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Sammanfattning 
 
Det är ofta nödvändigt att göra håltagningar i bärande konstruktionsdelar för exempelvis 
fönster, dörrar eller installationer. Om håltagningen är tillräckligt liten, behöver hålen 
nödvändigtvis inte beaktas vid dimensioneringen av konstruktionen. Däremot om hålet 
blir för stort kan kraftspelet i konstruktionen förändras och innebära rejäla reduktioner 
av bärförmågan. Om så är fallet måste hänsyn tas till det i dimensioneringen av 
konstruktionen. 
 

Syftet med detta arbete var att redovisa en dimensioneringsmetod för betongbalkar 
påverkade av stora hål. Detta gjordes genom att upprätta en dimensioneringsanvisning 
som beskriver beräkningsprocessen. Syftet var vidare att illustrera beräkningsmetoden 
och ge en bättre förståelse av teorin. Detta gjordes genom att tillämpa 
beräkningsmetoden i ett konkret beräkningsexempel.   
 
Resultatet av arbetet utgörs av en lathund (lättöverskådlig manual), som utvecklades 
utifrån befintligt underlag, samt ett reellt problem som löstes med hjälp av utvecklad 
dimensioneringsmetod. Lathunden redogör en lämplig beräkningsgång för 
dimensionering av betongbalkar med stort hål. Lösningen till problemet omfattar 
armeringsdimensionering för att möjliggöra kraftöverföring i en väggbalk med hänsyn till 
ett stort dörrhål. 
 
Efter genomfört arbete dras slutsatsen att arbetet uppfyller syftet att redovisa och 
illustrera en dimensioneringsmetod för betongbalkar påverkade av stora hål. Huruvida 
den dimensioneringsmetod som presenteras är den mest optimala är dock diskutabelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

Abstract 
 
It is often required to make holes in load-bearing structures for various reasons. Such 
reasons could be to make room for installations, entries or windows. Holes can lead to 
major changes in how forces act in the construction and involve substantial reductions in 
bearing capacity. This must be taken into account when dimensioning and there are 
methods for this.  
 
The purpose of this project was to present the required steps to perform the 
dimensioning of concrete beams affected by large holes. This was done by establishing a 
step by step instruction that describes the calculation process. To illustrate the 
dimensioning method and give a better understanding of the information that is 
presented in this report, the theory was applied in an example.  
 
The result of the project consists of a dimensioning instruction that was developed on 
the basis of existing data. The result also includes an example that was solved using the 
developed instruction. The dimensioning instruction describes an appropriate calculation 
procedure for dimensioning concrete beams with large holes. The example goes through 
the dimensioning of reinforcements to enable force transmission in a concrete beam 
with a door opening. 
 
After completed work, it is concluded that the developed dimensioning instruction and 
the example, fulfill the purpose of presenting and illustrating a dimensioning method for 
concrete beams affected by large holes. However, whether the dimensioning method 
that is presented is the most optimal is debatable. 
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1 Inledning 
 
I bärande konstruktioner behöver man ofta, av olika anledningar, göra håltagningar. Det 
kan exempelvis vara för installationer, dörrar eller fönster. Håltagning i stommar kan 
medföra stora förändringar i hur krafter verkar i konstruktionen och innebära rejäla 
reduktioner av bärförmågan. Detta måste beaktas vid dimensionering och det finns 
metoder för det. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Betong är ett av Sveriges viktigaste och mest använda byggnadsmaterial. Materialet 
besitter utmärkta egenskaper som god beständighet och hållfasthet vid tryck. Betongens 
draghållfasthet är däremot väldigt låg och mycket måttliga belastningsnivåer kan 
resultera i sprickbildning. För att motverka detta och kompensera för betongens 
begränsade draghållfasthet, kombineras betongen med stål i form av armering.  
 
Betong används framförallt som stommaterial i bärande konstruktioner. Grundläggande 
dimensioneringsregler för betongkonstruktioner finns väl dokumenterade i standarden 
Eurokod och olika läroböcker (1), (2). Något som dock inte är lika omskrivet är hur 
håltagningar i betongstommar beaktas. I vissa fall blir öppningarna vid håltagning så små 
att de inte behöver beaktas vid dimensioneringen. Däremot om öppningarna blir för 
stora kan det utgöra en rejäl tvärsnittsförändring som påverkar hur krafterna verkar i 
konstruktionen. Vidare kan ett hål innebära stora försvagningar i konstruktionen vilket 
reducerar bärförmågan markant (3).  
 
Sweco Structures har uttryckt en efterfrågan på tydliga och sammanhängande 
dimensioneringsanvisningar för betongbalkar som påverkats av stora hål vid 
tvärkraftsbelastning. Det finns stödmaterial/anvisningar kring detta, men dessa kan 
upplevas svåra att förstå och otydliga. Av den anledningen ligger det värde i att ta fram 
underlag som reder ut problemet och samlar teori, tydligt framställt, i ett och samma 
dokument. För att lösa problemet inleddes ett samarbete med Sweco Structures som 
bistod med extern handledning och material för arbetet. 
 
I detta arbete undersöks beräkning av bärförmåga och dimensionering av betongbalkar 
med stora hål. Olika metoder för att beakta inverkan av hål finns dokumenterat. Den 
metod som studeras i denna rapport är baserad på det tillvägagångssätt som Bo 
Westerberg presenterar i sina dokument; ”Dimensioneringsanvisning för hål i balkliv”, 
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del 1 och 2 (4), (5). Dessa dokument utgör huvudunderlaget för rapporten och är interna 
hos Sweco vilket gör dem svåråtkomliga för allmänheten. 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med detta arbete var att utveckla och redovisa en beräkningsmetod för beräkning 
av betongbalkar med stora hål. Syftet var vidare att illustrera dimensioneringsprocessen 
av betongbalkar där hål förekommer och är av betydelse. Arbetet åsyftade också att 
testa tillämpbarheten av utvecklad, framtagen dimensioneringsmetod. Övergripande 
syfte var att ge en tydligare förståelse för hur stora hål påverkar bärförmågan i 
betongbalkar, samt hur dimensionering sker med det i åtanke. 
 
För att uppnå arbetets syften att redovisa, förtydliga och testa en lämplig 
beräkningsmetod, var målet delvis att utveckla en tydlig dimensioneringsanvisning 
utifrån befintligt underlag. Målet var vidare att utveckla ett reellt beräkningsexempel 
som skulle genomföras genom att tillämpa den teori som bearbetats.  
 
Några frågeställningar har formulerats som besvaras i resultatet: 
 

 Vilka problem medför stora hål och hur kan dessa beaktas? 

 Hur ser dimensioneringsprocessen ut för betongbalkar som påverkats av stora hål? 

 

1.3 Avgränsning 
 
Nedan presenteras de avgränsningar som valts och därmed påverkat utformningen på 
detta arbete och dess resultat. Punkterna anger konkret vad som har utelämnats för 
arbetet och vad som behandlas.  
 

 Den framtagna dimensioneringsanvisningen behandlar enbart dimensionering, 
och beräkning av bärförmåga, av de kringliggande beståndsdelarna som omger 
hålet och har i uppgift att föra krafterna över hålet. I arbetet utreds 
dimensionering mot böjning, drag och tvärkraft i dessa beståndsdelar, där största 
fokus har lagts på skjuvning. 

 

 Förspända balkar bearbetas inte i detta arbete. Den teori och 
dimensioneringsanvisning som presenteras i arbetet utgår från att all 
tvärkraftsupptagning sker i balkdelen över hålet. 
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 I arbetet ges ingen redogörelse för lastberäkning. Vid exempelberäkning har den 
dimensionerande lasten antagits till ett lämpligt värde. 

 

 Detta arbete omfattar endast betongbalkar med rektangulära tvärsnitt. 
Dimensioneringsanvisningen är framtagen för denna konstruktionstyp med 
hänsyn till enbart stora hål. Små hål omnämns dock i viss mån i teorikapitlet för 
att ge ett bättre bakgrundsperspektiv till problemet. Särskild teori kring små hål 
anses dessutom nödvändig för att ge bättre förståelse för stora hål. Vad 
skillnaden är mellan små och stora hål, samt hur de definieras, omnämns i avsnitt 
2.1. 

 

 Ingen särskild hänsyn till armeringsarrangemanget är tagen avseende täckande 
betongskikt och fritt avstånd mellan armeringsstänger. Vid exempelberäkning har 
dessa mått antagits. 
 

 Minimiarmering och extra bygelarmering vid hål nära balkände tas inte upp i 
detta arbete. 

 

1.4 Metod 
 
Arbetet genomfördes i form av en litteraturstudie av aktuell litteratur rörande 
betongkonstruktioner och effekter av stora hål. Studien är ett fördjupningsarbete i 
byggnadskonstruktion och datainsamlingen har skett via litteratur och dokument. 
Litteratur och dokument har tillhandahållits från tidigare avklarade kurser, bibliotek och 
den externa handledaren på Sweco Structures, Umeå. 
 
Arbetet inleddes med insamling av data och bearbetning av relevant teori för ämnet. 
Huvudkällan för datahämtningen låg i de interna dokument som Sweco Structures 
tillhandahöll. Teorin har omarbetats och utökats med ytterligare data, framförallt från 
”Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner – Del 1-1: Allmänna regler och 
regler för byggnader”. När tillräcklig information hämtats, sammanställdes en teori som 
presenteras i kapitel 2. 
 
Utifrån sammanställd teori, skapades en lathund/anvisning för beräkning av 
betongbalkar med stora hål. Tillsammans med den externa handledaren utformades 
sedan ett lämpligt beräkningsexempel med angivna förutsättningar. Exemplet utfördes 
med hjälp av de riktlinjer som den framtagna lathunden anger. 
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2 Teori 
 
Teorin omfattar beskrivning av vad som skiljer stora och små hål (avsnitt 2.1), samt 
dimensionering av betongbalkar påverkade av stora hål (avsnitt 2.2). 
 

2.1 Definition av stora- och små hål samt förutsättningar för fackverksmodell 
 
Vid beaktning av håltagning i balkar kan två typer av hål urskiljas; stora och små hål. Vad 
som skiljer stora och små hål är om hålen kan passa in i en fackverksmodell för 
tvärkraftsupptagning eller inte. Små hål är av tillräckligt liten storlek för att en 
fackverksmodell fortfarande ska vara tillämpbar (4). Stora hål tillåter inte praktisering 
enligt fackverksteorin på grund av hålens stora utbredning. Tvärkraftsupptagningen för 
stora hål måste därför huvudsakligen tas upp i balkdelen över hålet genom ramverkan 
(5). 
 
Figur 1 visar hur placering av små hål kan se ut och där fackverksmodell är möjlig. Det 
skuggade området i figuren illustrerar tillgängligt utrymme för hål. 
 

 
Figur 1: Illustration av små hål. Skuggade områden är tillgängligt utrymme för hål (4). 

 
Figur 2 visar hur stora hål kan placeras och där fackverksmodell inte är möjlig. Det 
skuggade området i figuren illustrerar tillgängligt utrymme för hål. 
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Figur 2: Illustration av stora hål. Skuggade områden är tillgängligt utrymme för hål (4). 

 
För att hål ska klassas som små och göra fackverksteorin tillämpbar, måste vissa villkor 
vara uppfyllda. Om nedanstående förutsättningar är uppfyllda, kvalificeras hålen som 
små och fackverksmodell är möjlig. Däremot om något av dessa villkor inte uppfylls, 
måste annan metod med hänsyn till stora hål användas (4).  
 
För att fackverksmodell ska vara möjlig bör följande förhållanden vara uppfyllda, se även 
figur 3 (4): 
 

 Hålet ska vara av sådan storlek att tillräcklig plats ges för erforderligt täckande 
betongskikt för skjuvarmeringen och böjarmeringen i kvarvarande betong. 

 Hålet ska begränsas uppåt av erforderlig tryckzon för böjmomentet i aktuellt 
snitt, ℎö. För Ι-tvärsnitt bör hålet inte sträcka sig över livet och inkräkta på 
flänsarna, då endast livet bör utnyttjas. Detta innebär i regel att flänshöjden ger 
den övre gränsen ℎö för hålets utbredning i Ι-tvärsnitt, inte utrymme för tryckzon 
och böjarmering. 

 Hålet ska ge erforderligt utrymme för lutande trycksträva ℎ𝑤 med hänsyn till 
tryckkraft och tryckspänning. Erforderligt utrymme ska också ges till 
skjuvarmering ℎ𝑠 med hänsyn till stångdiameter, fritt avstånd mellan stänger och 
stängernas täckande betongskikt. 

 
Figur 3 visar ett exempel på en sadelbalk med två små, cirkulära hål. Hålen har största 
tillåtna utbredning (diameter), med hänsyn till ovanstående villkor.  
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Figur 3: Exempel fackverksmodell med två små hål (4). 

 
Beteckningar enligt figur 3: 
𝑎, b = vald längdkoordinat (t.ex från upplag) till centrum för hål A och B. 
𝑐 = avstånd mellan centrum för hål A och B: 𝑐 = 𝑏 − 𝑎. 
𝐷𝑎, 𝐷𝑏 = diameter för hål A och B. 
𝑦𝑎, 𝑦𝑏 = avstånd mellan centrum för armering och hål A, respektive B. 
ℎ𝑎, ℎ𝑏 = tvärsnittshöjd i snitt A och B. 
𝑦𝑠 = avstånd från balkens underkant till böjarmeringens tyngdpunkt. 
𝑑𝑎, 𝑑𝑏 = effektiv höjd i respektive snitt: 𝑑𝑎 = ℎ𝑎 − 𝑦𝑠; 𝑑𝑏 = ℎ𝑏 − 𝑦𝑠. 
𝑧𝑎, 𝑧𝑏 = inre hävarm svarande mot aktuellt böjmoment i respektive snitt, sätts normalt 
till 0,9𝑑 för armerad betong utan normalkraft. 
𝛽 = lutning på balkens översida om den är av varierande höjd (t.ex sadelbalk), sätts 
annars till 0. 
ℎö = minsta avstånd mellan hålets och balkens överkant. Väljs med hänsyn till flänshöjd 
för I-tvärsnitt, eller tryckzon för rektangulärt tvärsnitt, se figur 4. 
ℎ𝑢 = minsta avstånd mellan hålets och balkens underkant. Väljs med hänsyn till flänshöjd 
för I-tvärsnitt, eller armering och dess erforderliga täckande betongskikt för rektangulärt 
tvärsnitt, se figur 4. 
ℎ𝑠 = erforderligt utrymme för skjuvarmering. Väljs med hänsyn till stångdiameter, fritt 
avstånd mellan stänger och stängernas täckande betongskikt.  
ℎ𝑤 = erforderligt utrymme för trycksträva. Väljs med hänsyn till tryckkraft och 
tryckspänning. 
𝛼 = skjuvarmeringens lutning; bör ligga mellan 45 och 90°. 
𝜃 = trycksträvans lutning; bör ligga mellan 21,8 och 45°, eller motsvarande 𝑐𝑜𝑡𝜃 = 2,5 
och 𝑐𝑜𝑡𝜃 = 1,0. 
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𝑥1-𝑥5 = hjälpstorheter  
 
Principen för val av övre och undre begränsningar, ℎö och ℎ𝑢, för hål vid rektangulärt 
respektive Ι-tvärsnitt, illustreras i figur 4. 

 
Figur 4: Övre och undre begränsningar för hål i rektangulärt tvärsnitt och 𝛪-tvärsnitt (4). 

 

2.2 Dimensionering av betongbalkar påverkade av stora hål 
 
Den last som verkar på en balk ska föras ut till upplagen och tas upp där. Med ett stort 
hål som inverkar på balken ändras både kraftspelet i balken och hur 
armeringsdimensioneringen ser ut. Armeringen runt hålen måste dimensioneras så att 
tvärkraften kan föras över hålen och sedan gå vidare ut till stöden.  
 
Principen för hur tvärkraftöverföringen sker i balk påverkat av stort hål, illustreras i figur 
5. Figuren visar en upplagd balk med en stor öppning, omgiven av byglar på vardera sidan 
av hålet, samt böjarmering, över och under hålet. Balken är utsatt för jämnt fördelad last 
och krafterna överförs mellan balkdelarna runt hålet genom ramverkan. 
Kraftöverföringen uppnås genom moment i knutpunkterna (𝑀𝑎ö, 𝑀𝑏ö, 𝑀𝑎𝑢, 𝑀𝑏𝑢) mellan 
balkdelarna som överför krafterna.  
 
Viktigt att notera att figur 5 illustrerar en balk som utnyttjar betongen både över och 
under hålet för kraftupptagning. I vanliga fall försummas den undre delbalkens bidrag till 
tvärkraftupptagandet. Delbalken ovanför hålet förutsätts då bära hela tvärkraften, och 
måste därför armeras för det ändamålet. Detta antagande motiveras av den 
uppsprickning betongen under hålet utsätts för på grund av dragkraft. För en balk med 
hög öppning, exempelvis dörröppning, blir höjden på balkdelen under hålet betydligt 
lägre vilket vidare kan stärka detta antagande (3).  
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Om tvärkraften ska föras över genom delbalken ovanför hålet måste tvärkraften, som 
angriper vid sidorna av hålet, kunna föras upp till den övre balkdelen. Detta uppnås 
genom koncentrerade byglar som ”lyfter” tvärkrafterna upp till den övre balkdelen som 
sedan för krafterna över hålet. Mer om hur dessa byglar dimensioneras presenteras i 
avsnitt 2.2.8. 
 
När den undre delbalken inte utnyttjas för kraftupptagning, sätts böjstyvheten i undre 
balkdel lika med noll. Momentbidragen under hålet (𝑀𝑎𝑢 och 𝑀𝑏𝑢 enligt figur 5) kan 
därmed negligeras i beräkning (𝑀𝑎𝑢 = 𝑀𝑏𝑢 = 0). I detta fall betraktas den undre 
balkdelen som ett dragband och dimensioneras endast för att ta dragkraften som verkar i 
betongen under hålet (3), (5). 
 
 

 

Figur 5: Princip för tvärkraftöverföring vid stora hål (5). 
Beteckningar enligt figur 5: 
𝑎0 = avstånd från upplag till hål 
𝑐0 = hålets längd 
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𝑎 = avstånd till snitt A 
𝑐 = avstånd mellan snitt A och B 
𝑡 = betongtäckskikt mellan bygel och hål 
𝐴𝑏𝑦,𝑎 = bygelarmeringsarea i snitt A 

𝐴𝑏𝑦,𝑏 = bygelarmeringsarea i snitt B 

ℎö = höjd för balkdel ovanför hålet 
ℎ𝑢 = höjd för balkdel under hålet 
ℎ = total tvärsnittshöjd  
𝑑 = effektiv höjd 
𝑦𝑐 = är avståndet från överkant till tyngdpunkt för övre balkdel 
𝑦𝑠 = är avstånd från underkant till tyngdpunkt för böjarmering 
𝑧 = inre hävarm 
𝑀𝐴 = moment i snitt A 
𝑀𝐵 = moment i snitt B 
𝑉𝐴 = tvärkraft i snitt A 
𝑀𝑎ö = moment i övre balkdel i snitt A 
𝑀𝑎𝑢 = moment i undre balkdel i snitt A 
𝑀𝑏ö = moment i övre balkdel i snitt B 
𝑀𝑏𝑢 = moment i undre balkdel i snitt B 
𝑉ö = tvärkraft i övre balkdel 
𝑉𝑢 = Tvärkraft i undre balkdel 
𝐹𝑐  = tryckkraft i övre balkdel 
𝐹𝑡 = dragkraft i undre balkdel 
 

2.2.1 Grundläggande villkor och samband 
 
Med figur 5 som referens kan villkor och samband för snittkrafterna erhållas. Dessa 
villkor förutsätter att balkhöjden är konstant, utan variation, och att det inte tillkommer 
någon yttre normalkraft. Vidare är det förutsatt att all tvärkraftsupptagning i undre 
balkdelen är försummad (𝑀𝑎𝑢 = 𝑀𝑏𝑢 = 0) (5).  
 
Följande samband råder för snittkrafterna: 
 
𝐹𝑐 = 𝐹𝑡 = (𝑀𝐴 + 𝑀𝑎ö)/𝑧 = (𝑀𝐵 − 𝑀𝑏ö)/𝑧                                                                               [1] 
 
där den inre hävarmen 𝑧 är: 
 
𝑧 = ℎ − 𝑦𝑐 − 𝑦𝑠 = ℎ − ℎö/2 − ℎ𝑢/2                                                                                           [2] 
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Ur ekvation [1] bestäms ett allmänt villkor för momentkapaciteterna i balkdelen över 
hålet. Detta uppnås genom förenkling av ovanstående uttryck och förflyttning av 
variablerna. Villkoret är enligt följande: 
 
𝑀𝑎ö + 𝑀𝑏ö = 𝑀𝐵 − 𝑀𝐴                                                                                                                   [3] 
 
Normalkrafter som verkar i övre och undre balkdel, definieras enligt ekvation [4] och [5]. 
Tryckkrafter definieras av positiva värden, dragkrafter av negativa värden. 
 
Normalkraft i övre balkdel: 
 
𝑁ö = 𝐹𝑐                                                                                                                                                 [4] 
 
Normalkraft i undre balkdel: 
 
𝑁𝑢 = −𝑁ö                                                                                                                                           [5] 
 
Momentbidragen i respektive sida av hålet bestäms enligt följande:  
 
𝑀𝑎ö = 𝑀𝑏ö = (𝑀𝐵 − 𝑀𝐴)/2                                                                                                          [6] 
 
Insättning av detta uttryck i ekvation [1] ger ett samband för beräkning av tryck- och 
dragkraft i respektive balkdel: 
 
𝐹𝑐 = 𝐹𝑡 = 0,5 (𝑀𝐴 + 𝑀𝐵)/𝑧                                                                                                           [7] 
 
De snittkrafter som beräknas ur dessa ekvationer är endast en första ansats. Momentens 
bidrag, samt normalkrafterna kan behöva justeras senare till lämpliga proportioner. 
Detta kommer sig av att normalkrafterna och momenten är ömsesidigt beroende av 
varandra och momentbidragen inte är kända från början. Därför krävs viss 
passningsberäkning för att bestämma momentens och normalkrafternas verkliga 
storheter. Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.2.4 (5). 
 

2.2.2 Bärförmåga med hänsyn till böjning 
 
I detta kapitel beskrivs hur momentkapacitet beräknas för tvärsnitt utsatta för positivt-, 
respektive negativt moment i övre balkdel, samt given normalkraft. För att exemplifiera 
beräkningen av momentkapacitet har en beräkningsmodell framtagits. Modellen framgår 
av figur 6 och visar ett rektangulärt tvärsnitt som delats upp i två separata delbalkar. I 
den undre delbalken är böjstyvheten noll och antas enbart vara utsatt för normalkraften 
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𝑁𝑢 som tas upp av huvudarmeringen 𝐴𝑠ℎ  (se avsnitt 2.2.5). Den övre delbalken är utsatt 
för ett negativt moment som ger drag i överkant, respektive tryck i underkant, och 
normalkraften 𝑁ö. För ett tvärsnitt som är utsatt för ett positivt moment i övre delbalk 
(drag i underkant), gäller samma förutsättningar enligt figur 6, dock med töjning och 
spänningsdiagrammen vända ”upp och ner”. 
 

 
Figur 6: Modell för beräkning av momentkapacitet i övre delbalk vid moment som ger dragning i överkant. 
Vid moment som ger dragning i underkant gäller motsvarande dock med töjning och spänningsdiagram 
vända ”upp och ner”. Negativa krafter definieras som dragkrafter.  

 

2.2.2.1 Momentkapacitet för tvärsnitt som är dragna i överkant 
 
Töjningen i dragarmeringen bestäms vid givet värde på 𝑥 enligt: 
 
𝜀1 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑑/𝑥)                                                                                                                           [8] 
 
där 
 
effektiva höjden: 𝑑 = ℎö − 𝑦1                                                                                                        [9] 
𝜀𝑐𝑢 = betongens brottstukning  
 
Töjningen i tryckarmeringen bestäms vid givet värde på 𝑥 enligt: 
 
𝜀2 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑦2/𝑥)                                                                                                                       [10] 
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Vid givet 𝑥-värde bestäms tryckkraften i betongen enligt: 
 
𝐹𝑐𝑐 = 𝜂𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝜆𝑥 ∙ 𝑏                                                                                                                           [11] 
 
där 
 
𝑓𝑐𝑑 = dimensionerande värde för betongen tryckhållfasthet 
𝜂 = faktor som definierar den effektiva tryckhållfastheten 
𝜆 = faktor som definierar den effektiva höjden till tryckzonen 
 
Dragkraft 𝐹1 och tryckkraft 𝐹2 i armeringen beräknas ur: 
 

[
𝐹1

𝐹2
] = [

𝐴1

𝐴2
] ∙ 𝑚𝑖𝑛 [max ([

𝜀1

𝜀2
] 𝐸𝑠; −𝑓𝑦𝑑) ; 𝑓𝑦𝑑]                                                                        [12] 

 
där 
 
𝑓𝑦𝑑 = dimensioneringsvärde för armeringens sträckgräns 

𝐸𝑠 = dimensioneringsvärde för armeringens elasticitetsmodul 
 
För att uppnå jämnvikt mellan krafterna måste rätt läge för neutrallagret 𝑥 hittas. Detta 
görs genom iteration tills rätt x-värde upphittas. Vid rätt värde på 𝑥 gäller: 
 
𝐹𝑐𝑐 + 𝐹1 + 𝐹2 = 𝑁ö                                                                                                                         [13] 
 
När rätt 𝑥-värde hittats beräknas momentkapaciteten enligt följande, vid jämvikt i 
balkdelens tyngdpunkt 𝑦𝑐:  
 
𝑀𝑅𝑑,𝑎ö =  𝐹𝑐𝑐(𝑦𝑐 − 0,8𝑥/2) − 𝐹1(𝑦𝑐 − 𝑦1) + 𝐹2(𝑦𝑐 − 𝑦2)                                                  [14] 

 

2.2.2.2 Momentkapacitet för tvärsnitt som är dragna i underkant 
 
Töjningen i tryckarmeringen bestäms vid givet värde på 𝑥 enligt: 
 
𝜀1 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑦1/𝑥)                                                                                                                       [15] 
 
Töjningen i dragarmeringen bestäms vid givet värde på 𝑥 enligt: 
 
𝜀2 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑑/𝑥)                                                                                                                        [16] 
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där 
 
effektiva höjden: 𝑑 = ℎö − 𝑦2                                                                                                     [17] 
 
Tryckkraften i betongen 𝐹𝑐𝑐 beräknas enligt ekvation [11]. 
 
Tryckkraft 𝐹1 och dragkraft 𝐹2 i armeringen beräknas med ekvation [12]. 
 
Med det 𝑥-värde som ger kraftjämvikten 𝐹𝑐𝑐 + 𝐹1 + 𝐹2 = 𝑁ö beräknas 
momentkapaciteten enligt: 
 
𝑀𝑅𝑑,𝑏ö =  𝐹𝑐𝑐(𝑦𝑐 − 0,8𝑥/2) + 𝐹1(𝑦𝑐 − 𝑦1) − 𝐹2(𝑦𝑐 − 𝑦2)                                                   [18] 

 

2.2.3 Jämnviktsvillkor 
 
Den övre balkdelens momentkapacitet ska uppfylla följande villkor (härledd från 
ekvation [3]): 
 
𝑀𝑅𝑑,𝑎ö + 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö ≥ 𝑀𝐵 − 𝑀𝐴                                                                                                       [19] 

 
Om villkoret inte tillfredsställs kan armeringsareorna 𝐴1 och 𝐴2 ökas tills 
momentkapaciteten blir större än lasteffekten. Om villkoret inte uppfylls trots ökning av 
armeringsareorna, bör balkdelen över hålet göras högre, det vill säga öka måttet ℎö. 
Detta innebär att ett större tvärsnitt måste väljas, eller att hålets höjd minskas (5). 
 

2.2.4 Justering av snittkrafter 
 
När den initiala dimensioneringen av övre balkdel är färdig och fått tillräcklig 
momentkapacitet, kan normalkrafterna och momenten i balkdelarna behöva justeras. Då 
momentbidragens uppdelning (𝑀𝑎ö och 𝑀𝑏ö) inte var kända från början, antogs dessa 
vara lika stora (se ekvation [6]).  
 
Om bidraget till momentkapaciteten blir lika stort (𝑀𝑅𝑑,𝑎ö = 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö) vid respektive sida 
av hålet efter dimensionering av böjarmering, kommer momenten (𝑀𝑎ö, 𝑀𝑏ö) och 
normalkrafterna (𝑁ö, 𝑁𝑢) inte behöva justeras.  
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I motsatta fall då 𝑀𝑅𝑑,𝑎ö ≠ 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö, ska momenten (𝑀𝑎ö, 𝑀𝑏ö) justeras så att de får sina 
verkliga proportioner. Justeringen sker enligt följande: 
 

[
𝑀𝑎ö

𝑀𝑏ö
] = 𝛽 ∙ [

𝑀𝑅𝑑,𝑎ö

𝑀𝑅𝑑,𝑏ö
]                                                                                                                     [20] 

 
där 
 
𝛽 är en justeringsfaktor som bestäms av: 
 
𝛽 = (𝑀𝐵 − 𝑀𝐴)/(𝑀𝑅𝑑,𝑎ö + 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö)                                                                                          [21] 

 
När momenten bestämts enligt ekvation [20], måste normalkrafterna (𝑁ö, 𝑁𝑢) beräknas 
på nytt då dessa är beroende av momenten. Normalkrafterna justeras enligt ekvation 
[1], [4] och [5]. Nya momentkapaciteter beräknas därefter på samma sätt som tidigare 
(5).   
 

2.2.5 Dimensionering av huvudarmering i undre balkdel 
 
För att begränsa uppsprickningen i den undre delbalken ska huvudarmering i betongen 
under hålet dimensioneras. Denna ska kunna uppta normalkraften 𝑁𝑢. Erforderlig 
huvudarmeringsarea bestäms enligt: 
 
𝐴𝑠ℎ ≥ 𝑁𝑢/𝑓𝑦𝑑                                                                                                                                   [22] 

 

2.2.6 Bärförmåga utan skjuvarmering 
 
När normalkrafterna och momenten har justerats, samt att momentkapaciteten är 
godkänd, ska den övre balkdelens tvärkraftkapacitet kontrolleras. Delbalkens 
tvärkraftkapacitet undersöks inledningsvis utan skjuvarmering. Om beräkningarna 
konstaterar att delbalken klarar den dimensionerande tvärkraften 𝑉𝐸𝑑, erfordras ingen 
beräknad tvärkraftsarmering (6).  
Tryckspänning i betongen orsakad av normalkraft: 
 
𝜎𝑐𝑝 = 𝑚𝑖𝑛(𝑁ö/𝐴𝑐; 0,2𝑓𝑐𝑑)                                                                                                           [23] 

 
där 𝐴𝑐 är betongtvärsnittets area i övre balkdel. 
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Böjarmeringsinnehållet 𝜌 bestäms för den minsta böjarmeringsarean 𝐴𝑠𝑙  i dragen sida, 
dock tillgodoräknas högst värdet 𝜌 = 0,02 (2), (6), (7): 
 

𝜌 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤𝑑
; 0,02)                                                                                                                   [24] 

 
där 𝑏𝑤 = 𝑏 för rektangulära tvärsnitt. 
 
Parametern 𝑘 ges av:  
 

𝑘 = 𝑚𝑖𝑛(1 + √0,2/𝑑 ; 2,0)                                                                                                         [25] 

 
Faktorn 𝑣 väljs till det större av  
 

𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑅𝑑,𝑐 𝑘 √100𝜌 𝑓𝑐𝑘
3

 ; 𝑣𝑚𝑖𝑛) 

 
där  
 
𝐶𝑅𝑑,𝑐 = 0,18/𝛾𝑐 ⇒ 𝛾𝑐 = 1,5 (materialparameter) ⟹ 𝐶𝑅𝑑,𝑐 = 0,12 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 𝑘1,5𝑓𝑐𝑘
0,5 

 
Faktorn 𝑣 kan därmed bestämmas ur följande: 
 

𝑣 = 𝑚𝑎𝑥(0,12 𝑘 √100𝜌 𝑓𝑐𝑘
3

 ; 0,035 𝑘1,5𝑓𝑐𝑘
0,5)                                                                      [26] 

 
Tvärkraftskapaciteten för övre balkdel beräknas enligt: 
 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = (𝑣 + 0,15𝜎𝑐𝑝) 𝑏𝑤𝑑                                                                                                          [27] 

 
För att få 𝑉𝑅𝑑,𝑐 i 𝑁 sätts  𝑓𝑐𝑘 och 𝜎𝑐𝑝 i 𝑀𝑃𝑎 och 𝑏 och 𝑑 i 𝑚𝑚. 

 

2.2.7 Bärförmåga med skjuvarmering 
 
Om tvärkraftkapaciteten 𝑉𝑅𝑑,𝑐 i övre balkdel överskrids av tvärkraften 𝑉𝐸𝑑, bör 
tvärkraftsarmering läggas in så att kapaciteten blir större än den dimensionerande 
tvärkraften. Om tvärkraftsarmering erfordras ska även balken kontrolleras för 
livtryckbrott (6).  
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2.2.7.1 Bärförmåga med hänsyn till livtryckbrott  
 
Livtryckbrott avser den tryckta betongsträvans kapacitet och utgör den övre gränsen för 
bärförmågan 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥. Högsta värde på denna bärförmåga erhålls med lägsta tillåtna 

värde på trycksträvslutning, cot 𝜃 = 1,0, det vill säga en lutning på 45°. Om risk för 
livtryckbrott överstiger bärförmågan med en trycksträvslutning med cot 𝜃 = 1,0 måste 
tvärsnittet ökas, vilket medför en lägre höjd på hålet (1), (5).  
 
Lågt värde på cot 𝜃 (hög trycksträvslutning) ger mycket skjuvarmering, och av 
ekonomiska skäl kan det då vara önskvärt att klara tvärkraften med högsta möjliga värde 
på cot 𝜃 (största tillåtna värde är cot 𝜃 = 2,5). Utgångspunkten för dimensionering av 
tvärkraftsarmering blir därmed att söka det högsta värde på cot 𝜃 som ger tillräcklig 
bärförmåga med hänsyn till livtryckbrott (5), (6).  
 
Kapaciteten i den tryckta betongsträvan ska reduceras med en 
hållfasthetsreduktionsfaktor 𝑣1 som tar hänsyn till betongens tryckkraftkapacitet. Ju 
högre tryckkapacitet betongen har, desto sprödare är materialet, och desto mer 
restriktion läggs på betongsträvans bärförmåga (2), (7).  
 
Reduktionsfaktorn beräknas enligt följande:  
 
𝑣1 = 0,6(1 − 𝑓𝑐𝑘/250)                                                                                                                 [28] 
 
där 𝑓𝑐𝑘 är i 𝑀𝑃𝑎 
 
Tryckspänning i betongen orsakat av normalkraft beräknas enligt (begränsningen 0,2𝑓𝑐𝑑  
enligt ekvation [23] tillämpas inte här): 
 
𝜎𝑐𝑝 = 𝑁ö/𝐴𝑐                                                                                                                                    [29] 

 
Tvärkraftsbärförmågan bestäms enligt följande: 
 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
∝𝑐𝑤 𝑣1𝑓𝑐𝑑

cot 𝜃 + tan 𝜃
𝑏𝑤𝑑                                                                                                       [30] 

 
där faktorn ∝𝑐𝑤= 1 
 
Största bärförmåga erhålls för cot 𝜃 = tan 𝜃 = 1 vilket ger: 
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𝑉𝑚𝑎𝑥 =
∝𝑐𝑤 𝑣1𝑓𝑐𝑑

2
𝑏𝑤𝑑                                                                                                                  [31] 

 
Om den dimensionerande tvärkraften 𝑉𝐸𝑑 är större än 𝑉𝑚𝑎𝑥 måste höjden ℎö för den 
övre balkdelen ökas. 
 
Kombination av ekvationerna [30] och [31] ger det högsta värdet på cot 𝜃 som ger 
tillräcklig bärförmåga för trycksträvan: 
 

cot 𝜃 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐸𝑑
+ √(

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐸𝑑
)

2

− 1 ≤ 2,5                                                                                        [32] 

 
Värdet ur ekvation [32] används för dimensionering av tvärkraftsarmering i övre balkdel. 
 

2.2.7.2 Dimensionering av tvärkraftsarmering 
 
Utifrån största tillräckliga värde på cot 𝜃 och dimensionerande tvärkraft 𝑉𝐸𝑑, kan 
erforderlig skjuvarmering beräknas. 
 
Erforderlig skjuvarmeringsarea per längdenhet erhålls som: 
 

𝐴𝑠 =
𝑉𝐸𝑑

𝑧𝑓𝑦𝑑 cot 𝜃
                                                                                                                              [33] 

 
där 
 
𝑧 = 0,9𝑑                                                                                                                                           [34] 
 
Centrumavstånd för tvåskäriga byglar med diameter 𝜙 bestäms ur följande: 
 

𝑠 ≤ 2
𝜋𝜙2/4

𝐴𝑠
                                                                                                                                   [35] 

 

2.2.8 Dimensionering av bygelarmering vid sidan av hålet 
 
Koncentrerad bygelarmering ska placeras vid den sida av öppningen där tvärkraften 
behöver lyftas upp till övre balkdel för att sedan kunna föras över hålet. Armeringen ska 
kunna föra upp tvärkraften 𝑉𝐸𝑑 till övre delbalken. 
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Erforderlig bygelarea beräknas enligt följande: 
 
𝐴𝑏𝑦 ≥ 𝑉𝐸𝑑/𝑓𝑦𝑑                                                                                                                                 [36] 
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3 Beräkningsexempel: Fritt upplagd balk med stort hål 
 
För att illustrera metoden och teorin som presenterats i rapporten har ett 
beräkningsexempel upprättats. Problemet är inspirerat av exempel 4, avsnitt 6.6:343, i 
”Betonghandbok – Konstruktion” (3). Exemplet är behandlat enligt den beräkningsgång 
som presenteras i avsnitt 4.1. Lösningen till detta exempel redovisas i avsnitt 4.2 i 
resultatkapitlet. 
 
Förutsättningar 
 
Beräkningsexemplet utgörs av en fritt upplagd väggbalk med dörröppning. Balken är 
utsatt för jämt utbredd last 𝑞𝑑 på sin överkant. Uppgiften syftar att utreda 
kraftöverföringen runt hålet, samt armeringsdimensionering för att göra denna 
överföring möjlig. All tvärkraftupptagning i undre balkdel försummas då balkdelen under 
hålet är avsevärt lägre än den övre balkdelen. Den undre delbalken antas också vara 
uppsprucken av dragkraft, där av dimensioneras den övre balkdelen för att ta hela 
tvärkraften. Delbalken under hålet dimensioneras enbart för att hantera dragkraft. 
Konstruktionen som undersöks ser ut enligt figur 7. 

 
Figur 7: Redogörelse för exempelkonstruktion med tillhörande beteckningar. 
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4 Resultat 
 
Här redovisas en anvisning som utgår från den teori som beskrivs i kapitel 2, det vill säga 
hur dimensionering av betongbalkar påverkade av stora hål går till.  
 
Lösningen till exemplet, som presenteras i kapitel 3, redovisas i sin helhet i resultatet. 
Beräkningsexemplet utgörs av en fritt upplagd väggbalk med dörröppning. Lösningen 
omfattar beräkningar för att möjliggöra kraftöverföring i väggbalken med hänsyn till 
hålet för dörren. 
 
I resultatet är det förutsatt att hålen redan har definierats som stora, då ingen härledning 
för hur identifikationen av stora hål går till, tas upp här. För information om hur stora och 
små hål urskiljs, samt hur stora hål och små hål teoretiskt kan definieras, hänvisas till 
avsnitt 2.1 i teorikapitlet. 
 

4.1 Dimensioneringsanvisning 
 
Anvisningen redogör en lämplig beräkningsgång för dimensionering av betongbalk med 
stort hål. Beräkningsgången presenteras stegvis och utgår från att den dimensionerande 
lasten redan är känd. Det är vidare förutsatt att tvärkraften bärs helt av delbalken 
ovanför hålet, samt att armeringsarrangemanget utgörs av horisontella och vertikala 
stänger. 
 

1. Beräkna snittkrafter 
Inledningsvis ska de krafter och moment som råder kring hålet bestämmas (se 
figur 5). 

 Ett snitt ska göras på vardera sidan om hålet. Snitten görs lämpligen där 
de koncentrerade byglarna som ska ”lyfta” tvärkraften över hålet, ska 
placeras.  

 Räkna ut momenten 𝑀𝑖  i respektive snitt, samt den dimensionerande 
tvärkraften 𝑉𝐸𝑑 i det snitt som ger störst tvärkraft. Dessa snittkrafter kan 
beräknas med diverse elementarfall beroende på hur lastsituationen ser 
ut, eller genom friläggning och jämvikt.  

 När snittmomenten är bestämda, beräknas momentbidragen 𝑀𝑖ö i 
respektive snitt i övre balkdelen. Momentbidragen beräknas med ekvation 
[6]. 

 Beräkna sedan tryck- och dragkrafterna (𝐹𝑐  och 𝐹𝑡) i balkdelarna över och 
under hålet. Detta görs med ekvation [7]. Normalkrafterna i balkdelarna 
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definieras därefter med ekvation [4] och [5], med tryckkraft definierad 
med positivt värde och dragkraft med negativt. 

 
2. Beräkna momentkapacitet 

Nu ska bidragen till momentkapaciteten 𝑀𝑅𝑑,𝑖ö, i respektive snitt, i övre delbalken 
beräknas. Beroende på om momentet ger drag i under- respektive överkant i 
aktuellt snitt, beräknas momentkapaciteten på lite olika sätt. Då momentet är 
negativt och ger drag i överkant, ska momentkapaciteten beräknas enligt avsnitt 
2.2.2.1. Då momentet är positivt och ger drag i underkant, ska 
momentkapaciteten beräknas enligt avsnitt 2.2.2.2. 
 
Nedan redovisas ett allmänt tillvägagångssätt för beräkning av momentkapacitet i 
övre balkdel, oavsett hur momentet verkar i snittet (se även figur 6): 

 Börja med att anta armeringsmängderna 𝐴1 och 𝐴2, samt placeringen av 
armeringen.  

 Bestäm mått på effektiva höjden 𝑑 och armeringstyngdpunkterna 𝑦𝑖 i 
över- och underkant. 

 Välj ett värde på 𝑥 och beräkna töjningarna 𝜀𝑖 i tryck- och dragarmeringen. 
Beräkna sedan tryckkraften 𝐹𝑐𝑐 i betongen enligt ekvation [11], och 
krafterna 𝐹𝑖  i tryck- och dragarmeringen enligt ekvation [12]. Kontrollera 
om jämvikt råder mellan krafterna i tvärsnittet enligt ekvation [13]. Om 
inte, så väljs ett annat 𝑥-värde och kraftjämvikt kontrolleras på nytt. 
Denna procedur fortsätter tills kraftjämvikt råder. 

 När rätt 𝑥-värde hittats, beräknas momentkapaciteten 𝑀𝑅𝑑,𝑖ö för aktuellt 
snitt. 

 
När momentkapacitetbidragen är beräknade i respektive snitt, ska de 
kontrolleras enligt ekvation [19]. Om villkoret inte uppfylls måste 
armeringsinnehållet ökas, eller välja större höjd ℎö för den övre balkdelen, så 
att villkoret uppfylls. 

 
3. Justera momenten och normalkrafterna 

När föregående steg är avklarat, kan momenten 𝑀𝑖ö behöva justeras. Om 
bidragen 𝑀𝑅𝑑,𝑖ö till momentkapaciteten blir lika stora i respektive snitt efter 
dimensionering av böjarmering, kommer ingen justering behöva göras.  
 
Däremot om bidragen blir olika stora i snitten, justeras momenten enligt ekvation 
[20]. Normalkrafterna justeras därefter enligt ekvation [1], [4] och [5]. Slutligen 
beräknas och kontrolleras momentkapaciteterna på nytt enligt steg 2 i denna 
anvisning. 
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4. Dimensionera huvudarmering  
Huvudarmering ska dimensioneras i balkdelen under hålet som ska kunna uppta 
normalkraften 𝑁𝑢. Erforderlig huvudarmeringsarea bestäms enligt ekvation [22]. 

 
5. Beräkna bärförmåga utan skjuvarmering 

Den övre balkdelens tvärkraftsbärförmåga ska först beräknas och kontrolleras 
utan skjuvarmering. För att få 𝑉𝑅𝑑,𝑐 i 𝑁 sätts  𝑓𝑐𝑘 och 𝜎𝑐𝑝 i 𝑀𝑃𝑎 och 𝑏 och 𝑑 i 𝑚𝑚. 

 Beräkna tryckspänningen 𝜎𝑐𝑝 i betongen enligt ekvation [23]. 

 Beräkna böjarmeringsinnehållet 𝜌 enligt ekvation [24]. 

 Beräkna parametern 𝑘 enligt ekvation [25]. 

 Beräkna faktor 𝑣 enligt ekvation [26]. 

 Beräkna tvärkraftskapaciteten 𝑉𝑅𝑑,𝑐 enligt ekvation [27]. 

 Kontrollera om bärförmågan är tillräcklig 𝑉𝑅𝑑,𝑐 > 𝑉𝐸𝑑. 
 
Om 𝑉𝑅𝑑,𝑐 < 𝑉𝐸𝑑 erfordras tvärkraftsarmering i den övre balkdelen. Om ingen 
skjuvarmering erfordras (𝑉𝑅𝑑,𝑐 > 𝑉𝐸𝑑) kan steg 6 och 7 i denna anvisning skippas. 

 
6. Beräkna bärförmåga med hänsyn till livtryckbrott 

Om den övre balkdelen erfordrar tvärkraftsarmering, ska den kontrolleras för 
livtryckbrott. Bärförmåga med hänsyn till livtryckbrott ska först kontrolleras med 
största värde på 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥, vilket erhålls vid cot 𝜃 = 1,0. Sedan ska högsta värde på 
cot 𝜃 som ger tillräcklig bärförmåga mot livtryckbrott bestämmas (max cot 𝜃 =
2,5).  

 Beräkna reduktionsfaktorn 𝑣1 ur ekvation [28], där 𝑓𝑐𝑘 är i 𝑀𝑃𝑎. 

 Beräkna tryckspänningen 𝜎𝑐𝑝 i betongen enligt ekvation [29]. 

 Beräkna största möjliga bärförmåga 𝑉𝑚𝑎𝑥 med hänsyn till livtryckbrott då 
cot 𝜃 = tan 𝜃 = 1,0, enligt ekvation [31]. Kontrollera om den är större än 
dimensionerande tvärkraft 𝑉𝐸𝑑. Om 𝑉𝑚𝑎𝑥 < 𝑉𝐸𝑑 måste höjden ℎö på övre 
balkdel ökas så att 𝑉𝑚𝑎𝑥 > 𝑉𝐸𝑑. 

 Beräkna största tillåtna värde på cot 𝜃 med ekvation [32]. 

 Utifrån det största tillåtna värdet på cot 𝜃, beräkna bärförmågan 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 

med ekvation [30]. Kontrollera att 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 > 𝑉𝐸𝑑. 
 

7. Dimensionera tvärkraftsarmering 
Tvärkraftarmering ska nu väljas för den övre balkdelen.  

 Först ska erforderlig skjuvarmeringsarea 𝐴𝑠 per längdenhet beräknas 
utifrån största värde på cot 𝜃, som erhölls från föregående steg. 
Beräkningen sker enligt ekvation [33]. 
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 Välj sedan lämplig diameter på skjuvarmeringen som ska föra tvärkraften 
över hålet. 

  Största tillåtna centrumavstånd 𝑠 för den valda skjuvarmeringen beräknas 
därefter med ekvation [35].  

 Välj mått på centrumavståndet 𝑠. Tänk på det tillgängliga mellanrummet 
mellan snitten när 𝑠-måttet väljs, så att byglarna placeras med jämna 
mellanrum och får plats över hålet. 

 
8. Dimensionera bygelarmering vid sidan av hålet 

Slutligen ska koncentrerad bygelarmering dimensioneras vid sidan av hålet. 
Armeringen placeras vid den bortre sidan av hålet, sett från stödet där 
tvärkraften ska tas upp. Erforderlig bygelarea beräknas enligt ekvation [36]. 
 

4.2 Beräkningsexempel: Beräkningar och resultat 
 
Ett beräkningsexempel genomfördes enligt de instruktioner som ges i avsnitt 4.1. För en 
genomgående presentation av exemplet, hänvisas till kapitel 3. 
 
Grundförutsättningar 
 
Bärförmåga och erforderlig armering ska beräknas för betongen runt hålet utifrån 
förutsättningarna nedan. Öppningens placering och utbredning i väggbalken framgår 
enligt figur 8. 
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Figur 8: Fritt upplagd väggbalk med dörröppning, utsatt för jämnt utbredd last. Mått är angivna i mm. 

 
Balkens tjocklek: 𝑡 = 200 𝑚𝑚 
Täckande betongskikt: 𝑐𝑛𝑜𝑚 = 20 𝑚𝑚 
Dimensionerande last: 𝑞𝑑 = 160 𝑘𝑁/𝑚 
Betong: C20/25 
Armeringsstål: B500B 
 
Materialparametrar 
 
Betong:        𝑓𝑐𝑘 = 20 𝑀𝑃𝑎 
                      𝑓𝑐𝑘 = 13.3 𝑀𝑃𝑎 
                         𝜆 = 0,8 
                         𝜂 = 1,0 
                      𝜀𝑐𝑢 = 3,5 ∙ 10−3 
 
Armering:    𝑓𝑦𝑑 = 435 𝑀𝑃𝑎 

                        𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎 
 



25 
 

Snittkrafter 
 
Balken snittas på vardera sidan om öppningen enligt figur 9. Den övre balkdelen är 
dragen i överkant och tryckt i underkant i snitt A. I snitt B är den övre balkdelen dragen i 
underkant och tryckt i överkant. 

 
Figur 9: Parti av väggbalk med öppning och omslutande balkdelar.  

 
Moment i snitt A och B kan beräknas ur elementarfall enligt nedan: 
 

𝑀𝐴 =
160 ∙ 4,5 ∙ 0,98

2
−

160 ∙ 0,982

2
= 276 𝑘𝑁𝑚 

 

𝑀𝐵 =
160 ∙ 4,5 ∙ 1,82

2
−

160 ∙ 1,822

2
= 390 𝑘𝑁𝑚 
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Dimensionerande tvärkraft 𝑉𝐸𝑑 beräknas i snitt A då den är störst där. Tvärkraften 
beräknas ur elementarfall enligt:  
 

𝑉𝐸𝑑 = 160 ∙ (
4,5

2
− 0,98) = 203,2 𝑘𝑁 

 
Momentbidragen i övre balkdel beräknas enligt ekvation [6]: 
 
𝑀𝑎ö = 𝑀𝑏ö = (𝑀𝐵 − 𝑀𝐴)/2 
 
𝑀𝑎ö = 𝑀𝑏ö = (390 − 276)/2 = 57 𝑘𝑁𝑚  
 
Drag- och tryckkraft i respektive balkdel beräknas ur ekvation [7]: 
 
𝐹𝑐 = 𝐹𝑡 = 0,5 (𝑀𝐴 + 𝑀𝐵)/𝑧 
 
där 𝑧 beräknas enligt ekvation [2]: 
 

𝑧 = ℎ − 𝑦𝑐 − 𝑦𝑠 ⇒ 𝑧 = 3 −
0,65

2
−

0,15

2
= 2,6 𝑚  

 
𝐹𝑐 = 𝐹𝑡 = 0,5 (276 + 390)/2,6 = 128 𝑘𝑁  
 
Normalkraft i övre, respektive undre balkdel, definieras enligt ekvation [4] och [5]:  
 
𝑁ö = 𝐹𝑐 = 128 𝑘𝑁  
 
𝑁𝑢 = −𝑁ö = −128 𝑘𝑁  
 
Momentkapacitet i snitt A 
 
Testar ett tvärsnitt enligt figur 10. Väljer armeringsmängder 6𝜙20 i överkant och 2𝜙16 i 
underkant. Armeringsareorna är 𝐴1 = 1885 ∙ 10−6 𝑚2, respektive 𝐴2 = 402 ∙ 10−6 𝑚2. 
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Figur 10: Tvärsnitt av övre balkdel i snitt A. 

 
Testar olika 𝑥-värden tills kraftjämvikt råder enligt ekvation [13]: 
 
𝐹𝑐𝑐 + 𝐹1 + 𝐹2 = 𝑁ö 
 
Testar 𝑥 = 0,363 𝑚  
 
Töjningen i dragarmeringen beräknas enligt ekvation [8]: 
 
𝜀1 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑑/𝑥) = 3,5 ∙ 10−3(1 − 0,6/0,363) = −2,285 ∙ 10−3 
 
Töjningen i tryckarmeringen beräknas enligt ekvation [10]:   
 
𝜀2 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑦2/𝑥) = 3,5 ∙ 10−3(1 − 0,028/0,363) = 3,23 ∙ 10−3 
 
Tryckkraften i betongen beräknas ur ekvation [11]:   
 
𝐹𝑐𝑐 = 𝜂𝑓𝑐𝑑 ∙ 0,8𝑥 ∙ 𝑏 = 1,0 ∙ 13,3 ∙ 106 ∙ 0,8 ∙ 0,363 ∙ 0,2 = 772,464 𝑘𝑁  
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Dragkraft 𝐹1 och tryckkraft 𝐹2 i armeringen beräknas ur ekvation [12]: 
 

[
𝐹1

𝐹2
] = [

𝐴1

𝐴2
] ∙ 𝑚𝑖𝑛 [max ([

𝜀1

𝜀2
] 𝐸𝑠; −𝑓𝑦𝑑) ; 𝑓𝑦𝑑] 

 

[
𝐹1

𝐹2
] = [1885 ∙ 10−6

402 ∙ 10−6 ] ∙ 𝑚𝑖𝑛 [max ([
−2,285 ∙ 10−3

3,23 ∙ 10−3 ] 200 ∙ 109; −435 ∙ 106) ; 435 ∙ 106] 

 
𝐹1 = 1885 ∙ 10−6 ∙ −435 ∙ 106 = −819,975 𝑘𝑁  
𝐹2 = 402 ∙ 10−6 ∙ 435 ∙ 106 = 174,87 𝑘𝑁  
 
Med värdena på krafterna 𝐹1, 𝐹2 och 𝐹𝑐𝑐 insatta i ekvation [13], ges en differens på 641 N 
vilket anses tillräckligt nära. Väljer därför 𝑥 = 0,363 𝑚. 
 
Momentkapaciteten i snitt A erhålls därefter vid jämvikt i balkdelens tyngdpunkt enligt 
ekvation [14]:  
 
𝑀𝑅𝑑,𝑎ö = 𝐹𝑐𝑐(𝑦𝑐 − 0,8𝑥/2) − 𝐹1(𝑦𝑐 − 𝑦1) + 𝐹2(𝑦𝑐 − 𝑦2) 

 
𝑀𝑅𝑑,𝑎ö = 772,464 ∙ 0,1798 − (−819,975) ∙ 0,275 + 174,87 ∙ 0,297 

 
𝑀𝑅𝑑,𝑎ö = 138,9 + 225,5 + 52,5 = 416,3 𝑘𝑁𝑚 

 
Momentkapacitet i snitt B 
 
Testar ett tvärsnitt enligt figur 11. Väljer armeringsmängder 2𝜙16 i överkant och 6𝜙20 i 
underkant. Armeringsareorna är 𝐴1 = 402 ∙ 10−6 𝑚2, respektive 𝐴2 = 1885 ∙ 10−6 𝑚2. 
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Figur 11: Tvärsnitt av övre balkdel i snitt B. 

 
Då tvärsnittet är symmetriskt med det i snitt A gäller samma 𝑥-värde här, det vill säga 
𝑥 = 0,363 𝑚.  
 
Töjningen i tryckarmeringen beräknas enligt ekvation [15]: 
 
𝜀1 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑦1/𝑥) = 3,5 ∙ 10−3(1 − 0,028/0,363) = 3,23 ∙ 10−3 
 
Töjningen i dragarmeringen beräknas enligt ekvation [16]: 
 
𝜀2 = 𝜀𝑐𝑢 (1 − 𝑑/𝑥) = 3,5 ∙ 10−3(1 − 0,6/0,363) = −2,285 ∙ 10−3 
 
På grund av symmetri blir tryckkraften i betongen i snitt B densamma som i snitt A: 
 
𝐹𝑐𝑐 = 772,464 𝑘𝑁  
 
Tryckkraft 𝐹1 och dragkraft 𝐹2 i armeringen beräknas med ekvation [12]. 
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[
𝐹1

𝐹2
] = [ 402 ∙ 10−6

1885 ∙ 10−6] ∙ 𝑚𝑖𝑛 [max ([
3,23 ∙ 10−3

−2,285 ∙ 10−3] 200 ∙ 109; −435 ∙ 106) ; 435 ∙ 106]  

 
𝐹1 = 174,87 𝑘𝑁 𝑘𝑁  
𝐹2 = −819,975 𝑘𝑁   
 
Ur ekvation [18] beräknas momentkapaciteten i snitt B: 
 
𝑀𝑅𝑑,𝑏ö = 𝐹𝑐𝑐(𝑦𝑐 − 0,8𝑥/2) + 𝐹1(𝑦𝑐 − 𝑦1) − 𝐹2(𝑦𝑐 − 𝑦2) 

 
𝑀𝑅𝑑,𝑏ö = 772,464 ∙ 0,1798 + 174,87 ∙ 0,297 − (−819,975) ∙ 0,275 

 
𝑀𝑅𝑑,𝑏ö = 138,9 + 225,5 + 52,5 = 416,3 𝑘𝑁𝑚 

 
Jämviktsvillkor 
 
Villkoret enligt ekvation [19] ska vara uppfyllt: 
 
𝑀𝑅𝑑,𝑎ö + 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö ≥ 𝑀𝐵 − 𝑀𝐴 

 
416,3 + 416,3 ≥ 390 − 276 ⇒ 832,6 𝑘𝑁𝑚 ≫ 114 𝑘𝑁𝑚               OK! 
 
Bärförmågan med hänsyn till böjning i övre balkdel uppfyller villkoret med stor marginal. 
 
Justering av moment och normalkrafter 
 
Bestämmer justeringsfaktorn 𝛽 enligt ekvation [21]: 
 
𝛽 = (𝑀𝐵 − 𝑀𝐴)/(𝑀𝑅𝑑,𝑎ö + 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö) 

 
𝛽 = (390 − 276)/(416,3 + 416,3) = 0,137 
 
Momenten justeras med hjälp av ekvation [20]: 
 
𝑀𝑎ö = 𝛽 ∙ 𝑀𝑅𝑑,𝑎ö = 0,137 ∙ 416,3 = 57 𝑘𝑁𝑚 

 
𝑀𝑏ö = 𝛽 ∙ 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö = 0,137 ∙ 416,3 = 57 𝑘𝑁𝑚 

 
Då 𝑀𝑅𝑑,𝑎ö = 𝑀𝑅𝑑,𝑏ö förblev momenten oförändrade och därmed behöver inte 

normalkrafterna och momentkapaciteterna justeras. 
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Dimensionering av huvudarmering 
 
Erforderlig huvudarmeringsarea bestäms enligt ekvation [22]: 
 
𝐴𝑠ℎ ≥ 𝑁𝑢/𝑓𝑦𝑑 = 128 ∙ 103/435 ∙ 106 = 294,3 ∙ 10−6 𝑚2 

 
Väljer 3𝜙12 ⟹ 𝐴𝑠ℎ = 339,3 ∙ 10−6 𝑚2 
 
Bärförmåga utan skjuvarmering 
 
Tryckspänning i betongen beräknas enligt ekvation [23]: 
 

𝜎𝑐𝑝 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝑁ö

𝐴𝑐
; 0,2𝑓𝑐𝑑) ⇒ min (128 ∙ 103/0,2 ∙ 0,65; 0,2 ∙ 13,3 ∙ 106) ⇒ 

⇒ 𝜎𝑐𝑝 = 0,98462 𝑀𝑃𝑎 

 
Böjarmeringsinnehållet beräknas med ekvation [24]: 
 

𝜌 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤𝑑
; 0,02) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 (

1885 ∙ 10−6

0,2 ∙ 0,6
; 0,02) ⇒ 𝜌 = 0,0157 

 
Parametern 𝑘 beräknas enligt ekvation [25]:  
 

𝑘 = 𝑚𝑖𝑛(1 + √0,2/𝑑 ; 2,0) ⟹ 𝑚𝑖𝑛(1 + √0,2/0,6;  2,0) ⇒ 𝑘 = 1,58 

 
Faktorn 𝑣 bestäms ur ekvation [26]: 
 

𝑣 = 𝑚𝑎𝑥(0,12 𝑘 √100𝜌 𝑓𝑐𝑘
3

 ; 0,035 𝑘1,5𝑓𝑐𝑘
0,5) 

 

𝑣 = 𝑚𝑎𝑥 (0,12 1,58√100 ∙ 0,0157 ∙ 20
3

 ; 0,035 ∙ 1,581,5 ∙ 200,5) 

 
𝑣 = 𝑚𝑎𝑥(0,5982; 0,311) ⇒ 𝑣 = 0,5982 
 
Tvärkraftskapaciteten utan skjuvarmering i övre balkdel beräknas med ekvation [27]: 
 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = (𝑣 + 0,15𝜎𝑐𝑝) 𝑏𝑤𝑑 = (0,5982 + 0,15 ∙ 0,98462) ∙ 200 ∙ 600 = 89,5 𝑘𝑁 
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Kontrollerar om tvärkraftskapaciteten är tillräcklig: 
 
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 89,5 𝑘𝑁 < 𝑉𝐸𝑑 = 203,2 𝑘𝑁 

 
Den dimensionerande tvärkraften är större än kapaciteten vilket innebär att balkdelen 
erfordrar tvärkraftsarmering. 
 
Bärförmåga med hänsyn till livtryckbrott 
 
Reduktionsfaktorn 𝑣1 beräknas ur ekvation [28]: 
 
𝑣1 = 0,6(1 − 𝑓𝑐𝑘/250) = 0,6(1 − 20/250) = 0,552 
 
Tryckspänning i betongen beräknas enligt ekvation [29]: 
 
𝜎𝑐𝑝 = 𝑁ö/𝐴𝑐 = 128/0,65 ∙ 0,2 = 0,98462 𝑀𝑃𝑎 

 
Kontrollerar om största möjliga bärförmåga som erhålls för cot 𝜃 = tan 𝜃 = 1, är större 
än den dimensionerande tvärkraften. Denna bärförmåga beräknas med ekvation [31]: 
 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
∝𝑐𝑤 𝑣1𝑓𝑐𝑑

2
𝑏𝑤𝑑 =

1 ∙ 0,552 ∙ 13,3 ∙ 106

2
∙ 0,2 ∙ 0,6 = 440,5 𝑘𝑁 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 440,5 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 203,2 𝑘𝑁                           OK! 
 
Villkoret är uppfyllt och nu ska högsta möjliga värde på cot 𝜃 bestämmas. Med ekvation 
[32] kan största värde på cot 𝜃 erhållas: 
 

cot 𝜃 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐸𝑑
+ √(

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐸𝑑
)

2

− 1 ≤ 2,5 

 

cot 𝜃 =
440,5

203,2
+ √(

440,5

203,2
)

2

− 1 = 4,1 > 2,5 

 
Väljer cot 𝜃 = 2,5 
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Med valt värde på cot 𝜃, insatt i ekvation [30], kan bärförmågan beräknas: 
 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
∝𝑐𝑤 𝑣1𝑓𝑐𝑑

cot 𝜃 + tan 𝜃
𝑏𝑤𝑑 =

1 ∙ 0,552 ∙ 13,3 ∙ 106

2,5 + 0,4
∙ 0,2 ∙ 0,6 = 303,8 𝑘𝑁 

 
𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 303,8 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 203,2 𝑘𝑁                       OK! 
 
Dimensionering av tvärkraftsarmering 
 
Med ekvation [33] beräknas erforderlig skjuvarmeringsarea per längdenhet: 
 

𝐴𝑠 =
𝑉𝐸𝑑

𝑧𝑓𝑦𝑑 cot 𝜃
=

203,2 ∙ 103

0,54 ∙ 435 ∙ 106 ∙ 2,5
= 346 ∙ 10−6 𝑚2/𝑚 

 
där 𝑧 bestäms enligt ekvation [34]: 
 
𝑧 = 0,9𝑑 = 0,9 ∙ 0,6 = 0,54 𝑚 
 
Väljer tvåskäriga byglar 𝜙8. Centrumavståndet kan därefter bestämmas ur ekvation [35].   
 

𝑠 ≤ 2
𝜋𝜙2/4

𝐴𝑠
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,0082/4

346 ∙ 10−6
= 0,291 𝑚 

 
Väljer 𝜙8 och 𝑠 = 210 𝑚𝑚 
 
Dimensionering av bygelarmering 
 
Tvärkraften till höger om hålet måste lyftas upp till den övre delbalken för att kunna 
föras över hålet och sedan tas upp i vänstra stödet. Erforderlig bygelarea beräknas därför 
i snitt B för att kunna ta upp tvärkraften som verkar där. Dimensionerande tvärkraft i 
snitt B beräknas med elementarfall enligt följande: 
 

𝑉𝐸𝑑 = 160 ∙ (
4,5

2
− 1,82) = 68,8 𝑘𝑁 

 
Erforderlig bygelarea enligt ekvation [36]: 
 
𝐴𝑏𝑦 ≥ 𝑉𝐸𝑑/𝑓𝑦𝑑 = 68,8 ∙ 103/435 ∙ 106 = 158,2 ∙ 10−6 𝑚2 
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Väljer tvåskärig bygel 𝜙12 ⟹ 𝐴𝑏𝑦 = 226,2 ∙ 10−6 𝑚2 

 
Sammanställning av beräkningsexemplets resultat 
 
Resultatet av böjarmeringsdimensioneringen för delbalken ovanför hålet redovisas i 
tabell 1. I snitt A valdes armeringsmängderna till 6𝜙20 i överkant och 2𝜙16 i underkant. 
I snitt B valdes ett symmetriskt tvärsnitt till det som är i snitt A, med 
armeringsmängderna 2𝜙16 i överkant och 6𝜙20 i underkant. Figur 10 och 11 är 
grovskissar för hur böjarmeringen är placerade. Tabellen redovisar böjarmeringsareorna, 
läget för armeringstyngdpunkterna och armeringstyp. 
 
Tabell 1: Valda armeringsmängder och avstånd till armeringstyngdpunkterna för böjarmeringen i 
respektive snitt i delbalken ovanför hålet.  

Böjarmering 𝐴1 [𝑚2] 𝐴2 [𝑚2] 𝑦1 [𝑚𝑚] 𝑦2 [𝑚𝑚] Armeringstyp 

Snitt A 1885 ∙ 10−6 402 ∙ 10−6 50 28 B500B 

Snitt B 402 ∙ 10−6 1885 ∙ 10−6 28 50 B500B 

 
Resultatet av armeringsdimensioneringen för delbalken under hålet redovisas i tabell 2. 
För att klara av normalkraften 𝑁𝑢 som verkar i undre balkdelens tyngdpunkt (𝑦𝑠) valdes 

tre armeringsstänger med diameter 𝜙12 𝑚𝑚. Tabellen redovisar huvudarmeringsarean, 
läget för tyngdpunkten för huvudarmeringen (vilket är i mitten av den undre balkdelen) 
och armeringstyp.  
 
Tabell 2: Armeringsarea för den längsgående huvudarmeringen i delbalken under hålet, samt avstånd till 
armeringstyngdpunkten. 

 𝐴𝑠ℎ [𝑚2] 𝑦𝑠 [𝑚𝑚] Armeringstyp 

Huvudarmering 339,3 ∙ 10−6 75 B500B 

 
Beräkningarna i exemplet konstaterade att den övre balkdelen krävde tvärkraftsarmering 
för att kunna ta upp den dimensionerande tvärkraften 𝑉𝐸𝑑. Armeringsdimensioneringen 
resulterade i följande värden som redovisas i tabell 3. Tabellen redovisar diametern på 
byglarna, centrumavståndet mellan dem och armeringstyp.  
 
Tabell 3: Vald bygeldiameter för tvärkraftsarmeringen i delbalken ovanför hålet och centrumavstånd 
mellan byglarna. 

 Bygeldiameter [𝑚𝑚] 𝑠 [𝑚𝑚] Armeringstyp 

Tvärkraftsarmering 𝜙8 210 B500B 

 
Koncentrerad bygelarmering dimensionerades för att kunna lyfta upp den 
dimensionerande tvärkraften som verkar till höger om hålet, det vill säga i snitt B. 
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Resulterande värden från armeringsdimensioneringen redovisas i tabell 4. Tabellen anger 
vald diameter på bygeln, bygelns area, samt armeringstyp. 
 
Tabell 4: Vald bygeldiameter för den koncentrerade bygelarmeringen till höger om hålet (snitt B), samt 
bygelarmeringens area. 

 Bygeldiameter [𝑚𝑚] 𝐴𝑏𝑦 [𝑚2] Armeringstyp 

Bygelarmering 𝜙12 226,2 ∙ 10−6 B500B 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras resultatet från beräkningsexemplet som presenterades i avsnitt 
4.2. Det diskuteras också kring den beräkningsmetod som behandlats och presenterats i 
rapporten. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som kunnat dras från studien, samt 
förslag på framtida arbeten inom ämnet.  
 

5.1 Tolkning och diskussion kring resultat och beräkningsmetod 
 
Den teori och beräkningsmetod som presenteras i denna rapport är utvecklad utifrån 
inspiration från den beräkningsmetod som redovisas i ” Dimensioneringsanvisning för hål 
i balkliv”, del 2 (5). I den anvisningen har beräkningsmetoden baserats på en 
beräkningsmodell för I -tvärsnitt som ser ut enligt figur 12. Den teori som har redovisats i 
referensmaterialet har möjligen inte till fullo översatts optimalt till detta arbete, då 
andra förutsättningar valdes för denna studie. Ett sådant exempel skulle kunna vara 
beräkning av bärförmåga med hänsyn till böjning. För ett I-tvärsnitt är härledningen av 
momentkapacitet betydligt mer komplicerad då bredden varierar längs med tvärsnittets 
höjd. En beräkningsmetod baserad på iteration, likt den som redovisas i avsnitt 2.2.2, kan 
därför anses mer lämplig för ett fall enligt figur 12. För rektangulära tvärsnitt skulle 
kanske en metod baserad på att lösa ut sökta värden ur diverse samband, vara mer 
lämplig. 
 

 
Figur 12: Modell för beräkning av momentkapacitet vid drag i överkant, för 𝐼-tvärsnitt. Notera att 
kraftupptagning utnyttjas i bägge balkdelar i denna bild (5). 
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De beräkningsmetoder som redogörs i detta arbete är enligt de regler som ställs i 
eurokod. Samtliga källor som använts har också stark anknytning till kraven i eurokod. Då 
eurokoderna är nationella standarder bör det material och metoder som använts kunna 
anses som tillförlitliga. 
 
Syftet med beräkningsexemplet var att illustrera och förtydliga beräkningsgången, samt 
testa tillämpbarheten av utvecklad och presenterad beräkningsmetod i den framtagna 
dimensioneringsanvisningen. För att uppnå dessa syften var det viktigt att beräkningarna 
genomfördes korrekt och i enlighet med riktlinjerna i avsnitt 4.1. Dimensioneringen i 
beräkningsexemplets resultat är inte helt optimalt med avseende på valda 
armeringsarrangemang och armeringsdimensioner, vilka blev överdimensionerade. 
Beräkningarna anses dock tillförlitliga för att kunna uppvisa de principer som åsyftades 
att illustreras och förtydligas. 
 
I hur stor utsträckning utvecklad beräkningsmetod är tillämpbar är svårt att avgöra då 
endast en situation har testats genom beräkningsexemplet. Olika lastfall, balkstorlekar 
och hålplaceringar kan avslöja oupptäckta svagheter i utvecklad anvisning som då bör tas 
i hänsyn i syfte att göra anvisningen bättre. Vid utvecklande av framtagen anvisning 
valdes och behandlades endast rektangulära balktvärsnitt, vilket innebär att vid 
tillämpning av utvecklad beräkningsmetod för andra balktvärsnitt, kommer sannolikt 
delar av beräkningsgången kompliceras och inte kunna tillämpas utan justeringar.  
 
Viktigt att poängtera att balken i beräkningsexemplet är enligt avsnitt 5.3.1 i eurokod 2, 
definierad som en ”hög balk”, det vill säga en balk vars spännvidd är mindre än tre 
gånger tvärsnittets totalhöjd (6). En ”hög balk” och en ”vanlig balk” är två skilda 
bärverksdelar med egna särskilda regler vid dimensionering. Beräkningsmässigt gick den 
utvecklade beräkningsmetoden att genomföra på exempelbalken utan problem. 
Däremot huruvida beräkningsmetoden är lämplig för ”höga balkar” avseende de 
särskilda regler som finns för konstruktionsdelen är värt att belysa. Behöver stora hål 
beaktas på annat sätt för höga balkar? 
 
Det mest noterbara i resultatet från beräkningsexemplet låg i 
armeringsdimensioneringen av böjarmeringen i övre delbalk. Vid beräkning av 
bärförmåga med hänsyn till böjning måste mängd och placering av armering vara kända 
eller antas. De antagna tvärsnitten som framgår av figur 10 och 11, kan konstateras vara 
väldigt överdimensionerade utifrån jämviktsvillkoret enligt ekvation [19]. Detta innebär 
förvisso att tvärsnitten är på säkra sidan hållfasthetsmässigt, men konstruktionen skulle 
bli onödigt kostsam. Lägre armeringsmängder hade varit att föredra för att höja 
konstruktionens nyttjandegrad. 
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5.2 Slutsats och förslag på framtida arbeten 
 
Utifrån resultatet och diskussionen dras följande slutsatser: 
 

•  Huruvida den beräkningsgång som presenteras i framtagen anvisning är den mest 
optimala är diskutabelt. Den bedöms ändå fungera som en mall för att genomföra 
grundläggande dimensioneringar för betongbalkar med stora hål.  

 

• Arbetets syfte att redovisa beräkningsmetoden och på så sätt förtydliga den och ge 
bättre förståelse bedöms ha uppfyllts. Detta framförallt genom beräkningsexemplet.  

 

• Utvecklad beräkningsmetod enligt framtagen anvisning anses tillämpbar utifrån de 
förutsättningar och avgränsningar som valdes för detta arbete. Delar av denna 
anvisning bedöms kunna tillämpas även för andra balktyper med andra förutsättningar. 

 
 
I detta arbete har enbart situation då all tvärkraftsupptagning sker i delbalken ovanför 
hålet undersökts. Ett förslag på framtida arbete är att göra en liknande undersökning för 
balkar där även delbalken under hålet kan utnyttjas för tvärkraftupptagning, exempelvis 
förspända balkar. 
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