4.3.1. 
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[6.2] däremot är mindre gynnsamt vid exempelvis tvärkraften eftersom vid livskjuvbrott så 

kontrolleras det mest ogynnsamma snittet. Detta snitt är direkt relaterat till 

överföringssträckan genom faktorn   , ju större värdet är på överföringssträckan desto lägre 

kommer värdet på    att bli, vilket minskar effekten av förspänningen, se avsnitt 4.9.3. 

Beräkningen av överföringssträckans grundvärde     sker enligt: 

                    [6.3]   

 

Där: 

       – Gäller vid långsam avspänning. 

        – Gäller vid snabb avspänning. 

        – Gäller för spännarmering med cirkulärt tvärsnit. 

        – Gäller för 3- och 7-trådiga linor. 

Vid avspänning får förspänningen antas bli överförd till betongen genom vidhäftning med ett 

konstant värde på spänningen     , enligt (1). Vidhäftningshållfastheten vid tiden för 

avspänning beräknas enligt: 

              ( ) 
 

[6.4]   

Där:  

    – Är en koefficient som beaktar typ av spännarmering och vidhäftningsförhållandena vid 

avspänning. 

        – Gäller för profilerad tråd. 

        – Gäller för 3- och 7- trådiga linor. 

       – Gäller vid goda vidhäftningsförhållanden, se figur 6-2. 
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Figur 6-2. Beskrivning av goda vidhäftningsförhållanden (1). 

Dimensionerande draghållfasthet för vid tiden för avspänning beräknas enligt: 

    ( )             ( )    
 

[6.5]   

Enligt (1) så kan det värdet på     återfinns i den nationella bilagan, rekommenderat värde är 

       . Det karakteristiska värdet på draghållfastheten medelvärde vid tiden för 

avspänningen,     ( ), beräknas enligt [2.10]. 

4.6.2 Förankringslängd i brottgränstillstånd 

Enligt (1) så ska spännarmeringens förankring kontrolleras i snitt där följande villkor 

uppfylls: 

           (   ) [6.6]   

  

Där spänningen i gällande snitt beräknas enligt [3.5] med hänsyn till att tvärsnittsdatat gäller 

för ett tvärsnitt som inte är sprucket, se avsnitt 4.4. Om [6.6] inte uppfylls någonstans längs 

konstruktionen, behöver inte förankringen kontrolleras.  

Själva kontrollen av förankringen sker, enligt (3), genom att längden till området som 

uppfyller [6.6] måste vara större än vad förankringssträckan är enligt [6.9]. Det vill säga att 

krafterna som uppkommer i brottgränstillstånd i spännarmringen måste förankras på den 

sträcka som inte är sprucken. Beräkningen av längden på det område som inte är sprucket 

görs med hjälp av [3.5] och antagande om att gränsen mellan osprucket och sprucket område 

definieras enligt: 

           (   ) [6.7]   
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Det bör observeras att värdet på den karakteristiska draghållfastheten inte bör överskrida 

värdena som gäller för betong av kvalitet C60/75, enligt (1). Detta leder till att beräkningen av 

sträckan sker analogt med avsnitt 4.9.1. Sträckan beräknas således genom [9.5] med 

skillnaden att spänningen ska uppfylla villkoret enligt [6.7] istället för [9.3]. Följande uttryck 

erhålls: 

   ( )  (         
 

 
)

 

(   )
    

 

[6.8]     

  

Det vill säga momentet som uppfyller villkoret enligt [6.7]. Genom det erhållna momentet 

beräknas sedan längden från stödet där momentet inträffar enligt [9.6]. Sträckan som erhålls 

är den som måste vara större än förankringslängden som beräknas enligt [6.9]. 

Beräkningen av förankringslängden liknar den som används vid beräkning av 

överföringssträckan vid avspänning. Dock med ett tillägg som adderas till [6.2], där      har 

beräknats helt enligt avsnitt 4.6.1. Varför värdet enligt [6.2] används är eftersom att ju längre 

överföringssträckan är desto större värde ger [6.9]. Detta bidrar till att längden till sprucket 

område måste ökas för att vara längre än förankringslängden, vilket ger en dimensioneringen 

på säkra sidan.  

Förankringslängden beräknas enligt: 

              (        )      [6.9]   

 

Där: 

   – Enligt [6.3]. 

    – Är spänning i linorna med hänsyn till moment och ett tillägg från tvärkraften i 

brottgränstillstånd enligt [6.11].  

     – Är resterande förspänning efter avdrag av alla förluster, vilka beräknas enligt avsnitt 

4.5.  

Vidhäftningshållfastheten i brottgränstillstånd beräknas enligt: 

               

 

[6.10]   

    – Är en koefficient som beaktar typ av spännarmering och vidhäftningsförhållandena vid 

förankring, vilka har värden: 

        – För profilerad tråd. 

        – För 7- trådiga linor. 

   – Enligt [6.3]. 
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Skillnaden mellan beräkning av vidhäftningshållfastheten vid avspänning och i 

brottgränstillstånd skiljer sig självklart genom att draghållfastheten blir olika eftersom den har 

härdat olika mycket beroende på vilken av situationerna som beaktas. Men även så skiljer sig 

en faktor mellan dem,     gäller vid avspänning och     gäller vid brottgränstillstånd. Där 

    ges ett högre värde vilket gör att överföringssträckan blir längre och tvärtom gäller för 

   . Detta beror enligt (3) på att: 

Vid avspänning minskar spänning mot noll vid balkens ände, vilket innebär att 

spännlinorna utvidgar sig genom s.a.s. omvänd tvärkontraktion, vilket i sin tur 

ger ett slags kilverkan som har gynnsam inverkan på förankringen. I 

brottgränstillstånd kan spänningen istället komma att öka i förhållande till 

förspänningen, vilket innebär att linorna får en tvärkontraktion som har negativ 

inverkan på förankring. 

Spänningen i spännarmeringen i brottgränstillstånd beräknas enligt (3): 

           

 

[6.11]   

Kraften som spännarmeringen utsätts, med hänsyn till kraften från momentet och tillägget 

från tvärkraften, för gällande snitt är: 

       ( )              

 

[6.12]   

Där: 

  – Är den inre hävarmen.  

Tillägget från tvärkraften beräknas för bärverksdelar med tvärkraftsarmering enligt: 

           ( )(         ) 

 

[6.13]   

Där: 

  – Är vinkeln mellan tvärkraftsarmeringen och betongaxeln. 

  – Är vinkeln mellan betongtrycksträvan och betongaxeln. 

Men om bärverksdelen utformas utan tvärkraftsarmeringen beräknas tilläggskraften från 

tvärkraften enligt (1): 

För bärverksdelar utan tvärkraftsarmering kan      uppskattas genom att 

momentkurvan förskjuts en sträcka     , enligt 6.2.2 (5).  

Enligt det angivna avsnittet så ska förskjutningen ske i den ogynnsamma riktningen. 

Illustrationen av detta redovias i figur 6-3. 
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Figur 6-3. Illustration av hur dragkraftstillägget utförs (1). 

Tolkningen av detta är att kraften som spännarmeringen utsätts för vid bärverksdelar utan 

tvärkraftsarmering beräknas enligt: 

       (    )
         

 

[6.14] 

Vilket inte är en ekvation som hämtas direkt ur (1), utan är en tolkning av vad som står i (1). 

Där:  

   (    )
 – Är momentet i den punkt som betraktas, med hänsyn till förskjutningen av 

momentkurvan som beaktar tillägget av tvärkraften. 

  – Är den inre hävarmen. 

Uppskattningen av den inre hävarmen kan i detta läge enligt (3) sättas till: 

       
 

[6.15] 

Beräkningen av den totala kraften, med hänsyn till moment och tvärkraft, som verkar på 

spännarmeringen vid brottgränstillstånd sker dock annorlunda enligt (3), genom följande: 

       ( )          ( )       

 

[6.16]    

  – Är den inre hävarmen. 
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Kraften kan, enligt (3), även beräknas genom kontroll av tvärsnittsspänningar, enligt avsnitt 

4.3. Detta skulle ge en noggrannare beräkning än vad som har angetts här, dock räcker i regel 

beräkningarna som görs enligt ovan, enligt (3).  

Skulle förankringslängden enligt [6.9] vara längre än den längd som ges av villkoret enligt 

[6.6], så kan den korta längden vägas upp med armeringsbyglar placeras i änden av 

konstruktionen vars uppgift blir att förankra spännarmeringen. Armeringen som ska förankra 

spännarmeringen måste klara av att ta emot kraften enligt [6.12], [6.14] alternavit [6.16] 

beroende på situationen.  
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4.7 Spjälkning 
Lokala brottfenomen uppkommer vid avspänningsskedet vid förspända betongelement, vilka 

delas upp i olika typer enligt (3): 

1. Spjälkning på grund av lokalt tryck 

2. Klyvning på grund av lokalt tryck 

3. Spjälkning i samband med armerings förankring 

Alla tre brott orsakas på grund av att för stora dragspänningar skapas vid avspänningen av de 

förspända linorna. Dragspänningarna uppkommer vinkelrät mot en yta som blir belastad av 

stora tryckrafter vilka angriper på en lokal area, det vill säga av spännlinorna ger en stor kraft 

som angriper lokalt i tvärsnittet, fenomenet kallas lokalt tryck enligt (4), se figur 7-1. 

 

Figur 7-1. Hur dragspänningar kan fördelas när tvärsnittet belastas av en tryckkraft (3). 

Typ 3, enligt listan, tillkommer på grund av att kraften som påförs linorna ska överföras 

genom vidhäftning mellan spännarmeringen och betongen. Dock så behöver den inte beaktas 

om kraven på täckskikt och inbördes avstånd för linorna är uppfyllt, enligt (3). 

Enligt (3) så används inte ordet ”klyvning” som ett separat begrepp i (1). Men ändå så verkar 

(3) ändå beakta både spjälkning och klyvning, lösningen är densamma för båda dessa 

problemkrafter. Klyvspänningarna uppträder närmast balkänden medan 

spjälkningsspänningarna uppträder en bit in i konstruktionen. I fortsättningen betraktas här att 

klyvning och spjälkningen egentligen är samma sak. Vid förspända konstruktioner förs 

spännkraften in succesivt över förankringssträckan, vilken beräknas enligt avsnitt 4.6. Detta 

får anses vara gynnsamt eftersom att dragspänningarna sprids över en längre sträcka. 

Att notera här är att eftersom det gäller ett ogynnsamt fall så ska kraften multipliceras med en 

partialkoefficient. Detta gör att kraften som ska beaktas vid ”verifiering av lokala effekter” 

vilket det handlar vid en kontroll av spjälkning, görs om till en dimensionerande kraft enligt 

(3): 

            

 

[7.1]   

Där partialkoefficienten ges värdet            enligt (1).  

Efter en viss sträcka, fördelningssträckan, så kan man enligt (3) anta att de horisontella 

spänningarna har uppnått linjär fördelning. Fördelningssträckan beräknas enligt: 
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      √   
     

 

[7.2]   

Där: 

    – Beräknas enligt avsnitt 4.6.  

Innan denna sträcka så fördelas kraften via vertikala spänningar i konstruktionen, vilka 

orsakar spjälkning och klyvning (3). Spjälkningskrafterna måste kontrolleras så att vetskapen 

finns om åtgärder måste vidtas.  

4.7.1 Kontroll om spjälkning inträffar 

Enligt (3) så antas inte spjälkning inträffa om dragspänningarna i betongen uppfyller följande 

villkor: 

                       

 

[7.3]   

Där    är dragspänningen som uppstår på grund av införingen av spännkraften från linorna. 

Denna dragspänning kan läsas ut via tabeller och dylikt som är baserade på FEM (Finita 

Elementmetoden), vilket är ett bra alternativ eftersom en handberäkning av spänningen är 

mycket svår att göra. Värdet på    som erhålls från tabellerna och diagram är baserad på 

bland annat tryckkraften som angriper tvärsnittet. Ingen konkret information hittas angående 

om värdet på      måste beaktas med hänsyn till vilken tid avspänningen sker. Dock kan det 

tyckas att eftersom spjälkning uppstår vid avspänningen, så bör detta värde beräknas med 

hänsyn till tiden   som avspänningen sker vid. Det vill säga att draghållfastheten beräknas 

med hänsyn till att betongen inte har härdat tillräckligt, vilket beaktas genom avsnitt 4.2.4. 

Enligt (3) så kan verifieringen om spjälkning inträffar, ske genom en kontroll av kraft   som 

hämtas ur (5), istället för spänningen   , som inte får överskridas för att betongen ska kunna 

klarar av. Spännkraften av linorna skrivs här som   istället för   enligt tidigare. Villkoret som 

enligt (5) måste uppfyllas om spjälkning inte ska inträffa lyder: 

     
 

[7.4]   

Där: 

      {
            
(     )        

 

 

[7.5]   

Där de ingående parametrarna, i enlighet med figur 7-2, är: 

  – Är längden för den tänkta spjälkningssprickan genom tryckytans tyngdpunkt. 

  – Är det dubbla avståndet från tryckytans tyngdpunkt till närmaste kan. Dessutom gäller att: 

           

   – Tryckytans storlek. 
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  – Är andelen av    som faller inom central del av konstruktionsytan. 

 

Figur 7-2. Förklaring av de ingående parametrarna för beräkning av [7.3] (5). 

Kontrollen [7.4] är som sagt inte med i (1), men (3) säger att: 

EK2 ger inga som helst anvisningar för att beräkna den kraft som kan tas utan att 

det behövs spjälkningsarmeringen. Därför bör man, som alternativ till att 

kontrollera dragspänning, kunna använda den ”gamla” modellen i BBK, eftersom 

det inte finns någonting i EK2 som den kan strida mot. 

I den här rapporten gäller att EK2 är (1) och BBK är (5). Således bör man alltså kunna 

använda kontrollen enligt [7.3]. Dock så krävs stor erfarenhet vid användningen av denna då 

faktorn   enligt ovan ska uppskattas. 

Om villkoren [7.3] och [7.4] inte uppfylls, det vill säga att betongen inte kan klarar av att ta 

hand om dragspänningarna eller dragkraften, så kommer spjälkning att inträffa. Om detta 

inträffar så måste spjälkningskrafterna samt erforderlig armeringen beräknas fram för det 

enskilda fallet.  

4.7.2 Beräkning av spjälkningskraft 

Det finns några olika modeller på hur spjälkningskrafterna ska beräknas, alla dessa som är 

baserade på (1) är av typen fackverksmodeller, där betongen svara för trycksträvorna och 

armeringen svara för dragsträvorna. Ett exempel på en lämplig fackverksmodell för beräkning 

av spjälkningskrafter för konstruktioner med spännlinor endast i underkant, visas i figur 7-3. 
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Figur 7-3. Ett exempel på hur en fackverskmodell för beräkning av spjälkningskrafter kan se ut (3). 

Dessa fackverksmodeller är dock ganska komplicerade samt att erfarenhet och kunskap om 

hur modellerna ska användas måste finnas. (Alla parametrarna i figur 7-3 stämmer inte 

överens med vad som gäller i den här rapporten.) Förenklade modeller finns dock för att 

beräkna spjälkningskrafter, vilka här kommer hämtas ur (3). För att dessa ska kunna användas 

förutsätts det att betongen behöver spjälkningsarmeringen, det vill säga att tvärsnittet spricker 

om det inte utförs med spjälkningsarmering, vilket kontrolleras enligt [7.3] och [7.4]. 

Metoden som visas här kommer att förutsätta rektangulärt tvärsnitt. Spjälkningskrafterna 

beräknas enligt (3) genom: 

     (         ) [7.6]   

Där ingående parametrar är enligt figur 7-4.  

 

Figur 7-4. Beräkning av spjälkningskraft för ett tvärsnitt belastad med en punktlast (3). 

Parameterna   är här avståndet från kanten till spännarmeringens tyngdpunkt. [7.6] är baserad 

på en beräkning av spjälkningskrafter för ett tvärsnitt som är belastad med två lika 

spännkrafter på samma avstånd från under- respektive överkant. Detta gör att fallet enligt 

figur 7-4 och fallet där tvärsnittet belastas av två spännkrafter inte baseras på samma 
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förutsättningar, enligt (3). Detta leder till att [7.6] är approximativ av flera olika skäl, vilket 

gör att resultaten förmodligen kommer att hamna med god marginal på den säkra sidan. 

4.7.3 Armera mot spjälkningskraften 

Armeringen ska placeras i tvärsnittet så att de kan motverka spjälkningskrafter. Eftersom 

spjälkning endast sker vid avspänningen så kan konstruktionens eventuella 

tvärkraftsarmeringen användas för att ta upp kraften. En annan sak som är viktigt att tänka på 

är att kontrollera sprickbredden som uppstår vid spjälkning, sprickbredden kan bli ogynnsam 

även fast armeringen har lagts in för att motverka kraften. För mer information kring detta 

hänvisas läsaren till (1).  
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4.8 Kontroll mot böjmoment 
Vid förspända betongelement görs några antagandet vid dimensionering mot moment, vilka 

enligt (1) är: 

a) Plana tvärsnitt förblir plana. 

b) Töjning i vidhäftande armering eller spännarmering är densamma som töjning i 

omgivande betong både vid tryck och drag. 

c) Betongens draghållfasthet försummas. 

d) Tryckspänningar i betongen bestäms med hjälp av dimensionerande spännings-

töjningssamband enligt avsnitt 3.1.7 i (1). 

e) Spänningar i armeringen bestäms med hjälp av dimensioneringskurvor i figur 8-1. 

f) För spännarmering beaktas initialtöjningen vid bestämning av spänning. 

 

Figur 8-1. Arbetskurva för spännarmeringen (1). 

Illustration av hur dimensioneringen utförs med hänsyn till moment, fås genom ett förslag för 

en beräkningsgång som är hämtad ur (3). För enkelhetens skull baseras beräkningsgången på 

ett rektangulärt tvärsnitt utan tryckarmeringen, enligt: 

1. Bestäm   . 

2. Beräkna       .     

3.  ̅      (  
     ). 

4.     √    ̅      . 

5.       (     )    . 

6.      (  ). 

7.        (   (     )). 

8. Gör om från 2 (vid behov). 
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Tillvägagångssätt och förklaringar till varje steg i beräkningsgången ges enligt följande: 

1. Beräknas enligt avsnitt 4.1. 

2. Beräknas utan någon närmare förklaring.  

3. Beräkningen av det relativa momentet görs enligt (3) genom: 

 ̅      (  
     ) 

 

[8.1]   

  

[8.1] härleds ur kraftjämvikt för det gällande tvärsnittet, vilken kan tas ur figur 8-2. 

4. Den mekaniska armeringsandelen beräknas med hjälp av det relativa momentet enligt (3) 

genom: 

    √    ̅       
 

[8.2]   

 

5. Här förklars punkt f) enligt ovan. Utrycket är härlett ur likformighet, i enlighet med figur 8-

2. Likformigheten baseras på att betongens draghållfasthet försummas, vilken gör att avstånd 

och töjningar tas fram för betongens tryckta del och spännarmeringen. Följande uttryck 

erhålls enligt (3): 

      (     )     
 

[8.3]   

  

 

Figur 8-2. Kraft- och töjningsfördelning i brottgränstillstånd för ett godtyckligt tvärsnitt med tryckarmering (3). 

Den första delen av ekvationen erhålls genom att töjningen för spännarmeringen i 

brottgränstillståndet begränsas till att betongens stuktöjning     inte får överskridas, vilket 

skapar en grundtöjning som linan erhåller vid brott. Töjningen    är något som uppträder 

direkt efter den tänkta spänningen har uppnåtts i spännarmeringen vid tillverkning. För att 

erhålla ett värde på    måste en spänningen som linorna ska spännas upp till antas. När detta 

är gjort kan töjningen beräknas enligt Hookes lag: 

         [8.4]   
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När töjning på grund av förspänningen, enligt [8.4], är känd kan den totala töjningen enligt 

[8.3] som spännarmeringen erhåller vid brott beräknas. 

6. Här förklaras punkt e) enligt ovan. För att kunna bestämma spänning som linorna erhåller 

vid brott så används spännarmeringens arbetskurva, se figur 8-1. Arbetskurvan beskriver hur 

spänningen varier beroende på vilken töjning som uppnås vid brottgränstillstånd, det vill säga 

töjningen som beräknas genom [8.3]. Töjningen är alltså en funktion av spänningen enligt: 

     (  )  
 

[8.5]   

  

Oavsett vilken del av arbetskurvan som töjningen befinner sig i så måste värdet på töjning tas 

fram genom linjär interpolation. Interpolationen när töjningen befinner sig i intervallet: 

               [8.6]   

  

Sker enligt: 

  (  )      
      

       
(        ) 

 

[8.7]   

  

Om däremot töjningen uppfyller följande villkor: 

              [8.8]   

  

Så erhålls spänningen av: 

  (  )       
 

[8.9]   

  

Detta eftersom materialet befinner inom sitt elastiska område. Slutligen går materialet i brott 

när följande villkor är uppfyllt: 

       [8.10]   

  

Vilket inte tillåts. Eftersom villkoret [8.10] aldrig får vara uppfyllt och materialet vill utnyttjas 

så mycket som möjlig, självklart med hänsyn till alla olika dimensioneringsvillkor som måste 

uppfyllas, så är det ultimata att villkoret enligt [8.6] är uppfyllt.  

7. Nu kan spänningen   (  ) användas vid beräkning av erfoderlig spännarmeringesarea 

enligt (3): 

       (   (     )) 
 

[8.11]     

  

Om [8.11] inte visar värden som överensstämmer med den tidigare tänkta utformningen får 

beräkningen göras om från steg 2. Exempelvis kan    bli så stor så att två armeringsrader, 

istället för tidigare då kanske endast en rad behövdes, måste användas med hänsyn till 

täckskikt och inbördes avstånd, vilket gör att ett nytt värde på   kommer att erhållas. 
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4.9 Kontroll mot tvärkraften. 
Detta avsnitt kontrollerar dimensioneringsvärdet för tvärkraftskapaciteten, vilken gäller för 

bärverksdelar som inte erfordrar tvärkraftsarmering. Dimensioneringen sker olika beroende på 

om tvärsnittet är sprucket eller inte. Naturligtvis kan fallet vara så att en konstruktion både är 

osprucken och sprucken beroende på vilket snitt i konstruktionen som kontrolleras. Ur detta 

så har två olika brottfall enligt (3) tagits fram: 

 Böjskjuvbrott – Gäller för böjsprucket område. 

 Livskjuvbrott (huvuddragspänningsbrott) – Gäller för osprucket område. 

Enligt (3) så erhålls det, i en spännarmerad konstruktion, en lång sträcka vid upplagen där 

balken inte är sprucken. Utifrån detta så ska en spännarmerade konstruktioner kontrolleras för 

både böjskjuvbrott och livskjuvbrott. Alltså erfordras en kontroll om var gränsen går mellan 

osprucket och sprucket tvärsnittet.  

4.9.1 Kontroll av tvärsnitt  

Gränsen mellan sprucket och osprucket område definieras enligt (1) av att dragspänningen i 

tvärsnittet uppnår den dimensionerande draghållfastheten för betongen. Tidigare har [3.5] 

används för att bestämma spänningen i tvärsnittet på höjden  . Detta uttryck skrivs om till:    

  ( )   
 

 
 
      ( )

 
((   )   ) 

 

[9.1]   

  

Där momentet nu skrivs in så att det varierar med hänsyn till vart i tvärsnittet kontrollen sker, 

vilken beräknas genom [3.9]. Tvärsnittsstorheterna beräknas enligt (3) för ett osprucket 

tvärsnitt, det vill säga enligt avsnitt 4.4.4. I brottgränstillstånd kommer dragspänningarna 

förmodligen att verka i underkant, varför uttrycket skrivs om så att spänningarna i underkant 

beräknas enligt: 

  (   )   
 

 
 
      ( )

 
(   ) 

 

[9.2]   

  

Gränsen mellan osprucket och sprucket tvärsnitt definierades tidigare enligt: 

       (   ) 
 

[9.3]   

  

Vart konstruktionen kommer att börja spricka kan nu skrivas med hjälp av [9.2] och [9.3] 

enligt: 

      
 

 
 
      ( )

 
(   ) 

 

[9.4]   

  

Eftersom momentet varierar längs konstruktionen, så kan man formulera frågan till:  

”Vilket moment är det som definierar gränsen mellan osprucket och sprucket tvärsnitt” 

Alltså vilket moment som gör att [9.3] uppfylls. Genom detta så löses momentet ut ur [9.4] 

enligt: 
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   ( )  (     
 

 
)

 

(   )
    

 

[9.5]  

  

Momentet som i sin tur varier längs konstruktionen och beräknas enligt [3.9]. Så när 

vetskapen om    finns, så är den enda obekanta läget  , vilken då kan beräknas. Det vill säga 

vart i konstruktionen som momentet enligt [9.5] gäller och uppfyller villkoret enligt [9.3]. 

Notera att även här ska överföringssträckan beaktas enligt avsnitt 4.6.1. Beräkningen för att 

lösa ut   sker antingen genom iteration eller genom en andragradsekvation, den senare blir: 

      
    ( )

  
   

 

[9.6] 

  

Värdet på   kan nu användas vid beräkning av tvärkraften som gäller vid gränsen mellan 

osprucket och sprucket tvärsnitt enligt: 

   ( )    (
 

 
  ) 

 

[9.7]   

  

Vilket ger det maximala värdet på tvärkraften i ett sprucket område, som då användas för att 

verifiera att värdet som ges av [9.8] (vilket beskrivs senare) är på säkra sidan.  

Eftersom konstruktioner så som balkar och plattor vilka i regel förspända också är belastas 

med en jämt utbredd last, kan en kontroll av vart gränsen går kan vara avgörande i 

dimensioneringen. Detta på grund av att tvärkraften kommer att variera linjärt från sitt 

maxvärde vid konstruktionens ände till noll vid konstruktionens mitt, när konstruktionen är 

belastad med en jämt utbredd last. Med hänsyn till det här så erfordras en större 

tvärkraftskapacitet ju närmare stöden man kommer. Dock så ökar också möjligheten till större 

tvärkraftskapaciteten ju närmare man kommer stöden eftersom chansen är större, desto 

närmare stöden man kommer, att tvärsnittet är inte är sprucket.  

Vid beräkning av tvärkraftskapaciteten så ska överföringssträckan beräknas genom [6.2], 

enligt avsnitt 4.6.1. Anledningen till detta är eftersom bidraget till tvärkraftskapaciteten av 

spännkraften blir mindre ju längre överföringssträckan är.  

4.9.2 Böjskjuvbrott  

Inga direkta teorier och härledningar står bakom [9.8], information om varför detta är så ges 

av (6) enligt: 

Beteendet hos betongelement utsatta för tvärkraftsbelastning är hitintills inte helt 

känt, vilket gör att det är svårt att ta fram beräkningsunderlag på samma sätt som 

för moment- och normalkraftsbelastning. De teorier som finns leder ofta till 

komplicerade beräkningsmetoder som inte är användbara för praktiskt bruk och 

inte heller alltid ger tillfredsställande överenstämmelse med försöksresultat. I 

stället används oftast mycket förenklade dimensioneringsprinciper, baserade på 

empiriska samband och försöksresultat. Dessa beräkningsmetoder har visat sig 

fungera tillfredsställandet med hänsyn taget till de osäkerheter som finns.  
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För ett sprucket tvärsnitt gäller inte enbart SI-enheterna, utan vad som gäller vid respektive 

del beskrivs enligt hänvisningar nedan, om inget nämns så gäller SI-enheterna. 

Tvärkraftskapaciteten för sprucket tvärsnitt beräknas enligt: 

     (      (        )
 
       )     (          )    

 

[9.8]     

  

Där: 

           
   √    [9.9]   

  

    √
   

 
     

    – Skrivs i    . 

   och   – Skrivs i mm. 

         ⁄         – Skrivs i     (    positiv vid tryck). 

   – Skrivs i mm
2
.
 
 

   
   
   

      

    – Är arean hos den dragarmering som når minst (     ) bortom betraktat snitt.  

Resterande värden återfinns i den nationella bilagan. Här visas rekommenderade värden: 

        

      
    

  
 

Där: 

       

Spänningen     som beräknas med hjälp av     är lika med kraften av spännarmeringen i 

brottgränstillstånd som verkar på tvärsnittet. Det vill säga kraften som är kvar efter 

spänningsförlusterna som beräknas enligt avsnitt 4.5.  

Observera att en kontroll bör göras om överföringssträckan, enligt avsnitt 4.6.1, hamnar inom 

området för sprucket tvärsnitt. Om det vore så skulle det kunna betyda att spännkraften kan 

vara avsevärt mindre än vad den är efter förankringssträckan. Dock eftersom beaktning av 

förankringssträckan är inbakad i [9.10] och inte i [9.8] så borde inte det vara aktuellt. 
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4.9.3 Livskjuvbrott 

Livskjuvbrott beror enligt (3) av att en lutande spricka slår upp livet när huvuddragspänningen 

uppnår betongens draghållfasthet och ur detta så kan [9.10] härledas. Dimensioneringsvärdet 

för osprucket tvärsnitt är: 

     
     
 

√(    )            

 

[9.10]   

 

Där: 

  – Är det statiska momentet av ytan över tyngdpunktsaxeln (den avskjuvade delytans statiska 

moment kring böjaxeln, det vill säga delytans area multiplicerad med avstånd mellan 

tvärsnittets och delytans tyngdpunkter (2)). 

   
  

    
     – För förspänd armering.  

   – Är det betraktande tvärsnittets avstånd från överföringssträckans startpunkt (alltså 

generellt sträckan från stödets angreppspunkt).  

     – Är det övre dimensioneringsvärdet för överföringssträckan enligt avsnitt 4.6. 

    – Enligt [9.8] dock utan begränsning uppåt.  

Eftersom beaktning av överföringssträckan är inbakad i [9.10] så erfordras inga övriga 

kontroller med hänsyn till detta.  

4.9.4 Minsta armering 

Även om det inte erfordras någon tvärkraftsarmering enligt [9.8] och [9.10] så gäller enligt (1) 

att en minimiarmering ändå bör läggas in. Om det däremot skulle gälla bärverksdelar som 

plattor (massiva plattor, ribbdäck eller hålbjälklag) där lastfördelning i sidled är möjlig, kan 

minimiarmeringen utelämnas, enligt (1).  
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5. Resultat 
Detta avsnitt delas upp i olika delar vilka relateras till en del av de frågeställningar som 

ställdes upp under avsnitt 2. 

5.1 Vad är teorin bakom förspända betongelement? 
Själva teorin eller tanken bakom förspända betongelement är att en kraft påförs på 

konstruktionen vid tillverkning. Kraften uppkommer genom att domkrafter drar upp 

spännlinor till en tänkt spänning, enligt dimensioneringen. Efter att betongen har härdat 

tillräckligt sker avspänningen, vilket gör att linorna vill återgå till ursprungliga längd. Men 

eftersom betongen har härdat tillräckligt kommer den att motverka att linorna återgår till sin 

urspungliga längd. Detta leder till att konstruktionen kommer att belastas av en kraft, vilken 

belastar konstruktionen i höjd med linorna. Eftersom linorna är placerade i underkant av 

konstruktionen kommer kraften att angriper excentriskt relativt tvärsnittets gemensamma 

tyngdpunkt, vilket kommer generera ett moment som kommer att motverka momentet av 

egentyngd och yttrelaster som uppkommer i bland annat bruksskedet. På grund av att linorna 

är placerade excentriskt i tvärsnittet kommer en överhöjningen av konstruktionen att ske. 

Detta är gynnsamt eftersom konstruktionen kommer att kunna belastas av en viss mängd 

krafter innan några märkvärdiga deformationer erhålls.  

5.2 Hur sker beräkningsgången? 
Att dimensionera ett förspänt betongelement liknar många gånger det som gäller för 

slakarmerade betongelement. Dock så tillkommer olika en mängd olika steg i 

beräkningsgången, enligt listan som visas nedan. Bland annat så måste olika kontroller utföras 

för förspända betongelement, vilka utförs med hänsyn till avspänning och brottgränstillstånd 

(förankringslängd och tvärkraftskapacitet). Ska en konstruktion dimensioneras med hänsyn 

till vissa kriterier vad gäller spännvidd, laster, storlek, miljö och så vidare. Så kan en lämplig 

variant av beräkningsgången vara att följa den ordning som ges enligt avsnitt 4. Möjligen så 

kan en skillnad vara att spänningen som ska kontrolleras bland annat vid beräkningen av 

momentkapaciteten, bestäms innan enligt steg 2 i beräkningsgången enligt nedan. Spänning 

som antas är den som linorna ska spännas upp till vid tillverkning. Spänningen kan erhållas 

vid en preliminär dimensionering mot moment, denna spänning bör sättas så att relativt stor 

marginal erhålls eftersom att spänningen kommer att reduceras med hänsyn till 

spänningsförluster. Sedan kan den antagna spänningen användas bland annat för att beräkna 

spänningsförluster, tvärsnittsspänningar och förankringssträckor. När detta är gjort ska 

beräkningen av eventuella spjälkningskrafter och dimensioneringen mot dessa utföras. Nästa 

steg är att en beräkning återigen sker med hänsyn till moment och därefter även tvärkraft. Den 

här gången används en spänning, vilken svarar mot den tidigare antagna spänning, dock med 

ett reducerat värde, vilket beror av spännförlusterna. Följande beräkningsgång erhålls: 

1. Bestäm täckskikt. 

2. Bestäm spännarmeringens spänning vid tillverkning. 

3. Beräkna spännförlusterna för kort och lång tid. 

4. Kontrollera spänningarna i tvärsnittet vid olika lägen. 

5. Kontrollera förankringssträckorna 
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6. Kontrollera tvärsnittet mot spjälkning. 

7. Dimensionera mot moment och tvärkraft. 

5.3 Vad är skillnaden mellan slakarmerade och förspända 

betongelement? 
De olika delar av dimensioneringen av förspända betongelement som har gåtts igenom, enligt 

avsnitt 4, ställs under detta avsnitt mot vad som skulle ha gällt vid dimensionering av 

slakarmerade betongkonstruktioner. Även sådant som inte beaktas vid dimensioneringen av 

slakarmerade men gäller för förspända betongelement, kommer att tas med.  

Avsnitten 5.3.1, 5.3.8 och 5.3.9 är sådana som beaktas vid båda förspända och slakarmerade 

betongelement. Resterande avsnitt är något som endast beaktas vid förspända betongelement.  

5.3.1 Täckskikt och spännarmeringens inbördes avstånd 

För att beräkna täckskiktet för förspända och slakarmerade konstruktioner så används samma 

ekvationer, enligt [4.1] och [4.2]. Dock så är innebörden av två parametrar skilda, enligt 

följande:  

Den första skillnaden är att: 

             

Används vid förspända konstruktioner och att:  

          

Används vid slakarmerade konstruktioner. Den andra skillnaden ligger i värdet för         , 

där det används olika tabeller beroende på om värdet ska användas vid förspända eller 

slakarmerade konstruktioner. Värdet ges generellt ett högre värde för förspända 

konstruktioner. Så i och med detta så kommer generellt ett större täckskikt att erhållas vid 

förspända betongelement.  

Vid beräkningen av inbördes avstånd mellan linorna eller slakarmerade järn så uppstår 

skillnader. För linorna gäller att minsta avståndet i horisontellt respektive vertikalt måste 

uppfylla [1.3] respektive [1.4]. För slakarmerade konstruktioner gäller oavsett om det är 

frågan om vertikalt eller horisontellt avstånd att följande villkor måste uppfyllas: 

        {
    

      
   

 

Där det rekommenderade värdena på    och    enligt (1) är 1 respektive 5. Skillnaden ligger 

således i att det inbördes avståndet i vertikalt led minst är lika med eller större för linor 

jämfört med armeringsjärn. Skillnaden i horisontal led är att avståndet förmodligen, dock inte 

alltid, är större vid förspända konstruktioner.  
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5.3.2 Begränsning av spänningar  

Först begränsas spänningen i linorna enligt [2.1]. Men även så ska betongens spänningar 

begränsas enligt [2.2] och [2.4], som i högsta grad beror av tiden. Viktigt är här att 

beräkningen av hållfastheten sker med hänsyn till hur lång tid betongen har härdat. 

Betonghållfastheten vid tiden för avspänningen uppskattas i tryck och drag enligt [2.6] och 

[2.10]. Vid brott så måste även begränsningar av spänningarna utföras dock med skillnaden 

att tryckhållfastheten beräknas enligt [2.5].  

5.3.3 Kontroll av tvärsnittsspänningar  

Steget är ett viktigt inslag i att förstå grunderna av förspänd armering, det vill säga vad som 

händer när en kraft angriper ett tvärsnitt i en godtycklig punkt. Helt enkelt att förstå hur 

spänningar skapas, jobbar med eller emot varandra. Att kontrollera tvärsnittet utförs i olika 

skeden under beräkningsgången av förspända betongelement, bland annat vid: 

 Avspänning. 

 Brottgränstillstånd för att kontroll vart tvärsnittet är sprucket respektive osprucket och 

vart gränsen mellan dessa områden går och då med hänsyn till förankringslängder och 

tvärkraftskapaciteter. 

 Användning av fackverksmodeller när beräkningar ska göras för att kontrollera om 

spjälkning kommer att inträffa eller inte. 

Tvärsnittsspänningar beräknas uteslutande genom [3.5] och tillhörande moment av yttrelaster 

beräknas med [3.9]. Dock måste tvärsnittsdatat användas vid rätt tillfälle (vid 

brottgränstillsånd eller inte) och beroende på om tvärsnittet är sprucket eller inte, enligt 

avsnitt 4.4. 

5.3.4 Tvärsnittsdata 

Det här avsnittet går hand i hand med avsnitt 4.3 eftersom att beräkningar av 

tvärsnittsspänningarna baseras på tvärsnittsdata. Beroende på om tvärsnittet är sprucket eller 

inte kommer beräkningen av tvärsnittsdatat att ske lite olika. Skillnaden om tvärsnittet är 

sprucket eller inte är speciellt att: 

 Om tvärsnittet är osprucket är trycksonhöjden lika med  . 

 Om tvärsnittet är sprucket är trycksonhöjden lika med  . 

Vilket gäller genom hela beräkningen av tvärsnittsdatat enligt avsnitt 4.4. Beaktning måste 

även göras till när tvärsnittsdatat ska användas, alltså om de ska användas när konstruktionen 

är i tillverknings- eller bruksskedet, här är skillnaden att [4.4] beräknas lite olika. 

5.3.5 Förlust av spännkraft 

Hela den kraften som påförs linorna vid uppspänningen kommer inte att kunna tillgodoräknas, 

hur mycket som ska dras bort med hänsyn till förluster beror på i vilket läge som beräkningen 

ska ske. Detta eftersom förluster uppkommer omedelbart efter avspänning samt succesivt 

under tiden efter avspänning. I den här rapporten har det senare gåtts igenom, varvid 

beräkning av denna sker med [5.4]. Ekvationen beaktar: 
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 Krympning. 

 Krypning. 

 Relaxation. 

För att erhålla värden på dessa tre, så krävs mer eller mindre omfattande beräkningar som 

bland annat beaktar tidsberoenden, vilka miljöer konstruktionen befinner sig i vid olika 

skeden samt spänningar vid olika skeden. Så för att få fram förlusten av spännkraften enligt 

[5.4] så krävs det mycket räknande innan ett svar erhålls.  

5.3.6 Förankringssträcka 

I den här rapporten beaktas två typer av förankringssträckor: 

 Överföringssträckan, vid avspänning 

 Förankringslängden, vid brottgränstillstånd 

Spännkraften som erhålls vid avspänning eller i brottgränstillstånd, och efter avdrag av 

förluster, kan inte tillgodoräknas utmed hela konstruktionen. Detta beror på att spännkraften 

behöver en viss längd för att kunna vidhäfta tillräckligt så att kraften kan föras över 

fullständigt, enligt figur 6-1. Förankringssträckan beräknas olika beroende på om 

konstruktionen ska kontrolleras vid avspänning eller vid brottgränstillstånd.  

Eftersom spännkraften varierar linjärt från noll till maximalt värde över överföringssträckan 

måste detta beaktas vid bland annat kontroll av tvärsnittsspänningar och kontroll mot 

tvärkraften. Överföringssträckan beräknas enligt [6.1] eller [6.2] beroende på vilket läge som 

ger de mest ogynnsamma resultaten.  

I brottgränstillstånd däremot så beräknas en sträcka, förankringslängd, som måste erhållas för 

att kraften i spännarmeringen ska kunna föras över helt vid brott. Denna förankringslängd 

måste föras över inom ett område som inte är sprucket, vilket ska kontrolleras. Kontrollen 

utförs genom att längden på det området som inte är sprucket beräknas enligt indirekt genom 

[6.8]. Baserat på momentet som gäller när villkoret enligt [6.7] är uppfylls, så kan sträckan 

som ger detta moment lösas ut genom [9.6].  

Ovan nämndes det att detta kapitel är en avvikelse jämfört med vad som gäller vid 

slakarmerade konstruktioner. Men tittar man i (1) istället för (2) så ser man att 

förankringslängden även måste kontrolleras vid slakarmerade konstruktioner.   

5.3.7 Spjälkning 

Spjälkningen är ett fenomen som uppstår då avspänningen sker vid tillverkningen av 

förspända betongelement. Kontroll mot brottfenomenet spjälkning måste utföras eftersom 

stora dragspänningar, enligt figur 7-1, kan uppkomma när en tryckkraft angriper en begränsad 

area. Dragspänningarna kan slita sönder (klyva) konstruktionen vid ändarna vid avspänning 

om inget görs för att motverka dem. 

Fenomenet kan liknas då man klyver ved med en yxa, vilket kan förklaras som då stora krafter 

(vilka påförs genom yxan) angriper en lokal area (genom att yxans huvuds area är liten), 

vilket bidrar till att veden klyvs på grund av stora dragspänningar uppstår. 
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Kontroll utförs först om spjälkningskrafter kan upptas endast via betongen, kontrollen utförs 

som en spänningskontroll enligt [7.3] eller kraftkontroll enligt [7.4].  Villkoret enligt [7.4] är 

svår att utföra på grund av uppskattningen av spänningen måste göras, dock kan detta 

underlättas i form av tabeller, diagram eller datorprogram. Villkoret enligt [7.3] är i någon 

mening enklare att utföra dock måste här sprickbredder uppskattas vilket kan är svårt och 

kräver erfarenhet.  

Om vetskapen finns att spjälkning kommer att inträffa, det vill säga om [7.3] och [7.4] inte 

uppfylls, beräknas spjälkningskraften. Beräkningen av spjälkningskraften är komplicerat och 

ska enligt (1) utföras med hjälp av fackverksmodeller, dessa kräver dock stor erfarenhet för att 

veta hur spänningar sprider sig i konstruktionen, vilket kan visas enligt figur 7-2. Det finns 

enklare modeller för hur beräkningen kan gå tillväga, dessa är dock grova approximationer 

och beräkningarna sker oftast mycket på säkra sidan, en enkel metod för att beräkna 

spjälkningskrafterna sker enligt [7.6].  

5.3.8 Kontroll mot böjmoment 

Stora likheter finns mellan beräkningsgången för förspända och slakarmerade betongelement. 

Först och främst så anges några antaganden vilka dimensioneringen baseras på. Dessa 

antaganden är samma för förspända och slakarmerade betongelement vad gäller punkt a) till 

d), dock med en viss skillnad i texten jämfört (6). Punkt e) och f) gäller dock enbart för 

förspända betongelement och tillkommer då med hänsyn till spännarmeringen. 

Vad gäller beräkningsgången så kan punkt 1-4 även gälla för slakarmerade konstruktioner. I 

punkt 3 används samma uttryck som erhålls enligt (2) med hänsyn till beräkningen av 

slakarmerade tvärsnitt, dock med skillnaden att   i det uttrycket har satts lika med 1,0. Vilket 

gäller när           , enligt (1). För punkt 4 används ett uttryck som också används vid 

slakarmerade konstruktioner enligt (2), dock med skillnaden att   i det uttrycket har satts lika 

med 0,8. Vilket gäller när           , enligt (1). Punkt 3 och 4 här i beräkningsgången 

skiljer sig således endast i att utrycken som visas här är av allmän karaktär. 

I punkt 5 så börjar lite skillnad urskilja sig. Töjningen    adderas till det uttrycket som 

används för att beräkna stålets dimensioneringstöjning med hänsyn till betongens stuktöjning i 

enlighet med (2). Således erhålls uttrycket enligt [8.3]. Töjningen    beräknas enligt [8.4], här 

så måste det observeras att spännarmeringens elasticitetsmodul skiljer sig jämfört med 

slakarmeringens. 

I punkt 6 anges hur spänning beräknas fram med hjälp av figur 8-1 och stålets totala 

dimensionerande töjning, enligt punkt 5. 

I punkt 7 så sker beräkningen av erforderlig armeringsarea enligt [8.11], vilket är analogt med 

hur den beräknas för en slakarmerad konstruktion enligt (2). 

5.3.9 Kontroll mot tvärkraft 

Huvudskillnaden vid beräkning av tvärkraftskapaciteten mellan förspända och slakarmerade 

betongelement (som inte är belastade med en normalkraft), är att ett tillskott adderas till 

tvärkraftskapaciteten som enbart erhålls av betongen. Tillskottet uppstår tack vare 
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spännkraften och betraktas lite olika beroende på om tvärsnittet är sprucket eller inte. I och 

med att beräkningen av tvärkraftskapaciteten sker olika beroende tvärsnittet är sprucket eller 

inte så måste en kontroll utföras om vart konstruktionen är sprucken respektive inte sprucken, 

vilken sker enligt [9.4] samt [9.6]. 

Vid sprucket snitt så beräknas tvärkraftskapaciteten genom [9.8] och här så erhålls ett tillägg, 

vid jämförelse mot slakarmerade konstruktioner, enligt med         . Eftersom ett 

rekomenderat värdet på    används ger detta att 15 % av tryckspänningen som uppkommer 

från spännarmeringen på tvärsnittsarean får tillgodoräknas. Tillägget begränsas dock uppåt 

med       .  

Vid livskjuvbrott så erhålls tillägget av tvärkraftskapaciteten, vid jämförelse mot 

slakarmerade konstruktioner, enligt [9.10] genom              . Vilket är en slags 

sammanvägning av spänningen, som kan tillgodoräknas, från spännarmeringen samt 

draghållfastheten från betongen.  

Tvärkraftskapaciteten kan ökas relativt mycket för båda fallen vid normala 

spänningsförhållanden. Naturligtvis beror ju ökning på hur stor spännkraften är som kan 

tillgodoräknas. 
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6. Diskussion/Slutsats 
Nedan följer diskussioner angående resultatet, funderingar kring teorin, för- och nackdelar för 

förspända betongelement, tankegång vid förspända betongelement och ytterligare 

frågeställningar vid en eventuell komplettering av detta arbete.  

6.1 Resultat  
Beräkningsgången för dimensionering av förspända betongelement enligt det här arbetet, som 

visas under avsnitt 5.2, är inte det enda alternativen som kan användas. På grund av detta så 

finns det förmodligen några andra varianter som underlättar beräkningsgången ytterligare. 

Problemet för att erhålla en bra beräkningsgång är dock att alla kontroller och dylikt bidrar till 

att den blir en aning ”hoppig”.  

Skillnaden mellan förspända och slakarmerade betongelement är några stycken. Dock så är 

dem som väger tyngst att förspända betongelement kräver en mängd olika extra steg i 

dimensioneringen. Dessa olika extra steg kan ses i beräkningsgången, som ges under avsnitt 

5.2, genom att 5 steg erhålls utöver vad som tidigare har tagits hänsyn till enligt (2). Men då 

samma saker ska kontrolleras som existerar i båda fallen, exempelvis tvärkraftskapaciteten, så 

är den gemensamma nämnare stor.    

6.2 Diskussion av funderingar 
Under följande avsnitt kommer olika funderingar som har uppkommit under arbetets gång att 

diskuteras. Många av funderingarna kommer även att tillämpas via beräkningar som har 

utförts och sammanställts under avsnitt 8. 

6.2.1 Funderingar 

Vid omedelbara förluster som uppkommer vid förspänningen, så ges inga konkreta förslag på 

hur detta ska gå tillväga utan det beskrivs endast vad som ska beaktas. Omedelbara förluster 

är absolut något som måste beaktas dock så har dessa förluster förmodligen inte så stor 

inverkan på den slutgiltiga spänningen i stålet.  

Beräkningarna av kraften i brottgränstillstånd som måste förankras, vilket används för att 

beräkna förankringslängden eller eventuell armering för att kunna förankra kraften i 

armeringen, är lite diffus. En tolkning har gjorts baserat på (1) enligt [6.14], dock så anges det 

i (3) att kraften kan beräknas enligt [6.16]. Således har två alternativ visats, en jämförelse av 

dessa skulle vara intressant för att urskilja skillnaden i kraften som erhålls, detta redovisas 

under avsnitt Bilaga H. 

I avsnittet 4.6 används parameterna   mycket, vilken anger den inre hävarmen. Funderingar 

kring uppkomsten av att den används vid beräkning av krafter i armeringen baserat på 

momentet i snittet som betraktas samt uppskattningen av denna, ges under avsnitt Bilaga G. 

Under avsnitt 4.7.2 användes en förenklad och approximativ metod för att beräkna 

spjälkningskraften som erhålls vid förspända betongelement. Beräkningen skedde enligt [7.6] 

och en trolig förklaring till hur denna har härletts redovisas under avsnitt Bilaga E. 
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Eftersom en förspänd betongkonstruktion belastas av en kraft (i någon mening en 

normalkraft), så funderades det kring om detta skulle leda till att konstruktionen inte enbart 

kunde dimensioneras enligt avsnitt 4.8. Utan att dimensionering även måste ta hänsyn till 

samtidig normalkraft och moment, vilket skulle kunna leda till knäckning. Dock verkar det 

inte vara så eftersom inget har funnits som skulle påpeka detta enligt 6.1 i (1). Enligt (7) så 

står det dock att: 

Vid beräkning av momentkapacitet i brottgränstillstånd beaktas förspänningen, 

för vidhäftande spännstål, som en töjning och inte som en kraft eftersom stålets 

normalt når plastiskt område. 

Vilket förmodligen är den korrekta förklaringen. Någon annan förklaring till detta kan vara att 

spännkraften endast skulle vara problematisk om spännarmeringen var placerad vid överkant 

av balken istället för underkanten. Eftersom när den är placerad i underkant så kommer 

kraften som vill knäcka konstruktionen att motverkas av egentyngden eller egentyngden och 

yttrelaster beroende på vilket skede som beaktas.  

Vid beräkning av erforderlig spännarmeringsarea vid givet moment enligt [8.1] så behöver 

ingen kontroll göras för om tvärsnittet är under- eller överarmerat, vilket görs vid 

slakarmerade tvärsnitt. Förmodligen beror detta av att vid slakarmerade betongelement så 

måste spänningen    bestämmas genom en kontroll om tvärsnittet är under- eller överarmerat. 

Där spänningen är definierad för just om tvärsnittet för dessa. Medan spänningen    för 

förspända betongelement huvudsakligen definieras genom figur 8-1. Där det enda kravet är att 

spänningen inte får överstiga brottgränstillståndet. Dock varför det är som det är hittas det 

ingen bra förklaring på.   

Varför inte livskjuvbrott betraktas enligt (2) kan bero på att böjskjuvbrott ger lägre 

tvärkraftskapacitet, baserats på beräkningar som gjorts under arbetets gång. Betraktas hela 

konstruktionen som ett sprucket område erhålls, i och med detta, värden på säkra sidan. 

Utelämningen i (2) kan även bero på att vid slakarmerade konstruktioner så uppstår det oftare 

spruckna områden jämfört med förspända betongelement, har dock ingen direkt grund för 

detta uttalande. Men det skulle kunna vara så eftersom vid förspända betongelement så arbetar 

tryckkraften och momentet av spännkraften emot momentet av egentyngd och yttrelaster, 

vilket då generellt bildar ett relativt stort område som inte är sprucket. Vilket gör att 

sannolikheten är större att dragspänningarna i underkanten av konstruktionen inte överstiger 

draghållfastheten för betongen. Detta eftersom det just finns ett område där endast 

tryckspänningar eller mycket milda dragspänningar uppstår. Resonemanget redovisas med ett 

exempel enligt avsnitt Bilaga B. 

Under avsnitt 4.9.3 används [9.10] för att beräkna tvärkraftskapaciteten, funderingar kring 

denna har gjorts där framförallt likheten med beräkningen av skjuvkraften enligt (2) har 

noterats. Ett resonemang kring detta redovisas under avsnitt Bilaga F. 

Hur stora skillnaderna blir mellan förspända och slakarmerade betongelement varierar så klart 

från fall till fall, dock skulle det vara intressant att se hur stora skillnaden kan bli. Detta visas 

med hänsyn till tvärkraften under avsnitt Bilaga D. 
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Ytterligare funderingar har gjorts kring [9.10] nu med hänsyn till att tillägget består av en 

faktor som beaktar hur mycket av spännkraften som kan tillgodoräknas. Detta eftersom 

spännkraften varierar vid överföringssträckan. Så ska man dimensionera enligt [9.10] och 

därmed kontrollera det mest ogynnsamma snittet så gäller det ju att man betraktar snittet 

närmast balkänden. I och med det så blir tillägget av spännkraften lika med noll. Resonemang 

kring detta redovisas under avsnitt Bilaga C.  

Att definitionen för sprucket eller osprucket område skiljer beroende på om 

förankringslängden eller tvärkraftskapaciteten ska beräknas, kan tyckas vara märkligt speciellt 

då båda fallen är med hänsyn till brottgränstillstånd. Även i (3) så nämns detta att det är en 

aning inkonsekvent. Det hittas ingen direkt förklaring på varför denna skillnad existerar i 

litteraturen som arbetet är baserat på. 

6.3 För- och nackdelar 
Som sista punkt enligt avsnitt 2 anges slutligen några för- och nackdelar som gäller för 

förspända betongelement.  

6.3.1 Fördelar 

Tre stora fördelar uppkommer vid användningen av förspända betongelement. 

 Ökning av momentkapaciteten. 

 Ökning av tvärkraftskapaciteten för bärverksdelar utan tvärkraftsarmering. 

 Mindre deformationer. 

Dessa fördelar bidrar direkt till mindre dimensioner på tvärsnittet, mindre spännarmeringsarea 

samt att längre spännvidder kan erhållas. Fördelarna baseras indirekt på en jämförelse mot 

slakarmerade betongelement, vilket är svårt att komma ifrån om någon slutsats ska dras.  

Ökningen av momentkapaciteten beror främst på grund av att spännarmeringen erhåller ett 

högre dimensionerande hållfasthetsvärde, vilket helt enkelt tillåter materialet att utnyttjas i 

högre grad, det vill säga att ökningen av momentkapaciteten inte direkt har något att göra med 

själva uppspänningen av linorna.  

Ökningen av tvärkraftskapaciteten beror på, som tidigare nämnts, av att ett tillägg adderas 

som beror av spännkraften som erhålls av linorna. Förmodligen kan detta tillägg adderas 

eftersom dragsprickor som brottet vid tvärkraft orsakas av uppstår av dragspänningar. Dessa 

kommer således att reduceras eftersom spännkraften motverkar dem. I och med detta så kan 

man säga att tvärkraftskapaciteten, till skillnad från momentkapaciteten, ökas direkt på grund 

av själva uppspänningen av linorna. 

Mindre deformationer beror på att konstruktionen belastas vid tillverkning av en kraft som ger 

upphov till en konvex sida uppåt. Detta leder till att konstruktionen kan utsättas för vissa 

deformationer på grund av yttre laster innan den återgår till sitt ”ursprungliga” läge. Med 

ursprungliga läget menas det läge konstruktionen skulle erhålla om den var slakarmerade vid 

ett obelastat läge. Det vill säga att konstruktionens underkant vore strikt horisontell. En fördel 
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av mindre deformationer är att sprickbildningen blir mindre och då skyddas spännarmeringen 

mot korrosion bättre. 

6.3.2 Nackdelar 

Egentligen finns inte så inga direkta nackdelar vid förspända betongelement. Indirekt 

uppkommer dock nackdelar som främst har med själva beräkningen av konstruktionerna att 

göra, vilka bland annat är: 

 Utökad beräkningsgång. 

 Olika kontroller. 

 Många steg där beräkningarna sker med hänsyn till hur lång tid betongen har härdat. 

 Nya brottfenomen som måste beaktas. 

Att beräkningsgången utökas beror främst just på grund av de olika kontrollerna, beräkning av 

erforderlig hållfasthet vid given tidpunkt samt att nya brottfenomen måste kontrolleras. 

Egentligen så beror den av de resterande tre, men de beskrivs för enkelhetens skulle var för 

sig enligt nedan. 

De olika kontrollerna måste främst utföras för att kontrollera att tvärsnittets spänningar inte 

blir för stora och då framförallt vid dragen, men även vid tryckt kant. Kontrollerna är viktigt 

att utföra för att tillgodogöra de positiva effekterna förspända konstruktioner och sker bland 

annat vid beräkning av avspänning, förankringslängd och tvärkraftskapaciteter. För de två 

sistnämnda så används kontrollen för att kontrollera vart gränsen går mellan osprucket och 

sprucket tvärsnittet.  

Många steg såsom beräkningen av spänningsbegränsningarna, kontroll av tvärsnittsspänningar 

vid avspänning och kontroll av spjälkning är sådana som baseras på hur mycket betongen har 

härdat. Själva proceduren är inte komplicerad eller svår att utföra. Dock är det ändå ett extra 

steg så måste beräknas och beaktas. 

Att kontrollera om spjälkning inträffar samt att beräkna och kontrolla spjälkningskrafter är i 

det stora hela en komplicerad procedur som kräver mycket erfarenhet. Det finns dock 

modeller som möjliggör lättare beräkningar men dessa är mycket approximativa och på säkra 

sidan.  

6.4 Tankegång kring förspända betongelement 
Under detta avsnitt sker en beskrivning av hur tankegången vid dimensionering av förspända 

betongelement kan tänkas vara. Bland annat kommer det att tas upp om vad olika val av 

spänningar och tvärsnitt kommer att få för konsekvenser. 

6.4.1 Tankegången 

Hela tanken bakom förspända betongelement är att en kraft som påförs tvärsnittet vid 

tillverkningen ska motverka krafterna som senare uppkommer av egentyngden och yttre 

laster. Ju större kraft som linorna dras upp med desto större spännvidder och mindre tvärsnitts 

dimensioner kan erhållas, vilket är något som är positivt.  
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Dock så måste dessa positiva effekter beaktas, eller rättare sagt spännkraften som genererar de 

positiva effekterna. Tittar man på en konstruktion som är utformad med förspänd armering, så 

grundas kraften som kan erhållas vid uppspänningen av begränsningen enligt [2.1], vilket är 

ett maxvärde som aldrig får överskridas. Spännkraften begränsas också av [2.2] och [2.4] vid 

avspänning samt av [2.5] i bruksskedet. Begränsningarna beror, speciellt vid avspänningen, i 

högsta grad av hur länge betongen får härda innan konstruktionen utsätts för spännkraften vid 

avspänning eller spännkrafter, egentyngd och yttre laster i bruksskedet. Det vill säga ju 

tidigare avspänningen sker desto mindre hållfasthet kan tillgodoräknas hos betongen. Ju 

mindre betonghållfasthet som kan tillgodoräknas vid givet tillfälle desto strängare kommer 

begränsningarna enligt [2.2], [2.4] och [2.5] att bli. Spjälkningen kommer även att påverkas 

negativt om avspänningen sker tidigt, men oftast så armeras konstruktioner mot spjälkning 

vilket gör att beaktningen med hänsyn till detta inte är lika kritiskt.  

Det enklaste alternativet för att kunna uppfylla begränsningsvillkoren är att betongen får 

härda lite längre. Men är tidig avspänning ett måste, förmodligen för att hinna producera så 

många element som möjligt, så kan man, om man inte vill sänka spänningen i linorna, höja 

betongkvaliteten. Att höja betongkvaliteten gör direkt att begränsningarna enligt [2.2], [2.4] 

och [2.5] ökas på ett gynnsamt sätt. Att höja betongkvaliteten är inte bara något positivt, utan 

är konstruktionen utformad utan tvärkraftsarmering och den måste ha en minimi armeringen 

enligt (1), så kommer konstruktionen måste erhålla en större mängd minimiarmeringen ju 

högre betongkvalitet som väljs.   

Eftersom begränsningarna beror av spänningen vid dragen- och tryckt kant så beror 

begränsningarna indirekt av konstruktionens tvärsnittsmått. Spänningen i tvärsnittet beräknas 

huvudsakligen fram genom [3.5]. När en kontroll av formeln sker så ser man att ju större 

tvärsnitt som erhålls ju mindre blir spänningen av spännkraften, dock så blir värdena  ,   och 

  större vilket bidrar till en ökning av spänningen. Spänningen av linorna kommer att 

motverkas av    och   vilka får större hävarmar till godtycklig punkt i tvärsnittet när den 

ökas. Men en ökning av tvärsnitt gör även att parametrarna   och   blir större, vilkas inverkan 

på tvärsnittsspänningarna är större än resterande parametrar, vilket bidrar till att spänningarna 

i slutändan blir mindre. En ökning av storleken på tvärsnittet bidrar även till en ökning av 

egentyngden vilket gör att spänningarna av momentet som beror av egentyngden blir större, 

vilket är gynnsamt vid avspänning men inte vid brottgränstillstånd. 

Att öka spännkraften görs som tidigare nämnts för att öka kraften vilken senare ska motverka 

krafterna från egentyngden och yttre laster. En ökning av spännkraften gör att 

tvärkraftskapaciteten för ett betongelement utan tvärkraftsarmering ökas. Innan arbetet drog i 

gång så gick funderingar kring om att ju mer spännkraft som existerade desto större skulle 

även momentkapaciteten bli. Detta är dock inte sant eftersom momentkapaciteten beror av 

[8.11] vilket bland annat har att göra med hållfastheten för spännarmeringen. Detta gör att 

förspänningen inte har någon inverkan på själva momentkapaciteten, men förspänningen 

måste ändå beaktas vid dimensioneringen mot moment. Detta eftersom att stålets töjningar 

som erhålls när betongens stuktöjning uppnås inte får överstiga stålets dimensionerande 

töjningar, alltså spännarmeringen får inte gå i brott på grund av att förspänningen är fört stor. 

Att öka spännkraften gör även att konstruktionen deformeras mindre i bruksskedet, 
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beräkningar kring det här är inget som har beaktas i denna rapport, så ytterligare diskussion 

utelämnas.  

Många fördelar existerar i och med att öka spännkraften men nackdelarna som uppkommer 

väger många gånger tyngre. Bland annat så ökar spänningsförlusterna när en ökning av 

spännkraften görs, främsta orsaken till detta är på grund av relaxation. Relaxationen beräknas 

egentligen som en procentuell del av förspänningskraften som går förlorad, så ju mer 

spännkraft som erhålls vid förspänningen desto mer försvinner på grund av relaxation. En 

annan nackdel är att ju mer spännkraften ökas desto längre kommer överföringssträckan att 

bli, vilket är ogynnsamt bland annat med hänsyn till tvärkraftskapaciteten. Eftersom 

överföringssträckan ökas kommer även förankringslängden att ökas, vilket är ogynnsamt 

eftersom att förankringslängden inte får ökas så mycket så att den går in i det spruckna 

området, som inte är tillåtet. Dock så ökas även längden till det spruckna området, eftersom 

kraften i linorna ökas som motverkar de krafter som uppkommer i bruksskedet.  

I och med detta så ger en ökning av spänning vid tillverkning många olika konsekvenser som 

måste beaktas. Slutligen kan nämnas att dimensionera förspända betongelement är en 

tidsödande process, men fördelarna rent konstruktionsmässigt är stora. Speciellt är fördelarna 

stora då datorbaserade beräkningsprogram kan beräkna stora delar av det som behövs vid 

dimensioneringen. 

6.5 Nya frågeställningar 
Eftersom den här rapporten endast beaktar vissa delar av dimensioneringen av förspända 

betongelement, så skulle senare arbeten kunna komplettera delar som utelämnas här. 

Kompletteringen avser då först och främst dimensioneringen med hänsyn till ett rektangulärt 

tvärsnitt med spännarmeringen endast i underkant samt utan tryckarmering. Men även så kan 

mer komplicerade utformningar beaktas.  

Eftersom beräkning av spännings- eller kraftfördelningarna genom ett tvärsnitt vid 

brottfenomenet spjälkning (även klyvning), så vore det intressant att närmare analysera detta 

med lite mer information om vad som egentligen händer än det som ges i och med det här 

arbetet.  

Även så kan nya frågeställningar tas fram genom en blick i avsnitt 6.2 där många funderingar 

nämns. 
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8. Bilagor 
Här listas bilagorna med tillhörande information om vad de används till: 

 

Bilaga A:  
 

Grund till exempel 

 

Bilaga B:  
 

Gräns mellan osprucket och sprucket område – beräkningsexempel  

 

Bilaga C:  
 

Livskjuvbrott – beräkningsexempel 

 

Bilaga D:  
 

Böjskjuvbrott – beräkningsexempel   

 

Bilaga E:  
 

Spjälkraftsberäkning – härledning  

 

Bilaga F:  
 

Livskjuvbrott – härledning  

 

Bilaga G:  
 

Den inre hävarmen – härledning och uppskattning  

 

Bilaga H:  
 

Förankringslängd – beräkningsexempel med jämförelser 
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Bilaga A 
Här sammanställs ”basen” för exempel som kommer att visas här under bilagor.  

En balk en belastade med en jämt utbredd last med. Balkens dimensioner, spännvidd och hur 

den är upplagd redovisas i figur A-1 

 Figur A-1. Balkens dimensioner, spännvidd och upplagsfall. 

Avståndet från överkant balk till spännarmeringens tyngdpunkt antas, med hänsyn till 

täckskiktet, vara: 

         
 

[A.1] 

  

Kvaliteten på betongen väljs till       . Betongen har följande materialvärden i 

brottgränstillstånd enligt (2):  

               
   
  
 
  

   
          

 

[A.2] 

  

                      
    
  
 
   

   
          

 

[A.3] 

  

                   
    
  

 
   

   
          

 

[A.4] 

  

           
 

[A.5] 

  

Spännarmeringen antas ha en nominell area enligt: 

         
  (fördelat på 6 linor) [A.6] 

  

Vilken har följande materialvärden enligt (1): 

                    
      

  
 
    

    
          

 

[A.7] 

  

                  
   

  
 
    

    
          

 

[A.8] 

  

           
 

[A.9] 
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Spännarmeringen antas ha följande slutvärde på spännkraften efter reducering enligt avsnitt 

4.5: 

          
 

[A.10] 

  

Balken är placerad med ett centrumavstånd på 6 m och ska bära upp ett bjälklag i ett varuhus. 

Nyttiglasten för ett varuhus är enligt (2): 

            
 

[A.11] 

  

Betongens och spännarmeringens gemensamma egentyngd antas vara: 

           [A.12] 

  

Vilket gör att egentyngden för konstruktion är: 

         
 

[A.13] 

  

Den jämt utbredda lasten blir enligt (2): 

      ( )     (     )          
 

[A.14] 

  

Vilket ger en lasteffekt av moment och tvärkraft enligt (2): 

 

    
     

 
         

 

[A.15] 

  

Respektive 

  

    
    

 
         

 

[A.16] 
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Bilaga B 
Kontroll utförs om i vilken snitt som gränsen mellan osprucket och sprucket område sker. 

Beräkningen baseras på exemplet enligt Bilaga A och [9.5]: 

   ( )  (     
   

      
)

      

(         )
                   

 

[B.1] 

  

Tvärsnittsdatat beräknas enligt [4.1]-[4.8] och avsnitt 4.4.4: 

          (      )(        )            
 

[B.2]   

  

             (          ) 

 (      )(        )(          )            
 

[B.3]   

  

  
[          (      )  (        )      ]

     
          

 

[B.4]   

  

                    
 

[B.5]   

  

   
   

  
      

 

[B.6]   

  

   
   

 
      

 

[B.7]     

  

   
        

  
           

 

[B.8]     

  

                
 

[B.9]   

  

Observar att avrundat till säkra sidan gav det gemensamma tvärsnittets yttröghetsmomentet 

samma värdet som enbart betongens yttröghetsmoment. Vart längs konstruktionen värdet 

enligt [B.1] inträffar beräknas enligt [9.6]: 

      
     

  
   

[B.10] 

  

Vilket ger: 

                       och            

 

[B.11] 

  

Alltså kommer brottet med hänsyn till tvärkraften inträffa som livskjuvbrott för längden som 

ungefär uppfyller följande villkor: 

          och            

 

[B.12] 

  

Böjskjuvbrott kommer att inträffa för längden som ungefär uppfyller följande villkor: 

                  [B.13]  
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Bilaga C 
Funderingen som redovisas har förklarats under avsnitt 6.2. Under avsnitt 4.9.3 används 

[9.10] för att beräkna tvärkraftskapaciteten vid ett tvärsnitt som inte är sprucket.  

 

Skulle tvärkraftskapaciteten beräknas med hänsyn till att mest ogynnsamma läget ska 

betraktas så sätts      i [9.10]. Dock så gäller det enligt (1) att: 

 

Beräkning av bärförmåga för tvärkraften enligt (6.4) är inte nödvändig för 

tvärsnitt närmare upplaget än skärningspunkten mellan en 45 -linje från inre 

upplagskanten och tyngdpunktsaxeln. 

 

(6.4) är samma som [9.10] i den här rapporten. Tolkning av detta är att avståndet    från 

upplagets inre kant (vilken sträcker sig mot balkens mitt) inte behöver kontrolleras mot 

livskjuvbrott. Där avståndet definieras som: 

 

               
 

[C.1] 

 

Där    är höjden till tyngdpunktsaxeln från underkant av tvärsnittet.  

 

Exemplet enligt Bilaga A används här för att tillämpa resonemanget. Höjden till 

tyngdpunktsaxeln beräknas med hjälp av [B.4]: 

                         
 

[C.2] 

 

Överföringssträckan antas i brott var            . Detta leder till att tvärkraftskapaciteten 

enligt [9.10] är: 

     
           

     
√(    )                         

 

[C.3] 

 

Där: 

  
        

  
           

 

[C.4] 

 

          
 

[C.5] 

 

  (       )  
   

 
          

 

[C.6] 

 

Beräkningen av   sker utan hänsyn till förskjutningen av tyngdpunkten för det gemensamma 

tvärsnittet med hänsyn till spännarmeringen.  

   
     

   
      

 

[C.7] 
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[C.8] 

 

Tvärkraftskapaciteten enligt [C.3] ska inte jämföras med [A.16] eftersom den är beräknad vid 

balkänden. Utan den ska jämföras mot vad tvärkraften är i snittet som svara mot 0,195 m från 

upplagets inre kant enligt [C.2]. Tvärkraften beräknas med hjälp av [C.2] och [9.7] till: 

   (      )    (
 

 
       )           

 

[C.9] 

  

Det vill säga att tvärkraftskapaciteten är mycket högre än tvärkraften av lasten. En kontroll 

görs om vad tvärkraftskapaciteten blir om inte konstruktionen hade varit utformad med 

spännarmering samt inte belastad med en normalkraft. Det vill säga bidraget från 

spännarmeringen sätts till noll: 

     
           

     
√(    )             

 

[C.10] 

 

Tvärkraftskapaciteten reduceras kraftigt, det vill säga bidraget från spännarmeringen är stor. 

Intressant är även att tvärkraftskapaciteten enligt [C.10], det vill säga utan spännarmering, inte 

är tillräcklig.  
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Bilaga D 
Under avsnitt 4.9.2 används [9.8] för att beräkna tvärkraftskapaciteten vid ett sprucket 

tvärsnitt. Exemplet enligt Bilaga A tillämpas i följande beräkningar.  

 

Det mest ogynnsamma snittet för beräkning av böjskjuvbrott är där balken börjar spricka, 

vilket enligt tidigare beräkningar är vid punkten enligt [B.13]. En kontroll utförs om hur stor 

tvärkraft som verkar i just denna punkt och beräknas genom [9.7] enligt: 

   ( )    (
 

 
      )           

 

[D.1]   

  

Nu kontrolleras vad tvärkraftenskapaciteten i det mest ogynnsamma snittet är. 

Tvärkraftskapaciteten vid böjskjuvbrott beräknas enligt [9.8]: 

     (         (            )
 
          )        

          (            )       
        

 

[D.2]  

  

Det vill säga att tvärkraftskapaciteten är         . Vilket är större än vad tvärkraften är i det 

ogynnsammaste snittet är enligt [D.1], alltså är utformningen okej med hänsyn till tvärkraften. 

[D.2] beräknas med följande parametrar: 

          (    )
   √       [D.3]   

  

  

    √
   

   
      

 

[D.4]   

  

    
  
  
 

    

       
         

 

[D.5]   

  

   
   

       
       

 

[D.6]   

  

        
 

[D.7]   

  

      
    

   
      

 

[D.8]   

  

Skulle samma balk vara slakarmerad och inte belastas av någon normalkraft så skulle följande 

tvärkraftskapacitet erhållas: 

     (         (            )
 
   )       

         (     )                
 

[D.9]  
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Det vill säga att tvärkraftskapaciteten blir        . Vilket är en stor skillnad mot 

tvärkraftskapaciteten som erhålls genom [D.2]. Intressant är att om samma tvärsnitt 

utformades med slakarmerade järn och inte förspänd armering, så skulle inte 

tvärkraftskapaciteten enligt [D.9] vara tillräcklig för det mest ogynnsamma tvärsnitt där 

balken spricker. 
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Bilaga E  
Under avsnitt 4.7.2 används [7.5] för att beräkna spjälkningskrafter. Den här ekvationen kan 

troligen baseras på följande resonemang.  

 

Beräkningen av spjälkningskrafterna härleds från ett tvärsnitt som är belastad med två lika 

stora punktkrafter, se figur E-1: 

 

 

Figur E-1. Beräkning av spjälkningskraft för ett tvärsnitt belastad med två lika punktlaster (3). 

Figur E-1 vridas 90  moturs, enligt figur E-2. 

 

Figur E-2. Beräkning av spjälkningskraft för ett tvärsnitt belastad med två lika punktlaster, vriden 90  moturs 

(3). 

Nu kan det urskiljas att tvärsnittet liknar en balk som står på två stöd, vilka är punktkrafterna 

från spännarmeringen. Antagandet görs att kraften antas vara jämt fördelad efter en viss 

sträcka, den så kallade spridningslängden som beräknas genom [7.2]. Den jämt utbredd last är 

enligt (3): 

       
 

[E.1]   

 

Balken betraktas även som en ”hög balk”, vilket gäller när en konstruktions spännvidd 

uppfyller följande villkor enligt (1): 

     [E.2]   
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Vilket i detta fall blir: 

        
 

[E.3]   

 

Där   är avståndet från kanten till spännarmeringens tyngdpunkt. Eftersom balkens höjd är   

och spännvidd är: 

     
 

[E.4]   

 

Balken kommer att belastas av ett moment som uppstår på grund av den jämt utbredda lasten. 

Eftersom balken har ett överhäng på båda sidorna uppstår både fält- och stödmoment. Så det 

måste bestämmas vilket av dessa moment som kommer att vara dimensionerande. Fält- och 

stödmomentet kan beräknas genom jämviktsekvationer och snittkrafter: 

   (   )    
  

   

 
 

 

[E.5] 

 

   (   
 
)
    

  (
 

 
  )  

 (
 
 )
 

 
 

 

[E.6] 

 

Dessa kan skrivas om med hjälp av [E.1]: 

   (   )    
  

   

 
 

 

[E.7] 

 

   (   
 
)
    

  (
 

 
  ) 

 

[E.8] 

 

Beroende på vart punktlasterna placeras så kommer antingen fält- eller stödmomentet vara 

dominerande. Använder man villkoret: 

|   (   )    
|     (   

 
)
    

 

 

[E.9] 

 

Så kommer man att kunna lösa ut avståndet   och erhålla vart den ska placeras, enligt figur  E-

2, för att uppfylla [E.9]. Stödmomentet anges i absolutbelopp eftersom den kommer att anta 

ett negativt värde. Fält- och stödmoment placeras in i [E.9] och förenklas: 

     
 

 
   

 

[E.10] 

 

Andragradsekvationen löses ut följande resultat erhålls: 

    
 

 
 
 

√ 
 

 

[E.11] 
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√ 
 

 

[E.12] 

 

Eftersom endast positiva svar kan användas, sträckan kan inte vara negativ, ger detta att 

punktlasterna ska placeras på sträckan enligt [E.11] för att villkoret enligt [E.9] ska uppfyllas. 

Således blir stödmomentet dimensionerande om [E.11] underskrids och fältmomentet 

dimensionerande om det överskrids. [E.11] kan skrivas om till: 

    (
√   

 
)            

 

[E.13] 

 

Om följande villkor uppfylls så kommer fältmomentet att vara dimensionerande, vilket är 

vanligast vid förspända konstruktioner eftersom spännarmeringen placeras så nära 

underkanten av tvärsnittet som möjligt för att utnyttja spännarmeringen maximalt. Hur nära 

tvärsnittets underkant som spännarmeringen kan placeras beror naturligtvis av täckskiktet.   

Stödmomentet kan nu beräknas om till spjälkningskraften enligt (3): 

    
 

 
 

 

[E.14]    

 

Där värdet på   approximativt enligt (3) är: 

        
 

[E.15]    

 

Vilket är ett värde som beror av trycklinjen som erhålls vid en höga balk.   baseras således på 

teorin om höga balkar, vilket kunde antas när [E.3] var uppfyllt. Spjälkningskraften blir enligt 

detta: 

     (
 

 
 
  

 
) 

 

[E.16]    

 

Eftersom spjälkningskraften kan beräknas enligt detta för en konstruktion med spännlinor 

båda i under- och ovankant av tvärsnittet, kan spjälkningskraften enligt (3) beräknas för en 

konstruktion med endast en lina:  

     (
 

 
 
 

 
) 

 

[E.17]    

 

Vilket är baserat på (3): 

Om man tar bort den ena spännkraften kan man anta att klyvkraften i stort sett 

halveras. 

Där klyvkraften är spjälkningskraften.  
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Bilaga F  
Under avsnitt 4.9.3 används [9.10] för att beräkna tvärkraftskapaciteten vid livskjuvbrott. 

Ekvationen kan troligen baseras på följande resonemang.  

 

Enligt (2) kan skjuvkrafterna beräknas enligt: 

  
  

  
 

 

[F.1]   

 

Tvärkraften löses ut: 

  
  

 
  

 

[F.2]   

 

Här skiljer sig parametrarna till vad som anges i den här rapporten, dock är inte betydelsen av 

dem viktig just här varför de utelämnas. [F.2] innehar stora likheter med [9.10] som beskriver 

hur tvärkraftskapaciteten vid livskjuvbrott kan beräknas med hänsyn till ett tvärsnitt utan 

tvärkraftsarmering. skillnaden ligger i att i [9.10] är: 

  √(    )            

 

[F.3] 

 

Vilket skulle kunna tolkas som att den dragspänningen som det sammansatta tvärsnittet, 

betongen och spännarmeringen, klarar av. Självklart är tillägget av spännarmeringen med 

hänsyn till om snittet som betraktas är under överföringssträckan eller inte.  
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Bilaga G  
Under avsnitt 4.6 används ”den inre hävarmen” flitigt, vilket betecknas med  . Uppkomsten 

av denna kommer från en kraftannalys av tvärsnittet. Där kraften av tryckzonen och kraften av 

armeringen ska vara lika stor, se figur G-1. Avståndet mellan tryckzonens och armeringens 

tyngdpunkt namnges ”den inre hävarmen”. 

 
 

Figur G-1. Ingående parametrar samt en kraftanalys av tvärsnittet. 

Kraften i armeringen eller av tryckzonen i betraktande snitt i konstruktionen med tillhörande 

moment beräknas genom: 

         [G.1] 

 

Respektive: 

         [G.2] 

 

Där: 

 

  – Är den inre hävarmen. 

 

[G.3] 

 

Att kraften kan beräknas enligt [G.1] och [G.2] är eftersom att momentet kring exempelvis 

armeringenstyngpunkt beräknas enligt: 

         [G.4] 

 

Om momentet tas kring tyngpunkten av tryckzonen så beräknas momentet enligt: 

         [G.5] 

 

Att detta gäller är eftersom de enda krafterna som verkar i tvärsnittet är kraften som verkar i 

spännarmeringen samt kraften av tryckzonshöjden. Momentet i godtyckligt snitt beräknas 

enligt tidigare genom [3.9]. Ekvationerna enligt [G.4] och [G.5] kan skrivas om till [G.1] och 

[G.2]. 
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Uppskattningen av den inre hävarmen kan ske genom [6.15], dock så ser man att ju större 

värde som ges på den inre hävarmen desto mindre kraft beräknas enligt [G.1] och [G.2]. 

Således bör försiktighet tas när uppskattningen utförs. Ett exempel på detta kan vara att, desto 

mer ett tvärsnitt utnyttjas desto större tryckzons kommer att erhållas, vilket i sin tur ger en 

mindre hävarm. Så ska en rättvis uppskattning göras bör beaktning av hur hårt tvärsnittet 

utnyttjas tas.  

 

En exakt beräkning av ”den inre hävarmen” beräknas genom: 

  
   

       
 

[G.6] 

 

 

Vilket är härlett från kraftanalysen enligt figur G-1, där jämvikt tas runt spännarmeringens 

tyngdpunkt.  
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Bilaga H  
Följande avsnitt visar skillnaden i vilken kraft som erhålls vid beräkning enligt [6.14] och 

[6.16], vilka används vid beräkningen av förankringslängden enligt [6.9]. Observera att 

exemplet här endast ger en bild av hur skillnaden kan vara, för att få en mer rättvis bild så 

måste en större mängd beräkningsexempel utföras. Exemplet baseras på Bilaga A. 

 

För att beräkna kraften behöver en beräkning utföras om vart i konstruktionen som ett 

sprucket snitt erhålls, det vill säga ett snitt som uppfyller villkoret enligt [6.7]. Momentet som 

gör att [6.7] uppfylls beräknas genom [6.8] enligt: 

   ( )  (    
   

      
)

      

(         )
                     

 

[H.1]     

  

Tvärsnittsdatat hämtas ur Bilaga B, eftersom att det även här beräknas med hänsyn till ett 

tvärsnitt som inte är sprucket. Vart längs konstruktionen värdet enligt [H.1] inträffar beräknas 

enligt [9.6]: 

      
       

  
   

[H.2] 

  

Vilket ger: 

                       och            

 

[H.3] 

  

Således måste kraften vid    förankras på sträckan enligt just   . Nu kan krafter vilka ska 

förankras beräknas. Först beräknas kraften enligt [6.14]: 

                         
 

[H.4] 

Där momentet med hänsyn till given punkt beräknas enligt: 

   (          )  
   (          )

 
(  (          ))            

 

[H.5] 

”given punkt” syftar på läget där balken börjar spricka samt förskjutningen av momentkurvan 

enligt [6.14]. Den inre hävarmen beräknas genom [G.6] enligt: 

  
      

                       
         

[H.6] 

 

 

Här kan noteras att om ”den inre hävarmen” uppskattas enligt [6.15] så blir felet stort 

eftersom det skulle skilja cirka en decimeter. Där tryckzonshöjden beräknas genom en 

kraftanalys genom figur G-1, enligt: 

  
     

     
 

 

[H.7] 

 

Alla parametrar är givna sedan innan och tryckzonshöjden beräknas till: 
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[H.8] 

 

Kraften beräknas nu enligt [6.16]: 

    
   

     
         

    

     
          

 

[H.9]    

Samma hävarm används som vid tidigare beräkning. Momentet med hänsyn till given punkt 

beräknas enligt: 

   (     )  
   (     )

 
(       )          

 

[H.10] 

Tvärkraften i given punkt beräknas genom [9.7] enligt: 

   (     )    (
 

 
      )         

 

[H.11] 

 

En förklaring till att det skiljer så pass mycket mellan resultaten från [6.14] och [6.16], är 

förmodligen för att [6.14] beräknas som en uppskattning genom att momentkurvan förskjuts, 

där stor tyngd läggs på ordet ”uppskattning” eftersom det är skrivet så enligt (1). Detta är 

citerat på sida 26 i den här rapporten. Beräkningen enligt [6.14] är dock på säkra sidan vilket 

gör att den är okej att använda.  

Hur stor blir skillnaden vid beräkning av förankringslängden kontrolleras nu. 

Förankringslängden beräknas genom [6.9], följande värde erhålls när kraften     har 

beräknats enligt [6.14]: 

                     
  (         )              [H.12]   

 

Förankringslängden när kraften har beräknats enligt [6.16] är: 

                     
  (         )              [H.13]   

 

En enklare beräkning erhålls genom [H.12] dock så ökas förankringslängden med cirka 16 

centimeter, jämfört med vad som erhålls vid beräkningen genom [H.13]. Dock så ger [H.12] 

en längd på säkra sidan vilket gör att det är okej att används denna uppskattning. Jämförs båda 

förankringslängderna med längden till sprucket område           , så innebär detta att 

ingen av beräkningarna ger värden som är okej. Det vill säga att den längd som är till sprucket 

området, från upplaget, är kortare en den längd som armeringen måste ha för att inte gå i 

brott.  

Detta leder till förankringslängden måste uppfyllas bortom elementet exempelvis in i en 

intilliggande vägg eller dylikt vilket är möjligt när betongen platsgjuts. Om betongelementet 

däremot är prefabricerat måste förankringen ske genom att exempelvis armeringsbyglar som 

placeras in i änden av konstruktionen, dessa ska då ta upp kraften enligt [H.12] eller [H.13]. 
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Hade dock krafterna enligt [H.12] och [H.13] varit mindre än           , så hade en 

åtgärd mot dessa inte varit ett krav, utan att betongen själv kunde förankra krafterna.  

Beräkningarna av förankringslängden enligt [6.9] har skett med följande värden, vilka gäller 

för både [H.12] och [H.13]:  

        – 7-trådiga linor används.  

    
   
  

 
         

        
          

 

[H.14]   

 

Vilket gäller när beräkning av kraften     har beräknats enligt [6.14]. När kraften har 

beräknats enligt [6.16] så gäller följande spänning: 

    
   
  

 
         

        
          

 

[H.15]   

 

Spänningen efter alla spänningsförluster beräknas enligt: 

     
  
  
 
       

        
          

 

[H.16]   

 

Vidhäftningshållfastheten i brottgränstillstånd beräknas genom [6.10] enligt: 

                           

 

[H.17]   

        – 7-trådiga linor används. 

   –     – Konstruktionen uppfyller villkoret för god vidhäftning enligt figur 6-2. 

              – Antagandet görs om att betongen har härdat tillräckligt för att erhålla 

fullvärdig draghållfasthet vid brott.  

Överföringssträckan vid beräkning av förankringslängden beräknas genom [6.2] enligt: 

                     [H.18]   

 

Det högre värdet på överföringssträckan används för att beräkna förankringslängden. 

Eftersom större längd på förankringssträckan inte är gynnsamt. Beräkningen av 

överföringssträckans grundvärde     sker genom [6.3] enligt: 

                    
   

    

    
          

 

[H.19]   

 

Där: 

              – Antagna spänningen omedelbart efter avspänning. 

           – Antar följande armerings diameter.  
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       – Långsam avspänning antas. 

        – 7-trådiga linor används. 

Vidhäftningshållfastheten beräknas genom [6.4] enligt: 

                           

 
[H.20]   

Där:  

        – Gäller för 3- och 7- trådiga linor. 

   –     – Konstruktionen uppfyller villkoret för god vidhäftning enligt figur 6-2. 

Värdet på betongens draghållfasthet vid avspänningen beräknas genom [6.5] enligt:  

    ( )             ( )                              
 

[H.21]   

Betongens karakteristiska medelvärde för draghållfasthet vid tiden   för avspänning, beräknas 

genom [2.10] enligt: 

    ( )  (    )
               

 

[H.22]  

Där reduktionsfaktorn beräknas genom [2.9] enligt: 

   ( )   
   (  (

  
 
)
   
)
      

[H.23]   

  

Antar att avspänningen sker efter 2 dygn och att cementtypen som används är: ”CEM 42,5 R”, 

vilket ger följande värde:  

       – Gäller för den antagna cementtypen 

 
[H.24]   

Eftersom värdet på avspänningen sätts till 2 dygn erhålls följande värde: 

             
 

[H.25]   

 

 

 

 


