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Abstract 
Purpose: Concrete is a widely used construction material for mainly building 
foundations. In Sweden Eurocode is used to dimension the minimum reinforcement 
that is supposed to limit the cracking of the concrete after casting, but cracking is 
nevertheless a common problem. The aim of this paper is to investigate how structural 
engineers choose the reinforcement in slabs on ground and how the construction is 
affected by the choice of reinforcement.  

Method: In the study, a literature study is made with articles within minimum 
reinforcement and cracking problems. A document analysis is made of how the 
Eurocode should be interpreted and used to calculate the minimum reinforcement 
amounts and crack widths. There are structured interviews with five design companies 
to investigate how minimum reinforcement is chosen for three different types of slab 
on ground. 

Findings: The results of the study show that the final construction might be both 
physically and economically affected in a negative way due to the fact that the wanted 
minimum reinforcement levels and crack widths are not always reached. 

Implications: The findings implicate that the choice of minimum reinforcement is 
done in different ways among engineers, and a significant difference in the levels 
could be seen. The recommendations are that the formula for crack width limitation 
should be used first, lower rebar dimensions should be used and that the 
communication between building construction engineer and builder should be 
improved.  

Limitations: The study was limited to five interviews with building construction 
engineers, only three different slab examples were given to the interviewees for 
calculation of crack limitation reinforcement. Hence the results are not generally 
useful for all types of slab on ground. 

Keywords: Crack width, eurocode, eurokod, minimum reinforcement, slab on ground
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Sammanfattning 
Syfte: Betong är ett av de vanligast använda byggmaterialen för byggnadsstommar 
och framförallt husgrunder. I Sverige kan armering dimensioneras via standarden 
Eurokod för att begränsa sprickorna som uppstår vid gjutning. Men skadliga sprickor 
är ändå ett vanligt förekommande problem och reparationer av betongplattor kostar 
stora summor pengar. Arbetets syfte är att underlätta valet av armering genom att 
undersöka hur konstruktörsföretag väljer minimiarmering för grundplattor. 

Metod: I arbetet gjordes en litteraturstudie med artiklar inom minimiarmering och 
sprickproblematik. En dokumentanalys gjordes angående hur Eurokoden ska tolkas 
och användas för att kunna beräkna minimiarmeringsmänger och sprickbredder. Det 
gjordes strukturerade intervjuer med fem konstruktörsföretag för att undersöka hur 
minimiarmering väljs för tre olika typer av platta på park. 

Resultat: Resultaten visade att det är en spridning i hur armering väljs och vilken 
armering som väljs för platta på mark. Den färdiga konstruktionen kan påverkas 
negativt både fysiskt och ekonomiskt då kraven på sprickbredder och 
armeringsmängder inte alltid uppnås. 

Konsekvenser: I undersökningen framgick att valet av minimiarmering görs olika 
och att en uttalad skillnad i armeringsmängderna kunde ses. Detta kan få negativa 
konsekvenser för beställaren. Rekommendationer är att utgå ifrån beräkningsformeln 
för sprickbredd, välja mindre diameter på armeringsjärnen och förbättra 
kommunikationen mellan konstruktör och entreprenör eller beställare. 

Begränsningar: Undersökningen begränsades till fem intervjuade företag och tre 
beräkningsfall med avseende endast på armering för sprickbegränsning. Resultaten är 
inte generaliserbara för alla typer plattor på mark.  

Nyckelord: Eurocode, eurokod, minimiarmering, platta på mark, sprickbredd 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete som görs på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Arbetet behandlar hur konstruktörsföretags val av minimiarmering i grundplattor 
påverkar den färdiga konstruktionen. 

1.1 Bakgrund 
Betong är ett av de vanligast använda byggmaterialen och finns i de flesta byggnader. 
Materialet har använts och utvecklats i över 2000 år. Betongen består av ballast i form 
av sten grus eller sand, cement, vatten och eventuellt tillsatsmedel. Betongens 
beständighet och formbarhet gör det till ett användbart material för grunder i hus och 
industribyggnader, även om det också används till bl.a. väggar, balkar, broar och 
vägar (Burström, 2007).   

Till betongens nackdelar hör en relativt låg draghållfasthet jämfört mot 
tryckhållfastheten och att betongen krymper i samband med gjutning. Krympningen 
leder till en oundviklig sprickbildning. Sprickornas omfattning begränsas normalt med 
betongens sammansättning och armeringsmängden (Silfwerbrand & Farhang, 2014). 

Armering i betongkonstruktioner krävs av olika skäl, men främst för 
sprickbegränsning i bruksgränstillstånd och hållbarhet i brottgränstillstånd. Den 
minsta mängd armering som krävs för en given situation kallas minimiarmering. För 
liten mängd armering leder till hållbarhets- och underhållsproblem i bruksskedet 
samtidigt som för mycket armering leder till ökade kostnader i produktionsskedet 
(Pérez Caldentey, Garcia & Corres Peiretti, 2018). 

Armeringen hindrar inte betongen från att spricka utan kontrollerar sprickbredden 
genom att begränsa sprickornas möjlighet att växa. Armeringen aktiveras egentligen 
först då sprickor uppstår, fram till dess antas armeringen vara vilande 
(Forconstructionpros, 2013). 

Platta på mark armeras normalt för att kontrollera sprickorna som uppstår vid 
krympning i samband med gjutning snarare än för att förhindra brott. Detta är särskilt 
viktigt vid ojämnt underlag eller om mycket krympbenägen betong används. Uppstår 
för stora sprickor kan kanterna på sprickorna skadas exempelvis av trucktrafik och 
förvärra skadorna (Forconstructionpros, 2013). 

Syftet med armering för sprickbegränsning är att låta sprickor uppstå på 
slumpmässiga platser i plattan men att kontrollera sprickbredden. Sprickorna uppstår 
normalt vid betongytan och minskar i bredd med djupet på sprickan. Därför är det 
önskvärt att placera armeringen så högt upp som möjligt i plattan för att bättre kunna 
begränsa sprickorna. I tunnare plattor, omkring 100mm i tjocklek, används ofta en 
centriskt placerad armering som kan ses som en slags kompromisslösning som 
egentligen inte är optimal (Forconstructionpros, 2013). 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är korrosion. Betongens höga pH-värde 
förhindrar normalt armeringsjärnen från att korrodera (rosta). Vid korrosion bildas 
nya ämnen intill armeringsjärnen. Korrosionsprodukterna expanderar och upptar 
omkring 5 gånger större volym än armeringsstålet vilket leder till att betongen 
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närmast armeringen förstörs. Till de vanligaste och viktigaste skälen hör 
karbonatisering av betongen och kloridexponering. Klorider finns i bland annat 
vägsalter och utgör ett hot mot armeringen genom att ta bort det passiva skyddet som 
betongen utgör runt armeringen. Tillåts klorider till exempel via sprickor nå 
armeringen orsakar detta slutligen korrosion (Sosdean, Marsavina & De Schutter, 
2015). 

Karbonatisering leder till att pH-värdet i betongen sjunker på grund av reaktion med 
koldioxid i den omgivande luften. Med tiden leder detta till korrosion av armeringen 
(Muntean, Böhm, & Kropp, 2011). Karbonatisering kan inte påverkas av armering 
varför det endast nämns kortfattat. 

Betongsprickor i industrigolv är ett vanligt förkommande problem och enligt svenska 
betongföreningen (2010) kan industrigolvplattor förutom installationskostnaden kosta 
närmare det dubbla under sin livstid på grund av reparationer av sprickor. Av den 
anledningen finns det starka ekonomiska skäl att arbeta för att undvika skadlig 
sprickbildning.  

1.2 Problembeskrivning 
I Sverige är Boverket den ansvariga myndigheten för samhällsplanering, byggande 
och boende. 2011 ersattes Boverkets konstruktionsregler av europastandarden 
Eurokod (egentligen eurocode, i artikeln används fortsättningsvis det försvenskade 
Eurokod) som måste användas vid dimensionering av bärande konstruktioner 
(Boverket, 2014). Förutom Eurokoden finns kompletterande nationellt anpassade 
riktlinjer i EKS som anger hur Eurokoden ska tolkas i Sverige (Boverket, 2018). 

Eurokod-standarden SS-EN 1992-1-1 behandlar betongkonstruktioner och innehåller 
två kapitel som behandlar minimiarmering. Kapitel 9 fokuserar på robustheten i 
konstruktioner och kapitel 7 behandlar sprickbredder och begränsning av dessa 
(Boverket, 2019).  

För att en betongkonstruktions hållbarhet och beständighet inte ska påverkas negativt 
av sprickbildning kan metoderna för minimiarmeringsdimensionering enligt Eurokod 
följas. Görs detta får betongen teoretiskt rätt förutsättningar för att sprickorna i 
konstruktionen ska bli acceptabla med hänsyn till sprickbredd och avstånd mellan 
sprickorna (Šmejkal & Procházka, 2015).  

Fukt innehållande klorider ett allvarligt hot mot armering i betongplattor (Sosdean, 
Marsavina & De Schutter, 2015). Sprickbegränsning är därför viktig för att förhindra 
fuktinträngning i betongen som kan leda till korrosion av armeringen vilket förvärrar 
sprickorna. Det är även viktigt att sprickornas storlek minimeras av estetiska skäl då 
en kraftigt sprucken betongkonstruktion kan uppfattas som farlig (Svenska 
Betongföreningen, 2008). 

Silfwerbrand & Farhang (2014) uppmärksammar problemet med sprickande 
industrigolv och påpekar att orsakerna behöver förebyggas och konsekvenserna 
begränsas. Författarna menar att det stora antalet faktorer som påverkar sprickrisken 
gör det svårt att faktiskt avgöra hur mycket konstruktionen kommer att spricka. 
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Samtidigt påpekar författarna och svenska betongföreningen (2010) att sprickbildning 
i industrigolv är ett vanligt förekommande problem som leder till ökade kostnader för 
beställaren.  

Trots att det finns både ekonomiska och estetiska skäl för att förhindra eller begränsa 
skadlig sprickbildning i grundplattor är det ändå ett vanligt förekommande problem. 
Därför finns det skäl att undersöka hur konsultföretagen beräknar/väljer 
minimiarmering för grundplattor och hur företagen upplever att deras val av armering 
når upp till ställda beställarkrav. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet var att jämföra hur olika konstruktörsföretag väljer 
minimiarmering och hur väl Eurokods krav avseende minimiarmering och 
sprickbredd uppnås.  

Syftet med arbetet var att underlätta valet av minimiarmering för platta på mark.  

Frågeställningar var följande: 

• Hur beräknas (väljs) normalt minimiarmering i platta på mark?  
• Når konsulternas valda armering Eurokods krav för minimiarmering och 

sprickbredder? 
• I vilken utsträckning upplever konsultbolagen att den normalt valda 

minimiarmeringen för platta på mark uppfyller ställda krav enligt Eurokod? 

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa examensarbetets omfattning avgränsades undersökningen till tre 
typer av konstruktioner som enligt Eurokod ska armeras olika; husgrund av typen 
villagrund/flerbostadshus, industrigrund av typen lagerlokal och en källarplatta under 
mark avsedd för parkering. Arbetet begränsades till platta på mark och armering för 
sulorna togs inte hänsyn eftersom sulorna normalt armeras efter robusthetskrav och 
inte sprickkrav. 

Endast kapitel 7 i Eurokod SS-EN 1992-1-1 gällande minimiarmering för 
sprickbegränsning togs hänsyn till. Eftersom Eurokod har nationella variationer 
användes den svenska versionen EKS 10. 

Enbart minimiarmering som metod för att förhindra sprickbildning togs hänsyn till. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 2 beskriver metod och hur intervjuerna har förberetts och genomförts.  

Kapitel 3 beskriver arbetets teoretiska ramverk. 

Kapitel 4 är empiridelen där data från intervjuerna presenteras och hur studenterna 
tolkat Eurokods beräkningsformler. 

Kapitel 5 är analys- och resultatdelen där empirin analyseras enligt det teoretiska 
ramverket.  

Kapitel 6 innehåller diskussion och slutsatser. 
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2 Metod och genomförande 
I kapitlet redovisas undersökningsstrategi, metoder för datainsamling, arbetsgång och 
trovärdighet. Beräkningar, strukturerade intervjuer, dokumentanalys och 
litteraturstudie användes som undersökningsmetoder. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För undersökningen valdes en kvantitativ metod som ansågs passa bra då 
kvantifierbara data önskades samlas in. Patel & Davidsson (2011) säger även att 
utgångspunkten i en kvantitativ studie är att hitta ett ”sant värde” som inte är 
slumpartat.  

Intervjuer genomfördes för att undersöka konstruktörsföretags val av armering. För att 
i en intervjusituation minska tolkningsbehovet krävs att frågorna är strukturerade 
genom att begränsa antalet svarsalternativ, därför valdes en strukturerad 
intervjumetod (Patel & Davidsson, 2011). 

Dokumentanalys är ett sätt att studera och analysera till exempel metodbeskrivningar 
för att kunna tillämpa dessa korrekt (Bell, 2006). En dokumentanalys genomfördes 
därför för att säkerställa hur beräkningarna ska göras enligt Eurokods metoder och 
krav.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I avsnittet presenteras använda metoder för datainsamling för respektive 
frågeställning. Sambanden mellan metoder och frågeställningar visas i figur 1. 

Frågeställning 1 
“Hur beräknas (väljs) normalt minimiarmering i platta på mark?”  besvarades genom 
att företagens svar från de strukturerade intervjuerna sammanställdes.  

Frågeställning 2 
“Når konsulternas valda armering Eurokods krav för minimiarmering och 
sprickbredder?“ besvarades genom att genom jämföra beräkningarna från 
dokumentanalysen mot armeringsvalen från intervjuerna. Genom detta kunde det ses 
om armeringsvalen uppnådde Eurokods krav-värden. 

Frågeställning 3 
“I vilken utsträckning upplever konsultbolagen att den normalt valda 
minimiarmeringen för platta på mark uppfyller ställda krav enligt Eurokod?” 
besvarades genom intervjuer, beräkningar och dokumentanalys.  
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Figur 1. Koppling mellan metod och frågeställningar. 

2.3 Litteraturstudie 
Enligt Hart (1998) är litteraturstudier ett sätt att sammanfatta vad som tidigare är gjort 
inom området och ger djupare förståelse för problemet. Litteraturstudien användes för 
att ta fram teorier som kan hjälpa till att besvara frågeställningarna. Svenska sökord 
valdes bort då för få eller irrelevanta artiklar hittades. I tabell 1 presenteras de 
sökordskombinationer som gav användbara artiklar i studien. 

Sökord som användes i olika kombinationer:”minimum reinforcement”, “eurocode”, 
”slab”, “slab on ground”, ”concrete floor”, ”industrial floor”, “crack width”, 
“chloride*”, “carbonation”, “corrosion”, ”crack spacing” 

Databas Sökord Sökkriterier Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 

Primo ”minimum 
reinforcement” 
”eurocode” 

Vetenskapliga 
artiklar/Utgivna inom de 
närmaste 5 åren 

117 11 1 

Primo “crack width” 
”eurocode” 
”crack spacing” 

Vetenskapliga 
artiklar/Utgivna inom de 
närmaste 5 åren 

140 7 1 

Primo ”industrial floor” 
”crack width” 

Vetenskapliga 
artiklar/Utgivna inom de 
närmaste 5 åren 

49 4 1 

Primo ”corrosion” 
”carbonation” 

Vetenskapliga 
artiklar/Utgivna inom de 
närmaste 5 åren 

26 4 1 
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Tabell 1. Sökord, kriterier och antal träffar samt urval för litteraturstudien. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Dokumentanalys och beräkningar 
Dokumentanalys är ett sätt att studera och analysera till exempel metodbeskrivningar 
för att kunna tillämpa dessa korrekt (Bell, 2006). För att kunna beräkna erforderlig 
armering för beräkningsfallen gjordes en dokumentanalys av Eurokod och EKS 10.  

2.4.2 Strukturerade intervjuer 
För att i en intervjusituation minska tolkningsbehovet krävs att frågorna är 
strukturerade genom att begränsa antalet svarsalternativ, därför valdes en strukturerad 
intervjumetod (Patel & Davidsson, 2011). Ejvegård (2009) menar att intervjuer passar 
bättre än enkätundersökningar om experter inom ett område ska utfrågas. 

Frågeformulär med begränsade svarsalternativ förenklar intervjun och efterföljande 
analys enligt Bell (2006). Till skillnad mot en helt strukturerad intervju tilläts i 
undersökningen följdfrågor vid behov. Samtidigt finns enligt Winter (1992) finns 
fördelar med att frågorna besvaras i en bestämd ordning då en ökad standardisering 
gör att svar från olika intervjuer blir möjliga att jämföra mot varandra. 

2.5 Arbetsgång 
Teoretiska beräkningar enligt Eurokod gjordes för beräkningsfallen innan intervjuerna 
(bilaga 1-3). Beräkningsfallen och intervjufrågorna togs fram tillsammans med 
handledaren på samarbetsföretaget (bilaga 4-7). För varje beräkningsfall gjordes en 
planritning och minst en konstruktionsdetalj i Revit 2018. Ingen armering ritades ut. 
Förutsättningar som betongkvalitet, livslängd, plattjocklek, nyttig last etc. skrevs ut på 
ritningarna.  

Genom samarbetsföretaget erhölls namn på konstruktörer eller företag att kontakta. 
Några av de kontaktade företagen föreslog ytterligare konsulter att kontakta. Totalt 
kontaktades 10 konstruktörsföretag via telefon.  

Samtidigt som beräkningsfallen förbereddes gjordes en dokumentanalys av 
Eurokoden. Med hänsyn till fallens olika förutsättningar beräknades en 
minimiarmering och vilken sprickbredd som enligt Eurokoden gäller som krav för 
respektive fall.  

Intervjuerna genomfördes på respektive företags kontor förutom två som gjordes på 
telefon. Under intervjuerna fick respondenten först presentera valda armeringar för 
beräkningsfallen, därefter ställdes frågorna enligt frågeformuläret. Vid första 
intervjutillfället fick respondenten välja armering för fallen under intervjun, framöver 
skickade fallen till respondenterna i förväg för att ha armeringsvalen förberedda. 

Efter intervjuerna sammanställdes svaren och eventuella anteckningar renskrevs. 
Intervjusvaren från respektive företag finns i bilaga 8-12.  

Företagens valda armeringsdiameter och s-mått (avstånd mellan armeringsjärnen) 
användes för att i en förberedd Excelfil beräkna armeringsarea per meter betong, 
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sprickavstånd och sprickbredd. Värdena placerades i diagram för jämförelse mellan 
företagen och mot Eurokods krav-värden. 

2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Validitet 
Validitet är ett sätt att beskriva hur giltig en undersökning är genom att det som ska 
undersökas också är det som blir undersökt. Verktyget för mätningen, t.ex. intervjun, 
måste ge svar som besvarar undersökningens frågeställningar (Winter, 1992). 

Den yttre och inre validiteten stärktes genom att samma frågor ställdes till alla 
respondenter. Samtidigt utformades frågorna för att undvika tolkningskrävande svar 
(Holme, Solvang, Fløistad, Kjeldstadli, O'Gorman, 1997). Medverkande företag fick 
samma ritningar och förutsättningar att utgå ifrån när armering skulle väljas för 
beräkningsfallen.  

Enligt Patel & Davidsson (2011) ökar validiteten med antalet källor som används för 
insamlade data och teori. Därför är förutom kvaliteten på intervjun antalet 
medverkande företag av betydelse.  

För att besvara frågeställningarna gjordes förutom intervjuer en litteraturstudie och en 
dokumentanalys. Validiteten stärktes av att olika metoder (triangulering) användes 
och frågeställningarna kunde belyses ur olika synvinklar (Bell, 2006).  

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitliga resultaten från undersökningen är. 
Reliabilitet innebär även att samma resultat ska nås ifall undersökningen görs om 
(Patel & Davidsson, 2011). För detta vara förberedda inför intervjuerna gjordes en 
dokumentanalys av Eurokod. Minimiarmeringsmängder togs fram för 
beräkningsfallen. En litteraturstudie om sprickproblematik i betongelement och 
svårigheter med att välja eller beräkna minimiarmering gjordes som fördjupning. 
Patel & Davidsson (2011) säger även att utgångspunkten i en kvantitativ studie är att 
hitta ett ”sant värde” som inte är slumpartat. För att i en intervjusituation minska 
tolkningsbehovet krävs att frågorna är strukturerade genom att begränsa antalet 
svarsalternativ.  

Frågeformulär med fasta svarsalternativ användes för att standardisera intervjuerna. 
En standardisering med genomtänkt utformning av frågorna och frågornas inbördes 
ordning är av betydelse för att inte påverka svaren från respondenterna (Bell, 2014).  

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIdar%20Magne%20Holme
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ABernt%20Krohn%20Solvang
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGuttorm%20Fl%C3%B8istad
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AKnut%20Kjeldstadli
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ADavid%20O%27Gorman
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3 Teoretiskt ramverk 
I avsnittet ges en vetenskaplig grund till arbetet och valda teorier presenteras. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
• Hur beräknas (väljs) normalt minimiarmering i platta på mark?  

Frågeställningen avser att svara på hur konstruktörer väljer minimiarmering för olika 
fall av platta på mark. Frågeställningen kopplas till teorin ”minimiarmering” som 
behandlar olika aspekter kring ämnet.   

• Når konsulternas valda armering Eurokods krav för minimiarmering och 
sprickbredder? 

Frågeställningen är utformad för att jämföra företagens valda armeringar mot 
Eurokods krav för respektive beräkningsfall. Teorin ”Eurokod” avser att ge en bild av 
hur Eurokoden hanterar både minimiarmering och sprickbildning. 

• I vilken utsträckning upplever konsultbolagen att den normalt valda 
minimiarmeringen för platta på mark uppfyller ställda krav enligt Eurokod? 

I bakgrunden tas upp att sprickproblem är vanliga trots att skäl finns att skapa en 
hållbar konstruktion. Teorin ”sprickbildning i betong” tar upp skäl till varför sprickor 
uppstår och hur dessa kan hindras eller begränsas. 

Kopplingarna mellan teori och frågeställningar presenteras i figur 2.  

 

Figur 2. Koppling mellan teori och frågeställningar. 

3.2 Minimiarmering 
Begreppet minimiarmering är enligt Eurokoden (1992) den minsta mängd armering 
som ett betongelement behöver för en given situation. I platta på mark har 
minimiarmering två huvudsakliga syften, förhindra brott men även begränsa sprickor. 
I Eurokoden är det kapitel 7 och 9 som behandlar minimiarmering, men endast kapitel 
7 som behandlar sprickor. 
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Pérez Caldentey, Garcia, & Corres Peiretti (2018) menar att mängden minimiarmering 
i betongelement är viktig av flera skäl, men framförallt av ekonomiska skäl eftersom 
en större mängd armering än nödvändigt kostar mer i material och arbetskraft. Även 
hållbarhetsmässiga skäl är viktiga att ta hänsyn till då för lite armering kan leda till 
problem med konstruktionens hållbarhet. Vidare anses att armering är det främsta 
verktyget som bör användas för att begränsa sprickorna som uppkommer i betong på 
grund av krympning. Pérez Caldentey et al. (2018) anser att Eurokoden använder 
onödigt mycket armering för att begränsa sprickbredderna och föreslår även nya 
beräkningssätt som använder mindre mängder armering för att begränsa spricker. 
 
Debernardi & Taliano (2016) jämför tre olika metoder, Eurokoden, fib som är en 
amerikansk modell och en egen variant för att beräkna minimiarmering och 
konstaterar att Eurokoden är den modell som föreslår störst mängd. Samtidigt görs i 
den egna modellen mer avancerade beräkningar som kan minska 
armeringsmängderna.  
 
Enligt Forconstruction (2013) bör armering i ett lager placeras i övre tredjedelen av 
plattan då sprickor i underkant normalt inte är lika viktiga att ta hänsyn till som 
sprickor i överkant på betongplattan. Att armeringen normalt placeras centriskt i 
tunnare plattor ses som en kompromiss som dock inte är optimal. 

3.3 Sprickbildning i betong 
Debernardi & Taliano (2016) skriver att sprickbildning i betong är ett komplext 
problem. Sprickorna uppstår oundvikligt då betongens draghållfasthet överskrids och 
ett stort antal faktorer påverkar. Tidigare studier har visat på spridda resultat och 
sprickor anses vara komplexa att beräkna. Beräknas sprickbildning enligt Eurokod 
görs två antaganden där ena är att spänningarna fördelas jämnt i konstruktionen och 
att sprickorna uppstår på bestämda platser. Artikeln tar också upp att fenomenet 
sekundärsprickning inte tas i beaktning i Eurokoden. I artikeln har Debernardi & 
Taliano (2016) studerat ett flertal faktorer men bland annat hur armeringsmängden 
och diametern på armeringsstålet påverkar sprickbildningen. Författarna menar också 
att Eurokoden inte är anpassad för dimensionering av sprickbredder utan 
överdimensionerar jämfört med det verkliga behovet av minimiarmering. 

Enligt Silfwerbrand & Farhang (2014) krymper betong ungefär 0,5-1 mm/m betong 
efter gjutning. Förhindras krympningen uppstår dragspänningar i betongen som leder 
till sprickor. Sista åren har sprickor i industrigolv blivit ett större problem bland annat 
beroende på inomhusmiljön vilket leder till större krympning. Sprickorna kan 
innebära framkomlighetsproblem för truckar eller kräva reparationer. Silfwerbrand & 
Farhang (2014) menar att armering ofta dimensioneras för mekaniska laster snarare än 
för att förhindra krympsprickor och att armeringen därför inte klarar av kraven för 
sprickbegränsning. Det finns två sätt att attackera problemet. Ena är att eliminera 
orsakerna genom att minska mängden krympning i betongen eller minska på 
dragspänningarna genom att inte låta betongen krympa fritt. Det andra är att begränsa 
konsekvenserna av krympningen genom att armera betongen eller ha dilatationsfogar 
vid gjutningen. Artikeln fokuserar mer på orsakseliminering genom betongens 
sammansättning än sprickbegränsning via armering.  
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Sosdean, Marsavina, & De Schutter (2015) belyser att betong är ett av de mest 
använda byggmaterialen och att det årligen spenderas stora summor pengar på att 
reparera betongkonstruktioner, framförallt konstruktioner som är över 30 år gamla. I 
Västeuropa uppskattas reparationskostnaderna årligen kosta motsvarande 50 miljarder 
SEK. Normalt fungerar betongens täckskikt över armeringen som ett slags passivt 
skydd. Om betongen skadas kan det leda till korrosion av armeringen. Vägsalter och 
marina miljöer är exempel på orsaker. Karbonatisering och exponering för kloridjoner 
är två viktiga faktorer som skadar armeringen vid exponering. I artikeln visar 
författarna att karbonatisering av betongen underlättar för kloridjonerna att tränga ner 
till armeringen vilket kan snabba på korrosionsförloppet. 

3.4 Eurokod 
Pérez Caldentey, Garcia & Corres Peiretti (2018) skriver att eftersom Eurokoderna är 
på gång att uppdateras är det är läge att revidera användningen av nuvarande 
beräkningsmetoder för minimiarmering i Eurokod för armerade betongkonstruktioner. 
Några nackdelar Pérez Caldentey et al. (2018) påstår finns med nuvarande Eurokod är 
att den är för generell och att metoderna lägger fokus på brottslaster snarare än på 
sprickbegränsning. 

I Eurokoden kan mängden minimiarmering beräknas, men det saknas information om 
var armeringen ska placeras i plattan. Det förklaras heller inte hur dubbla 
armeringslager ska placeras. Vad som är krav och rekommendationer är inte heller 
alltid tydligt. Till exempel finns olika tabeller som föreslår sprickbredd efter 
exponeringsklass (SS-EN 1992-1-1:2005). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Caldentey, Garcia, & Corres Peiretti (2018) skriver att ekonomiska faktorer är viktiga 
då felaktiga armeringsmängder leder till ökade kostnader, men att även hållbarheten 
påverkas. Författarna är av åsikten att Eurokodens beräkningssätt leder till för stora 
mängder armering. Sosdean, Marsavina, & De Schutter (2015) skriver att stora 
summor pengar årligen används till reparationer av betongkonstruktioner. 

Debernardi & Taliano (2016) skriver samtidigt att det föreligger en komplexitet i 
Eurokodens beräkningssätt vilket även Silfwerbrand & Farhang (2014) påpekar. 
Caldentey, Garcia, & Corres Peiretti (2018) föreslår att Eurokodens metoder ses över 
inför kommande version. 

Teorierna är tänkta att användas som stöd i rapportens analys- och diskussionsdelar. 
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4 Empiri 
I avsnittet presenteras data som beräknats och samlats in via dokumentanalysen och 
intervjuerna. I dokumentanalysen görs en genomgång av hur Eurokoden använts. 

4.1 Dokumentanalys  
Det finns flera anledningar till att plattor spricker, men den största anledningen beror 
på krympningen i betongen. Krympningen innebär att betongen drar ihop sig vilket 
sker under uttorkningstiden. Eurokod förutsätter att det är krympningen som är 
huvudorsaken till sprickbildningen. 

Krympningen bidrar till spänningar i plattan som i många fall överstiger de 
spänningar som kommer från mekaniska laster som plattan senare kommer utsättas 
för. Normalt ger krympningarna upphov till dragspänningar i betongen.  

Dragzonen 
Vid beräkningar för Eurokod betraktas alla tvärsnitt hos plattorna i fallen för 
rapporten vara dragna. Dragonen i plattorna kan innefatta hela plattans tvärsnitt för 
tunna plattor enligt ekvationen för effektiv höjd ℎ𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒. Se figur 3. 

 

Figur 3. Figuren visar förhållandet mellan effektiv höjd och dragen zon. 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 ∙ ℎ𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚2  

ℎ𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = min �2,5(ℎ − 𝑑𝑑);
ℎ
2�
𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 är betongytan inom den dragna zonen. Den dragna zonen är en del av tvärsnittet 
som beräknas ha dragspänningar just innan den första sprickan uppkommer 

Erforderlig mängd minimiarmering 
För att få en jämn sprickfördelning i betongen krävs en erforderlig mängd 
minimiarmering, armeringen måste ge upphov till en tillräcklig kraft för att spräcka 
betongen. Lägre stålspänningar leder till fler sprickor med mindre sprickbredder 
medan högre stålspänningar ledder till färre sprickor med större sprickbredder. 

Vid krav på sprickbreddsbegränsning fordras en minsta mängd vidhäftande armering i 
områden där dragspänningar förväntas. Mängden kan uppskattas med utgångspunkt 
från jämvikt mellan dragkraften i betongen just före sprickbildning och kraften i 
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armeringen vid flytgränsen eller vid en lägre spänning om så behövs for att begränsa 
sprickbredden. 
 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑘𝑘𝑐𝑐 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜎𝜎𝑠𝑠
 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑘𝑘𝑐𝑐 = 1 Vid ren dragning, koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom 
tvärsnittet omedelbart före uppsprickning och inre hävarmens ändring. 
 
𝑘𝑘 = 1 𝑓𝑓ö𝑟𝑟 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ℎ ≤ 300 𝑚𝑚𝑚𝑚 Koefficient som kompenserar for ojämna egenspänningar 
over stora tvärsnitt som medför en minskning av tvångskrafter, vilket kan resultera i 
sprickbildning vid lägre kraft. 

𝜎𝜎𝑠𝑠 =  𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦  Stålspänningen just innan första sprickan uppstår kan sättas till flytgräns. 

𝑘𝑘4 = 0,424  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑙𝑙ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑙𝑙 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅 𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅𝑏𝑏𝑅𝑅𝑅𝑅.  

Sprickbredd 

𝑊𝑊𝑦𝑦 avser beräknad sprickbredd. Sprickbredden beräknas genom en multiplikation av 
sprickavstånd och töjningsskillnad mellan stålet och betongen, (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑚𝑚 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑚𝑚). 
Armeringens spänning räknas för spänning i stålet just innan uppsprickning av 
betongen, 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠. När uppsprickningen i betongen påbörjats, uppstår sprickor på 
varierande sträckor från varandra och vid varje spricka sker ett enskilt 
vidhäftningsbrott. Vid första sprickan uppkommer en stålspänning som förblir 
oförändrad oavsett ökande tvärkrafter, detta leder till ökade sprickbredder för de 
befintliga sprickorna. 

𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑚𝑚 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑚𝑚) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑚𝑚 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑚𝑚 =
𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑘𝑘𝑐𝑐 ∙

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

∙ (1 + 𝛼𝛼𝑒𝑒 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)

𝐸𝐸𝑠𝑠
 

𝛼𝛼𝑒𝑒 =
𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚

 

𝑘𝑘𝑐𝑐 =0,6 för kortidslast 

Sprickavstånd vid betongytan som funktion av avstånd till armeringen 

Sprickavståndet beror på armeringens placering i betongen samt armeringens tjocklek. 

𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑘𝑘3 ∙ 𝑐𝑐 + 𝑘𝑘1 ∙ 𝑘𝑘2 ∙ 𝑘𝑘4 ∙
∅

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
 𝑚𝑚𝑚𝑚  

∅ = 𝑠𝑠𝑅𝑅å𝑅𝑅𝑏𝑏𝑑𝑑𝑙𝑙𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟 

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 = Det effektiva armeringsinnehållet. 



Empiri 

14 

 

𝑘𝑘1 = 0,8 𝑓𝑓ö𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑚𝑚𝑠𝑠𝑅𝑅ä𝑅𝑅𝑏𝑏𝑅𝑅𝑟𝑟 = Koefficient som tar hänsyn till armeringsjärnets 
vidhäftning till betongen 

𝑘𝑘2 = 1 𝑓𝑓ö𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑅𝑅𝑏𝑏𝑅𝑅𝑙𝑙𝑅𝑅𝑏𝑏 = Koefficient som tar hänsyn till tvärsnittets 
töjningsfördelning 

𝑘𝑘3 = 7∙∅
𝑐𝑐

 = Koefficient som tar hänsyn till stångdiametern. 

Spänning per armeringsstång vid uppsprickning 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅  

𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Rekommenderade sprickbredder enligt Eurokod 
Eurokod har rekommendationer för sprickbredder beroende av exponeringsklasser, se 
tabell 2 (Tabell 7.1 N från Eurokod). Tabellen kan användas så länge särskilda krav 
som motstånd mot vatteninträngning saknas eller konstruktionen inte har förspänd 
armering. För respektive exponeringsklass finns rekommendationer för sprickbredder 
och hur beräkningar ska ske för att nå upp till rekommendationerna, se bilaga 1-3. I 
rapporten ses värdena som krav. 

Tabell 2. Tabell 7.1N från Eurokod, rekommenderade värden på sprickbredder enligt 
exponeringsklass. 

 

Sprickbredderna kan dock överstiga rekommendationerna om sprickorna inte har 
någon inverkan på beständigheten och om utseendet på plattan inte behöver tas 
hänsyn till. Det är också tillåtet enligt kapitel 7.3.2 Eurokod (SS-EN 1992-1-1:2005) 
att räkna noggrannare för att få ner största mängd minimiarmering.  
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Väljs maximal sprickbredd enligt exponeringsklass gäller följande krav för 
beräkningsfallen: 

Fall 1: 0,4mm. 

Fall 2: 0,4mm. 

Fall 3: 0,2mm  

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Presentation av respondenterna 
Totalt 10 konsultbolag kontaktades för intervju 5 av dessa ställde upp på intervju i 
tabell 3 går att återfinna dessa fem samt utbildning och var de intervjuades. 

 Tabell 3. Presentation av respondenterna. Kolumnerna anger företag, om företaget 
är svenskt eller internationellt, antal anställda på kontoret, respondentens utbildning 
och arbetslivserfarenhet som konstruktör och var intervjun utfördes. 

 

Alla medverkande respondenter och företag är anonymiserade i rapporten och 
benämns ”Företag X” från A-E. I tabell 3 presenteras om företaget är svenskt eller 
internationellt, hur många anställda företaget har på kontoret. Vidare presenteras 
vilken utbildning och arbetslivserfarenhet respondenterna har samt var intervjun 
utfördes.  

4.2.2 Utförande av intervjuer 
Efter att har tackat ja till medverkan tillhandahölls respondenterna beräkningsfallen 
via epost för att kunna förbereda armeringsvalen. Detta gjordes efter intervjun med 
företag A för att spara tid vid intervjutillfället. Under intervjun fick respondenterna 
berätta vilken armering som valts för respektive beräkningsfall. Därefter ställdes 

 Företag Anställda Utbildning Erfarenhet Intervjuplats 

Företag A Svenskt >10 Högskoleingenjör 5-10 år Kontor 

Företag B Internationellt >10 Högskoleingenjör 16-25 år Telefon 

 

Företag C 

 

 

Svenskt 

 

 

>10 

 

Högskoleingenjör 

Civilingenjör 

Civilingenjör 

5-10 år 

<5 år 

11-15 år 

 

Kontor 

Företag D Svenskt >10 Teknisk 
gymnasieexamen 

>25 år Kontor 

Företag E Svenskt <10 Högskoleingenjör 16-25 år Telefon 
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frågorna enligt frågeformuläret. Svaren noterades direkt på frågeformuläret, inget ljud 
spelades in. 

4.3 Konsulternas valda armering för beräkningsfallen 
Företagens armeringsval för beräkningsfall 1,2 och 3 presenteras i tabell 4, 5 och 6. 
Samtliga företag har valt armeringsnät istället för lösa armeringsjärn, diametern och s-
mått som är avståndet mellan järnen i nätet visas i tabellerna. Likaså om armeringen 
är centriskt placerad (ett lager armering) eller om plattan är dubbelarmerad (två lager 
med mellanrum). 

Enligt bilaga 1 och 4 är fall ett en villa/flerfamiljshusgrund där ett övergolv läggs på 
betongplattan. Företagens val visas i tabell 4 

 Tabell 4. Presentation av respondenternas valda armering för fall 1 

 

 

 

 

 
 

 

Enligt bilaga 2 och 5 är fall två en industri/lagerlokal med trucktrafik där plattan är 
synlig. 

Tabell 5. Presentation av respondenternas valda armering för fall 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 1 Diameter(mm) S-mått(mm) Placering 

Företag A Ø10 s150 Centriskt 

Företag B Ø6 s50 Centriskt 

Företag C Ø6 s150 Centriskt 

Företag D Ø6 s150 Centriskt 

Företag E Ø6 s150 Centriskt 

Fall 2 Diameter(mm) S-mått(mm) Placering 

Företag A Ø12 s150 Centriskt 

Företag B Ø8 s50 Centriskt 

Företag C Ø10 s150 Centriskt 

Företag D Ø7 s150 Centriskt 

Företag E Ø8 s100 Centriskt 
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Enligt bilaga 3 och 6 är fall tre en parkeringsyta placerad under marknivå och där 
plattan är synlig. 

Tabell 6. Presentation av respondenternas valda armering för fall 3 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Övriga intervjufrågor, sammanfattat 
Flertalet intervjufrågor utformades för att respondenten ska kunna lämna ett 
siffervärde som svar, exempelvis: ”I vilken utsträckning upplever du…? Svara i skala 
1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid”.  

Intervjuerna i sin helhet finns i bilaga 8-12. Här presenteras endast en 
sammanfattning. I figur 3 visas svaren och ett medelvärde på fråga 3 och 6-10 där 
respondenten fick svara i skala. För frågeformulär, se bilaga 7. 
 
Fråga 1. Hur har ni valt armeringen till dessa tre fall? Ange varje fall för sig.  

1. Beräkningar för varje enskilt fall - om ja, kan vi få beräkningarna?  
2. Färdiga tabeller  
3. Erfarenhet  
4. Annat, vad?  
 

Respondenterna normala sätt att välja armering var antingen beräkningar eller val 
enligt erfarenhet. 

Samtliga respondenter tycker att de sällan får och önskade även mer återkoppling från 
entreprenörerna kring hur plattan blev efter gjutning. Man resonerade att 
entreprenörerna kan tänkas vilja använda en annan betongkvalitet för att korta ner 
torktiden men överlag ansågs att beställarna nöjda med plattorna även om beställarna 
kan ha för höga förväntningar om slutresultatet.  
 
Gällande Eurokoden upplevdes att den är för generell, krånglig eller otydlig och att 
formlerna är utspridda. Flertalet tycker att armeringsmängderna blir för höga och att 
mindre mängder armering fungerat tidigare. Respondenterna ansåg även att 

Fall 3 Diameter(mm) S-mått(mm) Placering 

Företag A Ø10 s100 Dubbelarmerat 

Företag B Ø8 s50 Dubbelarmerat 

Företag C Ø10 s125 Dubbelarmerat 

Företag D Ø12 s150 Dubbelarmerat 

Företag E Ø12 s150 Dubbelarmerat 
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entreprenörerna ofta tycker att armeringsmängderna är för stora. Vilken 
minimiarmering som ska väljas är något som diskuteras mer på några kontor än andra.  

Flertalet respondenter påpekade att sprickor inte bara beror på armeringen eller 
konstruktörens val utan att utförandet och betongkvaliteten från betongstationerna kan 
variera. 

I figur 4 visas svaren på frågorna där respondenten kunde svara i en skala, ett 
medelvärde beräknades för varje fråga. 

 

Figur 4. Svar på intervjufrågorna med svar i skala med beräknat medelvärde. 

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Sammanlagt gjordes fem intervjuer. Samtliga företag valde armering enligt 
beräkningar och/eller erfarenhet där mer erfarna konstruktörer hellre gick efter 
erfarenhet. En skillnad i armeringsmängderna kunde ses. Samtliga konsulter önskade 
mer återkoppling från entreprenören eller beställaren efter gjutning av plattan.  

Överlag ansåg konsulterna att mer armering än nödvändigt används. Konsulterna 
upplevde även att entreprenörerna vill ha mindre mängder armering och gärna 
använda en högre betongkvalitet än föreskrivet. Samtidigt påpekade flertalet 
respondenter att korrekt utförda beräkningar inte är en garanti för en felfri platta då 
felaktigt eller undermåligt utförande vid gjutningen kan leda till fler eller större 
sprickor än beräknat. 
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5 Analys och resultat 
I kapitlet analyseras empirin från intervjuerna och dokumentanalysen i relation till det 
teoretiska ramverket. Frågeställningarna analyseras i detalj i avsnitt 5.2-5.4 med 
tillhörande figurer 5 och 6. 

5.1 Analys 
I tabell 7-9 presenteras företagens för fallen valda armeringsmängder omräknade till 
armeringsarea per meter betongplatta och beräknade sprickbredder. Värden som 
uppnår kraven är grönmarkerade. En faktor införs för att jämföra högsta och minsta 
armeringsarea för respektive beräkningsfall mellan företagen. Faktorn beräknas 
genom att högsta värdet divideras med det minsta för respektive beräkningsfall. 

Värdena för sprickbredd och armeringsarea presenteras även i figur 5 respektive 6. 

För fall 1 är kravet på sprickbredd 0,4mm. Detta styrs av exponeringsklass XC1 och 
tabell 7.1N i Eurokod.  

As, min beräknades enligt bilaga 1 till 520mm2/meter betongplatta. 

Tabell 7. Företagens valda armeringar, beräknade armeringsareor, sprickavstånd 
och sprickbredd för beräkningsfall 1. 

Fall 1 Vald armering Armeringsarea Sprickavstånd Sprickbredd 

Företag A Ø10s150 centrisk 524mm2/meter 394 mm 0,32 mm 

Företag B Ø6s50 centrisk 566mm2/meter 246 mm 0,22 mm 

Företag C Ø6s150 centrisk 189mm2/meter 1072 mm 0,48 mm 

Företag D Ø6s150 centrisk 189mm2/meter 1072 mm 0,48 mm 

Företag E Ø6s150 centrisk 189mm2/meter 1072 mm 0,48 mm 

 
Tabell 7 visar att företagen väljer olika armering, armeringsarean skiljer sig med en 
faktor 3,0 (566 mm2/189 mm2). Företag A och B når upp till sprickbreddskravet 
0,4mm och minsta krav på armeringsarea 520mm2/meter betongplatta. Företag C, D 
och E når inte kraven men uppnår ändå en sprickbredd på 0,48mm trots att omkring 
tre gånger mindre mängd armering valts jämfört med företag A och B. 
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För fall 2 är kravet på sprickbredd 0,4mm. Detta styrs av exponeringsklass XC1 och 
tabell 7.1N i Eurokod.  

As, min beräknades enligt bilaga 1 till 696mm2/meter betongplatta. 

Tabell 8. Företagens valda armeringar, beräknade armeringsareor, sprickavstånd 
och sprickbredd för beräkningsfall 2. 

Fall 2 Vald armering Armeringsarea Sprickavstånd Sprickbredd 

Företag A Ø12s150 centrisk 754mm2/meter 550 mm 0,54 mm 

Företag B Ø8s50 centrisk 1006mm2/meter 382 mm 0,40 mm 

Företag C Ø10s150 centrisk 524mm2/meter 488 mm 0,45 mm 

Företag D Ø7s150 centrisk 257mm2/meter 321 mm 0,31 mm 

Företag E Ø8s100 centrisk 503mm2/meter 382 mm 0,40 mm 

 

Enligt tabell 8 väljer företagen likt föregående fall olika armering, skillnaden mellan 
företagens beräknade armeringsareor är en faktor 3,9 (1006 mm2/257 mm2). 
Företagen B, D och E klarar sprickbreddskravet 0,4mm. Samtidigt uppnår endast 
företag A och B kravet på minsta armeringsmängd. 

Endast företag B uppnår båda kraven för fall 3. Företag A uppnår kravet på 
armeringsarea men inte sprickbredd. Noterbart är att företag D och E uppnår 
sprickbreddskravet utan att uppnå kravet på armeringsarea. Noterbart är även att 
företag D har lägst armeringsarea av samtliga men samtidigt även lägst sprickbredd.  
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För fall 3 är kravet på sprickbredd 0,2mm. Detta styrs av exponeringsklass XC4, XD3 
och tabell 7.1N i Eurokod. Plattan måste vara vattentät. 

As, min beräknades enligt bilaga 1 till 1160mm2/meter betongplatta. 

Tabell 9. Företagens valda armeringar, beräknade armeringsareor, sprickavstånd 
och sprickbredd för beräkningsfall 3. 

Fall 3 Vald armering Armeringsarea Sprickavstånd Sprickbredd 

Företag A Ø10s100 
dubbelarmerat 

1571mm2/meter 330 mm 0,21 mm 

Företag B Ø8s50 
dubbelarmerat 

2011mm2/meter 218 mm 0,11 mm 

Företag C Ø10s125 
dubbelarmerat 

1527mm2/meter 395 mm 0,32 mm 

Företag D Ø12s150 
dubbelarmerat 

1507mm2/meter 393 mm 0,25 mm 

Företag E Ø12s150 
dubbelarmerat 

1507mm2/meter 393 mm 0,25 mm 

 

Ur tabell 9 kan avläsas att även om företagen valt olika armering så skiljer 
armeringsarean betydligt mindre mellan företagen jämfört med fall 1 och fall 2, 
faktorn beräknades till 1,3 (2011 mm2/1507 mm2).  

Samtliga företag uppnår kravet på armeringsarea som är 1160mm2/meter betongplatta. 
Endast företag B uppnår sprickkravet 0,2mm,  företag A är nära med 0,21mm.  

 

5.1.1 Minimiarmering 
Två av fem företag strävade efter att följa minimiarmeringsmängden enligt Eurokod 
för samtliga beräkningsfall. De tre resterande företagen uppnådde rekommenderad 
mängd minimiarmering endast för fall 3. Debernardi & Taliano (2016) och Pérez 
Caldentey, Garcia, & Corres Peiretti (2018) har argumenterat för lägre mängder 
armering. I intervjuerna har det framkommit att de flesta konstruktörer anser att det 
används för stora mängder armering.  

5.1.2 Sprickbildning i betong 
Både Debernardi & Taliano (2016) och Pérez Caldentey et al. (2018) lyfter fram att 
Eurokoden överskattar behovet av armering och att detta leder till att mer armering än 
nödvändigt väljs till konstruktioner. Detta stämmer överens med intervjusvaren där de 
flesta respondenterna upplevde att det åtgår för mycket armering (fråga åtta, 
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medelvärde 4,2) och att även entreprenörerna erfarenhetsmässigt tycker att mer 
armering än nödvändigt ofta används för konstruktionen (fråga nio, medelvärde 4,0).  

Dokumentanalysen visade att formeln för sprickbredd tar hänsyn till armeringsjärnens 
diameter och att ett lägre värde kan ge gynnsammare sprickbredder. 

Enligt Silfwerbrand & Farhang (2014) dimensioneras plattorna ofta snarare för att tåla 
mekaniska laster än för sprickbegränsning. I intervjun påpekade några respondenter 
att man i beräkningsfall två normalt utgår ifrån punktlasterna vilket hade lett till en 
högre armeringsmängd än den som valdes. 

Sosdean, Marsavina, & De Schutter (2015) skriver om ekonomiska konsekvenser om 
armeringen får korrodera på grund av för stora sprickor. I fall tre finns en ökad risk 
för detta då endast ett företag nådde upp till kravet på sprickbredd för plattan. 

5.1.3 Eurokod 
Under intervjuerna framkom att flertalet respondenter upplevde Eurokoden som 
krånglig, otydlig och för generell. Fyndet stämmer med Pérez Caldentey et al. (2018) 
som påpekar detta. Medelvärdet för fråga sju var 2,6 vilket kan tolkas som att 
Eurokoden är användbar men att det finns potential för förtydliganden. Till exempel 
finns behov av att förtydliga vad som gäller för sprickbegränsning i 
bruksgränstillstånd respektive brottsgränstillstånd. Det finns även ett behov av att 
förenkla Eurokoden för att hitta rätt avsnitt. Företag C uttryckte en önskan om att 
tabeller med armeringsmängder för olika fall i Eurokoden, vilket hade förenklat 
armeringsvalet för situationer med givna förutsättningar. 

5.2 Hur beräknas (väljs) normalt minimiarmering i platta på 
mark? 

Företagen gör normalt beräkningar för att få fram armeringsmängderna men använder 
även ofta erfarenhet för vanliga eller liknande fall som tidigare har beräknats. Äldre 
eller mer erfarna konsulter väljer oftare armering enligt erfarenhet medan yngre oftare 
beräknar även om erfarenhet tillämpas vid liknande fall som tidigare räknats på. 

Enligt litteraturstudien föreslår både Pérez Caldentey et al (2018) och Debernardi & 
Taliano (2016) alternativa beräkningssätt för minimiarmering. Detta kan tyda på att 
det inte är självklart hur beräkningarna ska utföras, att Eurokoderna är otydliga eller 
kan förbättras.  

Detta stämmer överens med fyndet från undersökningen. Eftersom företagen väljer 
olika armeringsmängder för samma fall, måste antingen beräkningarna vara olika eller 
användningen av Eurokod. Även beställarkraven kan tolkas olika då dessa styr valen 
av parametrar i Eurokoden. 

Silfwerbrand & Farhang (2014) tar upp att förhindrande av sprickbredder är ett 
komplext problem där många olika faktorer bidrar till sprickbildningen. Författarna 
lyfter även fram möjligheten att påverka sprickorna genom betongens sammansättning 
istället för med enbart armering.  
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Enligt Pérez Caldentey et al (2018) ligger det rätt i tiden att se över nuvarande 
metoder då Eurokoderna ska uppdateras inom en snar framtid. Flertalet respondenter 
påpekade även att Eurokoden kan vara generell eller otydlig.  

I undersökningen framkom att kommunikationen mellan konsult och entreprenör är 
något som kan förbättras. Ett förbättrat samarbete skulle kunna leda till bättre resultat 
vid gjutning av plattor.  

5.3 Når konsulternas valda armering Eurokods krav för 
minimiarmering och sprickbredder? 

Erforderliga armeringsmängder och sprickbredder för beräkningsfall 1-3 beräknades 
enligt kapitel 4.1 i rapporten och bilaga 1-3.  

Sprickbreddskravet för fall ett och två är 0,4mm och krav för fall tre 0,2mm. I figur 5 
visas konsulternas valda sprickbredder jämförda mot krav-värden enligt Eurokod. 

 

Figur 5. Beräknade sprickbredder enligt företagens armeringsval och krav-värde 
enligt Eurokod för jämförelse. 

Figuren visar att i fall 1 klarar företag A och B kravet på 0,4mm.  

I fall 2 klarar företag B, D och E kravet på 0,4mm.  

I fall 3 är det endast företag B som klarar kravet på 0,2mm. 
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Kraven på minsta mängd minimiarmering är enligt dokumentanalysen: 

• Fall ett 520 mm2 
• Fall två 696 mm2 
• Fall tre 1160 mm2 

I figur 6 visas konsulternas beräknade armeringsareor och ett jämförande beräknat 
värde för varje fall. 

 

Figur 6. Beräknade armeringsareor i mm2 per meter betong. 

Endast företag A och B når upp till det beräknade minsta värdet för minimiarmering 
enligt förutsättningarna för beräkningsfall ett och två. För samma fall har företag C, D 
och E valt en armeringsmängd som inte når upp till kravet på minsta mängd 
minimiarmering. 

Samtliga företag når i fall tre upp till kravet på mängden minimiarmering.  

Skillnad i största och minsta armeringsmängd per fall, den störst valda 
armeringsmängden delades med den minsta. Värdet från dokumentanalysen är inte 
med utan endast företagens valda armeringar: 

1. Fall ett 566/189=3,0 
2. Fall två 1006/257=3,9 
3. Fall tre 2011/1507= 1,3  

I teorin minimiarmering konstateras att Eurokoden överskattar mängden armering. 
Om de erfarenhetsmässiga valen lett till mindre mängder armering och beräkningarna 
enligt Eurokod till de största så kan det stämma överens med fyndet då armeringarna 
för fall ett och två skiljer sig åt med en faktor 3 till 3,9.  
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5.4 I vilken utsträckning upplever konsultbolagen att den 
normalt valda minimiarmeringen för platta på mark uppfyller 
ställda krav enligt Eurokod? 

Konsulterna upplever att valda armeringsmängder i stor utsträckning (fråga 6, 
medelvärde 4,6) uppfyller ställda beställarkrav. Samtidigt påpekade flertalet 
respondenter att slutresultatet kan påverkas av kvaliteten på betongen och 
kompetensen hos personalen som gjuter plattan. Det påpekades även att beställarna 
ibland förväntar sig bättre resultat än vad som är rimligt. 

5.4.1 Fall 1 
Fall ett är ett flerfamiljshus eller en villa, på grundplattan appliceras normalt ett 
övergolv av parkett, laminat, kliniker osv. vilket gör att plattan aldrig är synlig vid 
bruk.  

Företagen C, D och E har valt en armering (Ø6s150 centrisk) som kan ses som den 
minsta tänkbara (armeringsjärn under 6mm används normalt inte i Sverige, och s-mått 
över 150mm används sällan). Sprickbredden har beräknats till 0,48mm vilken ändå är 
nära den rekommenderade nivån 0,4mm. Företag A och B klarade sprickkravet 0,22-
0,32mm. 

Enligt Eurokoden är det möjligt att göra en bedömning för varje fall och välja en 
mindre mängd armering om detta kan motiveras. I detta fall är det möjligt då 
konstruktionen egentligen inte är synlig under övergolvet. 

5.4.2 Fall 2 
Fall två är en industrihall/lagerlokal med trucktrafik. Här är det viktigt att stora 
sprickor inte uppstår, dels då trucktrafik förekommer och för att verksamhet bedrivs i 
lokalerna.  

Flertalet respondenter påpekade att armeringsvalet i liknande fall oftare styrs av laster 
som påverkar plattan än av sprickkrav.  

Avseende sprickbredd klarar sig företag B, D och E. Avseende minimiarmering klarar 
sig företag A och B. 

Företag B klarar både kravet för sprickbredd och minimiarmering. Företag C klarar 
sprickbreddskravet men har bara 257 mm2 armering mot kravet på 696 mm2. Detta 
beror på att Eurokods formler för sprickbredd tar mer hänsyn till avstånd mellan 
armeringsjärnen och diameter. Detta gör att det går att klara sprickbredden med 
marginal men samtidigt inte nå upp till krävd mängd minimiarmering.  

Silfwerbrand & Farhang (2014) föreslår en ekvation som förutspår risken för sprickor 
i betongen för industriplattor. Genom utfallet kan en betong optimeras dels genom 
förhållandet mellan vatten, ballast och cement men även genom att tillsätta 
krympningshämmande tillsats. 

5.4.3 Fall 3 
Fall tre är ett parkeringsgarage under marknivå. Eftersom plattan kan exponeras för 
vatten och klorider via vägsalter finns risk för armeringskorrosion om sprickorna är 
för stora.  Enligt Sosdean et al (2015) kan kloridjoner som tränger ner via sprickor 
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orsaka korrosion av armeringen varför det är viktigt att ha tillräckligt små 
sprickbredder i betongkonstruktioner i utsatt miljö.  

Sprickbreddsberäkningarna enligt Figur 3 och bilaga 1 visar att endast företag B 
(0,11mm) når upp till sprickbreddskravet på max 0,2mm enligt förutsättningarna. 
Resterande företag har värden mellan 0,21-0,32mm vilket kan innebära en ökad risk 
för armeringskorrosion. Dock klarar alla företag kravet på mängden minimiarmering.  

Ett liknande fenomen sågs i fall två där sprickbreddskravet uppnåddes utan att nå upp 
till tillräcklig mängd minimiarmering. 

5.5 Koppling till målet 
“Målet med examensarbetet var att jämföra hur olika konstruktörsföretag väljer 
minimiarmering och hur väl Eurokods krav avseende minimiarmering och 
sprickbredd uppnås.” 

Konsultföretagen väljer ofta armering enligt erfarenhet för liknande fall som tidigare 
beräknats. Annars görs beräkningar för alla enskilda fall. Beräkningarna görs inte bara 
enligt aktuell Eurokod, även om Eurokoden tolkas olika av konsulterna. En risk är att 
armeringen någon gång kan beräknats med en metod som idag inte är aktuell ligger 
till grund för de erfarenhetsmässiga armeringsvalen och att valet inte når nyare 
rekommendationer eller krav.  

Enligt litteraturstudien finns otydligheter i Eurokoden vilket stöder fynden. Det 
konstateras att sprickbegränsning och val av armering är ett komplext problem och 
rekommenderas att metoderna ses över. 

Enligt intervjuerna och dokumentanalysen klarar sig ungefär hälften av konsulterna 
sett till rekommendationer och krav på sprickbredd och mängd minimiarmering för 
beräkningsfallen. Trots att konsulterna upplever att armeringsvalen når upp till ställda 
krav talar beräkningarna enligt dokumentanalysen teoretiskt emot detta.  

Om materialkostnaden antas vara proportionell mot armeringsarean/meter betong är 
den ekonomiska skillnaden tydlig sett till armeringsmängderna. Armeringsmängderna 
som konsulterna valt för undersökningens beräkningsfall varierar med en faktor 1,3–
3,9 mellan konsulterna och fallen. Därför kan kostnaden anses variera med samma 
faktor. 

Arbetskostnaden bör öka med ökande armeringsmängd då större mängd eller tyngre 
armeringsnät ska placeras i den blivande plattan. Men kostnadsökningen bör inte vara 
proportionell som materialkostnaden eftersom armeringsarbetet måste utföras oavsett 
typ av armering, varför denna kostnadsskillnad antingen kan antas vara av mindre 
betydelse eller försumbar. 

Sammanfattningsvis kan företagens armeringsval leda till att den färdiga 
konstruktionen påverkas negativt både fysiskt och ekonomiskt. Detta då mängden 
minimiarmering eller rekommenderade sprickbredder inte alltid nås. Det finns 
situationer då ett armeringsval klarar sprickbredden men inte 
minimiarmeringsmängden och tvärtom. Detta beror på att formlerna för sprickbredd 
och minimiarmering inte är sammankopplade. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I avsnittet diskuteras resultat, metod och begränsningar. Avsnittet avslutas med 
slutsatser och rekommendationer. 

6.1 Resultatdiskussion 
I litteraturstudien fördjupades kunskaperna om problematiken med minimiarmering 
och sprickbegränsning. Intervjuerna förbereddes och standardiserades genom 
dokumentanalysen där Eurokoden studerades. Ritningar och intervjufrågor togs fram i 
samarbete med erfarna konstruktörer och samma frågor ställdes i samma följd till 
samtliga respondenter. Under intervjutillfällena upplevde respondenterna ritningarna 
och intervjufrågorna som tydliga, då inga förklaringar eller förtydliganden behövde 
göras.  

Respondenterna hade olika bakgrunder och arbetslivserfarenhet men samtliga var 
erfarna konstruktörer med minst fem års arbete inom byggnadskonstruktion. Fem 
företag medverkade i undersökningen. Det hade varit önskvärt med fler medverkande 
men flertalet företag tackade nej pga. tidsbrist. Det kan däremot diskuteras om 
resultatet påverkats ifall medverkande företag har ett större intresse än genomsnittet 
för frågor om minimiarmering och därför valt att medverka.  

Frågeställningarna två och tre formulerades om något för att bättre motsvara det som 
var avsett att undersökas. Samtliga tre avsedda metoder (dokumentanalys, intervjuer, 
litteraturstudie) användes. Litteraturstudien gav visst stöd åt intervjufynden som visar 
att olika armeringar väljs trots samma förutsättningar.   

6.2 Metoddiskussion 
Planen för intervjuerna följdes till större delen, två intervjuer gjordes via telefon för 
att underlätta för respondenterna. Alla respondenter ställdes samma frågor i samma 
ordningsföljd med undantag för någon enstaka följdfråga.  

Då endast fem företag intervjuades blir generaliserbarheten begränsad. Dock var det 
efter samtal med handledarna väntat att antalet medverkande företag skulle vara 
begränsat.  Svaren från intervjufrågorna pekar åt samma håll varför det ändå visar att 
företagen resonerar liknande och räcker för att dra en del slutsatser. 

Eventuellt hade fler svar kunnat erhållas om fler företag utanför Jönköping förfrågats 
om medverkan i ett tidigare skede av arbetet då telefonintervjuerna fungerade lika bra 
som intervjuer på kontor. 

Fråga 5 i frågeformuläret ”Vet ni om entreprenörerna brukar göra något som kan 
påverka sprickbildningen i plattan negativt och som inte är föreskrivet av er som 
konstruktör? Om ja, vad?” hade kunnat formuleras annorlunda för att täcka in även 
positiva förändringar som tillsatser eller ändringar i betongmixen som kan vara 
positiva för plattan. Exempelvis: ”Vet ni om entreprenörerna brukar vilja göra något 
med plattan som inte är föreskrivet av er som konstruktör? Om ja, vad?”. 

Litteraturstudien var till störst nytta textmässigt, formlerna som tagits fram i några av 
artiklarna var mer anpassade för tjockare element än vad som används i arbetet. 
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Dessutom var formlernas komplexitet ett hinder för att kunna användas i jämförande 
syfte mot Eurokoden för beräkningsfallen.  

6.3 Begränsningar 
Tre olika typer av platta på mark undersöktes. Sett till minimiarmering för 
sprickbegränsning är resultatet relevant då plattorna bara utsattes för mindre laster, 
men inte för större laster då lasterna kan avgöra mängden armering i plattan (t.ex. 
beräkningsfall två). Minimiarmering väljs inte alltid med hänsyn till 
sprickbegränsning då lasterna som påverkar plattan kan leda till större 
armeringsmängder. Andra typer av platta på mark med t.ex. större laster eller tjockare 
betongtjocklek hade sannolikt lett till andra armeringsval.  

Samtidigt måste faktumet att beräkningarna ”bara” är teoretiska spelar stor roll lyftas 
fram, något som många respondenter också har påpekat. Att förutspå var sprickor ska 
uppstå och hur stora dessa blir är svårt, vilket flertal artiklar också tagit upp. 

Armering är bara ett sätt att kontrollera sprickor. Det har framkommit under arbetets 
gång att många faktorer påverkar uppkomsten av sprickor i betongplattor. Arbetet har 
fokuserat på minimiarmering, men det finns andra sätt att förhindra skadlig 
sprickbildning som dilatationsfogar eller krympningshämmande medel vid gjutning. 
Generaliserbarheten minskas då endast armering använts för att begränsa sprickorna i 
beräkningsfallen.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I problembeskrivningen förklarades att sprickbildning i grundplattor är ett vanligt 
förekommande problem trots att både ekonomiska och estiska skäl finns för att 
förhindra skadlig sprickbildning.  

Målet med examensarbetet var att jämföra hur olika konstruktörsföretag väljer 
minimiarmering och hur valet påverkar den färdiga konstruktionen. Syftet med arbetet 
var att underlätta valet av minimiarmering för platta på mark.  

Många faktorer spelar in vid gjutning av en platta, detta togs upp av flertalet 
respondenter. Konstruktörerna har det teoretiska ansvaret och entreprenören det 
praktiska. Om entreprenören inte följer konstruktörens anvisningar genom att välja en 
annan betongkvalitet eller inte följa till exempel vattningsrekommendationer kan detta 
leda till oönskade sprickor i plattan. Samtidigt finns en variation i betongens kvalitet 
från betongstationen. Väder och kompetens hos utförande personal kan också påverka 
det slutgiltiga resultatet.  

Intervjuerna visade att konsulter arbetar olika vid val av minimiarmering. Vid 
användning av Eurokoden används den på olika sätt och konsulter som använder 
Eurokod noggrant klarar inte nödvändigtvis rekommendationerna för sprickbredd och 
minimiarmering bättre än konsulter som tillämpar andra metoder eller erfarenhet.  

Ett fynd är att det går att klara av sprickbreddsrekommendationen utan att nå 
rekommenderad mängd minimiarmering. Samtidigt sågs flera fall där rekommenderad 
mängd minimiarmering uppnåddes, men inte alltid rekommenderad sprickbredd.  
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Därför kan det rekommenderas att utgå ifrån formeln för sprickbreddsberäkning vid 
beräkning av minimiarmering. Formeln säger även att mindre diameter på järnet ledet 
till mindre sprickbredder varför det kan rekommenderas att välja mindre 
armeringsjärn. 

Flertalet respondenter påpekade att Eurokoden överskattar behovet av armering och 
att mindre mängder fungerat i praktiken i tidigare fall. Om respondenten gör 
bedömningen att en mindre mängd armering fungerat beror på positiv återkoppling 
från entreprenör eller avsaknad av negativ återkoppling är oklart. Dock bör en bättre 
kommunikation med återkoppling mellan konstruktör och entreprenör/beställare på 
längre sikt leda till bättre erfarenhetsmässiga val av minimiarmering. 

Att syftet med arbetet att underlätta valet av minimiarmering uppnåtts kan inte sägas, 
men följande rekommendationer kan framläggas:  

1. Utgå ifrån formeln för sprickbredd vid beräkning av minimiarmering 
2. Välj mindre diameter på armeringsjärnen (6-8mm) 
3. Bättre kommunikation mellan entreprenörer och konstruktörer för att på längre 

sikt kunna göra bättre erfarenhetsmässiga val av minimiarmering 

Även Boverket har ett ansvar, genom ansvaret för Eurokodens innehåll i den svenska 
versionen. Här bör Boverket i kommande version anpassa formlerna för 
minimiarmering för sprickbegränsning genom att ta hänsyn till både konstruktörers 
och entreprenörers erfarenheter. Alternativt genom att införa tabeller i Eurokoden med 
krav på minsta mängd armering för givna situationer. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Samtliga respondenter upplever att återkopplingen från entreprenörer eller beställare 
kan bli bättre. Hur upplever entreprenör och beställare att plattor blir efter gjutning, 
vad hade de velat göra annorlunda? Ett förslag är att undersöka hur samarbetet eller 
kommunikationen mellan konstruktörer och entreprenörer kan förbättras och leda till 
bättre konstruktioner. 

Att ta fram tabeller för Eurokoden för vilka armeringsmängder som minst krävs för 
bestämda situationer och hur armeringen ska placeras hade underlättat arbetet med val 
av minimiarmering ytterligare.  

I arbetet har fokus legat på armering som sprickbegränsande faktor. Men även 
betongmixen och tillsatser etc. kan påverka slutresultatet. Ett förslag är att undersöka 
hur skadlig sprickbildning kan förhindras på andra sätt än genom armering. 
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Bilagor 
1. Beräkningar fall 1 
2. Beräkningar fall 2 
3. Beräkningar fall 3 
4. Förutsättningar/ritning fall 1 
5. Förutsättningar/ritning fall 2 
6. Förutsättningar/ritning fall 3 
7. Intervjufrågor/frågeformulär 
8. Intervju Företag A 
9. Intervju Företag B 
10. Intervju Företag C 
11. Intervju Företag D 
12. Intervju Företag E 
13. Ordlista



Förutsättningar Fall 1  
Platta på mark med isolering 

Exponeringsklass: XC1  
Typ: Villagrund, ingen källare 
Area: 8x12m2  
Tjocklek: 100mm  
Betongkvalitet: 25/30 L100  
Isolering under plattan: Ja, 300 Cellplast  
Marktyp: Sand  
Nyttig last: 2,0 kN/m2  
Övergolv: Ja, parkett  
Beställarkrav:   
Hänsyn behöver inte tas till Radon, enstaka punktlaster, grundsulor. 
Betong 
Tjocklek 𝑡𝑡: = 100𝑚𝑚𝑚𝑚 
Per meter 𝑙𝑙 ≔ 1000𝑚𝑚𝑚𝑚 
Betongkvalitet: C25/30 
Draghållfasthet Betong 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ≔ 2,6 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
Betongens E-modul 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 31 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 
Stål 
Armeringsspänning 𝜎𝜎𝑠𝑠 ≔ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 500 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
Draghållfasthet B500BT 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ≔ 500 

𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2

Stålets E-modul 𝐸𝐸𝑠𝑠 = 200 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 
Geometri 
Rekommenderad sprickbredd enligt 
Eurocode 

𝑤𝑤𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ≔ 0,4 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Täckande betongskikt 𝑐𝑐 ≔ 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Placering av armering Centriskt nät 
Bredd på tvärsnitt platta 𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Tvärsnittsarea 𝐴𝐴𝑐𝑐 = ℎ ∙ 𝑏𝑏 = 100000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Minimiarmering 
Dragna zonen i tvärsnittet 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑡𝑡 ∙ 𝑙𝑙 = 100000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Koefficient som kompenserar för 
inverkan av ojämna egenspänningar 

𝑓𝑓 ≔ 1,0 

Koefficient som beaktar 
spänningsfördelning inom tvärsnitt vid 
ren dragning  

𝑓𝑓𝑐𝑐 ≔ 1,0 

Minimiarmering för sprickfördelning 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑓𝑓𝑐𝑐 ∙ 𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜎𝜎𝑠𝑠

= 520𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Armeringsareor baserat på minsta mängd minimiarmering och armeringsstål 
diameter. 

Ø 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 = 𝜋𝜋∙𝑑𝑑2

4
(𝑚𝑚𝑚𝑚2) 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐

=
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 1000 (𝑚𝑚𝑚𝑚)

𝑚𝑚 =
𝑏𝑏

𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐
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6 28,27433388 54,373719 18,39123787 
7 38,48451001 74,00867309 13,51192986 
8 50,26548246 96,66438934 10,3450713 
9 63,61725124 122,3408678 8,173883497 

10 78,53981634 151,0381083 6,620845633 
11 95,03317777 182,7561111 5,47177325 
12 113,0973355 217,494876 4,597809467 
13 132,7322896 255,2544031 3,917660138 
14 153,93804 296,0346924 3,377982466 

Avrundade värden på centrumavstånd och stänger. 

Ø 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 =

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2

4
(𝑚𝑚𝑚𝑚2) 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 =

𝐴𝐴𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑚𝑚 = 𝑏𝑏
𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 (𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑀𝑀𝑙𝑙)  𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑚𝑚 ∙  𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 (𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

6 28,27433388 50 20 1000 
7 38,48451001 70 14 980 
8 50,26548246 90 11 990 
9 63,61725124 120 9 1080 

10 78,53981634 150 7 1050 
11 95,03317777 180 6 1080 
12 113,0973355 210 5 1050 
13 132,7322896 250 4 1000 
14 153,93804 290 4 1160 

Sprickavstånd 

Effektiv betong area. 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑏𝑏 = 100000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Effektiv höjd av tvärsnittet för beräkning 
av effektiv betong area. 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = min �2,5(ℎ − 𝑑𝑑);

ℎ
2�

= 50𝑚𝑚𝑚𝑚 

Koefficient som beaktar armeringens 
vidhäftningsegenskaper  

𝑓𝑓1 = 0,8 

Koefficient som beaktar 
töjningsfördelning 

𝑓𝑓2 = 1,0 

𝑓𝑓3 = 7 ∙
Ø
𝑐𝑐

Rekommenderat värde från Eurocode 𝑓𝑓4 = 0,425 

Sprickavstånd 

Ø 
𝑓𝑓3 = 7 ∙

Ø
𝑐𝑐

 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐴𝐴𝑠𝑠

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓3 ∙ 𝑐𝑐 + 𝑓𝑓1 ∙ 𝑓𝑓2 ∙ 𝑓𝑓4 ∙
∅

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑚𝑚𝑚𝑚) 

6 0,84 0,01 246 



7 0,98 0,0098 291,8571429 
8 1,12 0,0099 330,7474747 
9 1,26 0,0108 346,3333333 

10 1,4 0,0105 393,8095238 
11 1,54 0,0108 423,2962963 
12 1,68 0,0105 472,5714286 
13 1,82 0,01 533 
14 1,96 0,0116 508,3448276 

Spänningar per armeringsstål vid uppsprickning. 

Förhållandet mellan stålets och betongens 
E-modul

𝛼𝛼𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎

= 6,45 

Ekvivalent betong area 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Spänning per armeringsstål vid 
uppsprickning 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ø 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

6 105450 189,81 
7 105341 193,4834694 
8 105395,5 191,6281818 
9 105886 176,4766667 

10 105722,5 181,2385714 
11 105886 176,4766667 
12 105722,5 181,2385714 
13 105450 189,81 
14 106322 164,9824138 

Sprickbreddvid betong ytan 

Största sprickavstånd 
𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Töjningsskillnad mellan stål 
och betong 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝑓𝑓𝑐𝑐 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

∙ �1 + 𝛼𝛼𝑒𝑒 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝐸𝐸𝑠𝑠
≤ 0,6 ∙

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠

Faktor beror av lastens 
varaktighet 

𝑓𝑓𝑐𝑐 =0,6 för korttidslast 

Ø 
𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 

≤ 0,6 ∙
𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 



6 0,00091031 0,00056943 0,223936 

7 0,000928677 0,00058045 0,271041 

8 0,000919401 0,000574885 0,30409 

9 0,000843643 0,00052943 0,292182 

10 0,000867453 0,000543716 0,341611 

11 0,000843643 0,00052943 0,357111 

12 0,000867453 0,000543716 0,409933 

13 0,00091031 0,00056943 0,485195 

14 0,000786172 0,000494947 0,399647 



Förutsättningar Fall 2  
Platta på mark utan isolering 

Exponeringsklass: XC1  
Typ: Lätt industrigolv, lager med inomhustruckar  
Area: 24x24m2  
Tjocklek: 120mm  
Betongkvalitet: 30/37 L50  
Isolering under plattan: Nej, ligger direkt på dräneringslagret  
Marktyp: Morän  
Nyttig last: 5,0 kN/m2  
Övergolv: Nej  
Beställarkrav: Bör inte spricka så mycket  
Hänsyn behöver inte tas till Radon, enstaka punktlaster, grundsulor. 
Beräkningar fall 2 

Betong 
Tjocklek 𝑡𝑡: = 120𝑚𝑚𝑚𝑚 
Per meter 𝑙𝑙 ≔ 1000𝑚𝑚𝑚𝑚 
Betongkvalitet: C30/37 
Draghållfasthet Betong 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ≔ 2,9 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
Betongens E-modul 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 33 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 
Stål 
Armeringsspänning 𝜎𝜎𝑠𝑠 ≔ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 500 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
Draghållfasthet B500BT 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ≔ 500 

𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2

Stålets E-modul 𝐸𝐸𝑠𝑠 = 200 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 
Geometri 
Rekommenderad sprickbredd enligt 
Eurocode 

𝑤𝑤𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ≔ 0,4 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Täckande betongskikt 𝑐𝑐 ≔ 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Placering av armering Centriskt nät 
Bredd på tvärsnitt platta 𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Tvärsnittsarea 𝐴𝐴𝑐𝑐 = ℎ ∙ 𝑏𝑏 = 120000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Minimiarmering 
Dragna zonen i tvärsnittet 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑡𝑡 ∙ 𝑙𝑙 = 120000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Koefficient som kompenserar för 
inverkan av ojämna egenspänningar 

𝑓𝑓 ≔ 1,0 

Koefficient som beaktar 
spänningsfördelning inom tvärsnitt vid 
ren dragning  

𝑓𝑓𝑐𝑐 ≔ 1,0 

Minimiarmering för sprickfördelning 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑓𝑓𝑐𝑐 ∙ 𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜎𝜎𝑠𝑠

= 696𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Armeringsareor baserat på minsta mängd minimiarmering och armeringsstål 
diameter. 

Bilaga 2



Ø 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 = 𝜋𝜋∙𝑑𝑑2

4
(𝑚𝑚𝑚𝑚2) 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 =

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 1000 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑚𝑚 =

𝑏𝑏
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐

6 28,27433388 40,62404293 24,61596453 
7 38,48451001 55,29383622 18,08519843 
8 50,26548246 72,22052077 13,84648005 
9 63,61725124 91,4040966 10,94042868 

10 78,53981634 112,8445637 8,861747231 
11 95,03317777 136,5419221 7,323758042 
12 113,0973355 162,4961717 6,153991133 
13 132,7322896 190,7073127 5,243637415 
14 153,93804 221,1753449 4,521299608 

Avrundade värden på centrumavstånd och stänger. 

Ø 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 =

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2

4
(𝑚𝑚𝑚𝑚2) 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 =

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑚𝑚 = 𝑏𝑏

𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑚𝑚 ∙  𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 (𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

6 28,27433388 40 25 1000 
7 38,48451001 50 20 1000 
8 50,26548246 70 15 1050 
9 63,61725124 91 11 1001 

10 78,53981634 110 9 990 
11 95,03317777 130 8 1040 
12 113,0973355 160 7 1120 
13 132,7322896 190 6 1140 
14 153,93804 220 5 1100 

Sprickavstånd 

Effektiv betong area. 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑏𝑏 = 120000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Effektiv höjd av tvärsnittet för beräkning 
av effektiv betong area. 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = min �2,5(ℎ − 𝑑𝑑);

ℎ
2�

= 60𝑚𝑚𝑚𝑚 

Koefficient som beaktar armeringens 
vidhäftningsegenskaper  

𝑓𝑓1 = 0,8 

Koefficient som beaktar 
töjningsfördelning 

𝑓𝑓2 = 1,0 

𝑓𝑓3 = 7 ∙
Ø
𝑐𝑐

Rekommenderat värde från Eurocode 𝑓𝑓4 = 0,425 

Sprickavstånd 

Ø 
𝑓𝑓3 = 7 ∙

Ø
𝑐𝑐

 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐴𝐴𝑠𝑠

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓3 ∙ 𝑐𝑐 + 𝑓𝑓1 ∙ 𝑓𝑓2 ∙ 𝑓𝑓4 ∙
∅

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑚𝑚𝑚𝑚) 

6 1,68 0,008333333 286,8 



7 1,96 0,008333333 334,6 
8 2,24 0,00875 366,8571429 
9 2,52 0,008341667 429,8331668 

10 2,8 0,00825 482,1212121 
11 3,08 0,008666667 508,5384615 
12 3,36 0,009333333 521,1428571 
13 3,64 0,0095 556,2631579 
14 3,92 0,009166667 617,2727273 

Spänningar per armeringsstål vid uppsprickning. 

Förhållandet mellan stålets och betongens 
E-modul

𝛼𝛼𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎

= 6,06 

Ekvivalent betong area 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Spänning per armeringsstål vid 
uppsprinckning 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ø 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

6 125060 225,108 
7 125060 225,108 
8 125313 214,8222857 
9 125065,1 224,8922158 

10 125009,4 227,2898182 
11 125262,4 216,8003077 
12 125667,2 201,9651429 
13 125768,4 198,5816842 
14 125566 205,4716364 

Sprickbreddvid betong ytan 

Största sprickavstånd 
𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Töjningsskillnad mellan stål 
och betong 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝑓𝑓𝑐𝑐 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

∙ �1 + 𝛼𝛼𝑒𝑒 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝐸𝐸𝑠𝑠
≤ 0,6 ∙

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠

Faktor beror av lastens 
varaktighet 

𝑓𝑓𝑐𝑐 =0,6 för korttidslast 

Ø 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 0,6 ∙
𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠

𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

6 0,0010868 0,000675324 0,311694 



7 0,0010868 0,000675324 0,363643 
8 0,001035371 0,000644467 0,379833 
9 0,001085721 0,000674677 0,466679 

10 0,001097709 0,000681869 0,529229 
11 0,001045262 0,000650401 0,531556 
12 0,000971086 0,000605895 0,506074 
13 0,000954168 0,000595745 0,530769 
14 0,000988618 0,000616415 0,610247 

Uträkning för dubbel armerat nät fall 2 

Antal armeringsstänger i tvärsnittet 
(ÖK+UK) 𝑚𝑚 = 2 ∙

𝑏𝑏
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐

 (𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑀𝑀𝑙𝑙) 

Centrum avstånd dubbel armerat 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 =
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛

0,5 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

Ø 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 =

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2

4
(𝑚𝑚𝑚𝑚2) 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 =

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛

0,5 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑚𝑚 = 2 ∙

𝑏𝑏
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑚𝑚 ∙  𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 (𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

6 28,27433388 80 26 2080 
7 38,48451001 110 18 1980 
8 50,26548246 140 14 1960 
9 63,61725124 180 12 2160 

10 78,53981634 220 10 2200 
11 95,03317777 270 8 2160 
12 113,0973355 320 8 2560 
13 132,7322896 380 6 2280 
14 153,93804 440 6 2640 

Sprickavstånd 

Effektiv betong area. 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑏𝑏 = 120000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Effektiv höjd av tvärsnittet för beräkning 
av effektiv betong area. 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = min �2,5(ℎ − 𝑑𝑑);

ℎ
2�

= 60𝑚𝑚𝑚𝑚 

Koefficient som beaktar armeringens 
vidhäftningsegenskaper  

𝑓𝑓1 = 0,8 

Koefficient som beaktar 
töjningsfördelning 

𝑓𝑓2 = 1,0 

𝑓𝑓3 = 7 ∙
Ø
𝑐𝑐

Rekommenderat värde från Eurocode 𝑓𝑓4 = 0,425 

Sprickavstånd 



Ø 
𝑓𝑓3 = 7 ∙

Ø
𝑐𝑐

 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐴𝐴𝑠𝑠

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓3 ∙ 𝑐𝑐 + 𝑓𝑓1 ∙ 𝑓𝑓2 ∙ 𝑓𝑓4 ∙
∅

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑚𝑚𝑚𝑚) 

6 1,68 0,017333333 159,6923077 
7 1,96 0,0165 193,2424242 
8 2,24 0,016333333 222,5306122 
9 2,52 0,018 233 

10 2,8 0,018333333 255,4545455 
11 3,08 0,018 284,7777778 
12 3,36 0,021333333 275,25 
13 3,64 0,019 323,6315789 
14 3,92 0,022 314,3636364 

Spänningar per armeringsstål vid uppsprickning. 

Förhållandet mellan stålets och betongens 
E-modul

𝛼𝛼𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎

= 6,06 

Ekvivalent betong area 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Spänning per armeringsstål vid 
uppsprinckning 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ø 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

6 130524,8 112,9541538 
7 130018,8 118,1989091 
8 129917,6 119,3120816 
9 130929,6 109,108 

10 131132 107,2898182 
11 130929,6 109,108 
12 132953,6 93,483 
13 131536,8 103,8448421 
14 133358,4 90,92618182 

Sprickbreddvid betongytan 

Största sprickavstånd 
𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Töjningsskillnad mellan stål 
och betong 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝑓𝑓𝑐𝑐 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

∙ �1 + 𝛼𝛼𝑒𝑒 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝐸𝐸𝑠𝑠
≤ 0,6 ∙

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠

Faktor beror av lastens 
varaktighet 

𝑓𝑓𝑐𝑐 =0,6 för korttidslast 



Ø 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 0,6 ∙
𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠

𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

6 0,000526031 0,000338862 0,084003 
7 0,000552255 0,000354597 0,106719 
8 0,00055782 0,000357936 0,124132 
9 0,0005068 0,000327324 0,118084 

10 0,000497709 0,000321869 0,127142 
11 0,0005068 0,000327324 0,144325 
12 0,000428675 0,000280449 0,117993 
13 0,000480484 0,000311535 0,1555 
14 0,000415891 0,000272779 0,130741 



Förutsättningar Fall 3 
Platta på mark  utan isolering – källare under marknivå 

Exponeringsklass: XC4, XD3, skall vara vattentät  
Typ: Parkeringsgarage  
Area: 17x17m2  
Tjocklek: 200mm  
Betongkvalitet: 30/37 L50  
Isolering under plattan: Nej  
Marktyp: Morän  
Nyttig last: 2,5 kN/m2  
Övergolv: Nej  
Beställarkrav: Bör inte spricka så mycket  
Hänsyn behöver inte tas till Radon, enstaka punktlaster, grundsulor.  

Beräkningar fall 3 

Betong 
Tjocklek 𝑡𝑡: = 200𝑚𝑚𝑚𝑚 
Per meter 𝑙𝑙 ≔ 1000𝑚𝑚𝑚𝑚 
Betongkvalitet: C30/37 
Draghållfasthet Betong 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ≔ 2,9 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
Betongens E-modul 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 33 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 
Stål 
Armeringsspänning 𝜎𝜎𝑠𝑠 ≔ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 500 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
Draghållfasthet B500BT 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ≔ 500 

𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2

Stålets E-modul 𝐸𝐸𝑠𝑠 = 200 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 
Geometri 
Rekomendatin för Exponeringsklass: 
XC4, XD3 

𝑤𝑤𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ≔ 0,2 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Täckande betongskikt 𝑐𝑐 ≔ 35 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Placering av armering Dubbelarmert (ÖK+UK) 
Bredd på tvärsnitt platta 𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Tvärsnittsarea 𝐴𝐴𝑐𝑐 = ℎ ∙ 𝑏𝑏 = 200000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Minimiarmering 
Dragna zonen i tvärsnittet 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑡𝑡 ∙ 𝑙𝑙 = 200000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Koefficient som kompenserar för 
inverkan av ojämna egenspänningar 

𝑓𝑓 ≔ 1,0 

Koefficient som beaktar 
spänningsfördelning inom tvärsnitt vid 
ren dragning  

𝑓𝑓𝑐𝑐 ≔ 1,0 

Minimiarmering för sprickfördelning 
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑓𝑓𝑐𝑐 ∙ 𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜎𝜎𝑠𝑠

= 1160𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Armeringsareor baserat på minsta mängd minimiarmering och armeringsstål 
diameter avrundade värden 

Bilaga 3



Ø 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐 =
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛

0,5 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝑚𝑚 = 2 ∙

𝑏𝑏
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑚𝑚 ∙  𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑐𝑐å𝑚𝑚𝑛𝑛 (𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

6 40 50 2000 
7 60 34 2040 
8 80 25 2000 
9 100 20 2000 

10 130 16 2080 
11 160 14 2240 
12 190 12 2280 
13 220 10 2200 
14 260 8 2080 
15 300 8 2400 
16 340 6 2040 
17 390 6 2340 
18 430 4 1720 
19 480 4 1920 
20 540 4 2160 

Sprickavstånd 

Effektiv betongarea. 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑏𝑏 

Effektiv höjd av tvärsnittet för beräkning 
av effektiv betong area. 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = min �2,5(ℎ − 𝑑𝑑);

ℎ
2�

 

Koefficient som beaktar armeringens 
vidhäftningsegenskaper  

𝑓𝑓1 = 0,8 

Koefficient som beaktar 
töjningsfördelning 

𝑓𝑓2 = 1,0 

𝑓𝑓3 = 7 ∙
Ø
𝑐𝑐

Rekommenderat värde från Eurocode 𝑓𝑓4 = 0,425 

Effektiv betongarea. 

Ø 
𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = min �2,5(ℎ − 𝑑𝑑);

ℎ
2�

 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
6 95 190000 
7 96,25 192500 
8 97,5 195000 
9 98,75 197500 

10 100 200000 
11 100 200000 
12 100 200000 
13 100 200000 
14 100 200000 



15 100 200000 
16 100 200000 
17 100 200000 
18 100 200000 
19 100 200000 
20 100 200000 

Sprickavstånd 

Ø 
𝑓𝑓3 = 7 ∙

Ø
𝑐𝑐

 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐴𝐴𝑠𝑠

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓3 ∙ 𝑐𝑐 + 𝑓𝑓1 ∙ 𝑓𝑓2 ∙ 𝑓𝑓4 ∙
∅

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑚𝑚𝑚𝑚) 

6 1,2 0,010526 235,8 
7 1,4 0,010597 273,5833333 
8 1,6 0,010256 321,2 
9 1,8 0,010127 365,175 

10 2 0,0104 396,9230769 
11 2,2 0,0112 410,9285714 
12 2,4 0,0114 441,8947368 
13 2,6 0,011 492,8181818 
14 2,8 0,0104 555,6923077 
15 3 0,012 530 
16 3,2 0,0102 645,3333333 
17 3,4 0,0117 613,017094 
18 3,6 0,0086 837,627907 
19 3,8 0,0096 805,9166667 
20 4 0,0108 769,6296296 

Spänningar per armeringsstål vid uppsprickning. 

Förhållandet mellan stålets och betongens 
E-modul

𝛼𝛼𝑒𝑒 = 𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎

= 6,06 

Ekvivalent betong area 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Spänning per armeringsstål vid 
uppsprinckning 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Ø 𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ (𝛼𝛼𝑒𝑒 − 1) 𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 = min �𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∙𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑠𝑠

; 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦�  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

6 210120 210,12 
7 210322,4 176,4705882 
8 210120 180 
9 210120 180 



10 210524,8 173,0769231 
11 211334,4 160,7142857 
12 211536,8 157,8947368 
13 211132 163,6363636 
14 210524,8 173,0769231 
15 212144 150 
16 210322,4 176,4705882 
17 211840,4 153,8461538 
18 208703,2 209,3023256 
19 209715,2 
20 210929,6 

Sprickbreddvid betongytan 

Största sprickavstånd 
𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Töjningsskillnad mellan stål 
och betong 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝑓𝑓𝑐𝑐 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

∙ �1 + 𝛼𝛼𝑒𝑒 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝐸𝐸𝑠𝑠
≤ 0,6 ∙

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠

Faktor beror av lastens 
varaktighet 

𝑓𝑓𝑐𝑐 =0,6 för korttidslast 

Ø 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 0,6 ∙
𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑠𝑠

𝑊𝑊𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (𝜀𝜀𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝑚𝑚𝑚𝑚 

6 0,000989 0,00063 0,233248 
7 0,00097 0,000619 0,265258 
8 0,000989 0,00063 0,317724 
9 0,000989 0,00063 0,361223 

10 0,000951 0,000607 0,377361 
11 0,000882 0,000566 0,362453 
12 0,000866 0,000557 0,382845 
13 0,000898 0,000576 0,442683 
14 0,000951 0,000607 0,528306 
15 0,000823 0,00053 0,435931 
16 0,00097 0,000619 0,625696 
17 0,000844 0,000543 0,517312 
18 0,001152 0,000728 0,964921 
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Företag: 
Datum: 
Närvarande: 

Frågeformulär konstruktörsföretag 

Info till respondenten:  

Tack för att ni ställer upp och hjälper oss. 

I undersökningen ska ni välja armering för tre fall av platta på mark och svara på några intervjufrågor. 
Svaren är konfidentiella, inga namn på företag eller konsulter kommer att synas i rapporten.  

Bakgrundsfrågor 

Företaget: 

Litet (1-5)/medelstort (5-10)/stort (>10) Lokalt/Svenskt/Internationellt 

Respondenten: 
Utbildning: Ingen utbildning/studerat men inte tagit examen/Högskoleingenjör/Civilingenjör 
Antal år i yrket (<5)(5-10)(11-15)(16-25)(>25) 

Frågor om armeringen 

Hur har ni valt armeringen till dessa tre fall? Ange varje fall för sig. 

1. Beräkningar för varje enskilt fall - om ja, kan vi få beräkningarna?
2. Färdiga tabeller
3. Erfarenhet
4. Annat, vad?

Är detta hur ni normalt brukar välja armering för platta på mark? 

I vilken utsträckning återkopplar entreprenören/beställaren om hur plattan blev efter gjutning? 
Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid och 3 ungefär I hälften av alla fall. 
Hade ni önskat mer återkoppling från entreprenör/beställare? 

Vet ni om entreprenörerna brukar göra något som kan påverka sprickbildningen i plattan negativt och 
som inte är föreskrivet av er som konstruktör? Om ja, vad? 

I vilken utsträckning upplever ni att den valda armeringen för fallen uppfyller beställarkraven för 
sprickbegränsning enligt givna förutsättningar? 
Skala 1-5 där 1 är inte alls och 5 helt. 

Hur tydliga upplever ni att Eurocodes metoder och krav för minimiarmering är? 
Skala 1-5 där 1 är mycket otydliga och 5 mycket tydligt och 3 varken eller. 
Vad hade kunnat förtydligas? 

Hur upplever ni att minimiarmeringsmängderna för grundplattorna enligt Eurocode är? 
Skala 1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket. 
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Företag: 
Datum: 
Närvarande: 
Hur tror ni att entreprenörerna upplever valda armeringsmängder? 
Skala 1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket. 

I vilken utsträckning upplever ni att hur minimiarmering ska väljas i grundplattor diskuteras bland 
konstruktörer? 
Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid. 

Har ni några övriga erfarenheter om minimiarmering ni vill dela med er av? 

Önskar ni tillägga något? 



Företag A 

2019-03-18 

Fråga 1. Hur har ni valt armeringen till dessa tre fall? Ange varje fall för sig. 

1. Beräkningar för varje enskilt fall - om ja, kan vi få beräkningarna?
2. Färdiga tabeller
3. Erfarenhet
4. Annat, vad?

Företag A. Beräkningar för varje enskilt fall. Applikation för fall 1 och 2 och Mathcad för 
fall 3. 

Fråga 2. Är detta hur ni normalt brukar välja armering för platta på mark? 

Företag A. Ja, därefter erfarenhet för plattor med samma förutsättningar. 

Fråga 3. I vilken utsträckning återkopplar entreprenören/beställaren om hur 
plattan blev efter gjutning? Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid och 3 ungefär I hälften 
av alla fall. 

Företag A. 2 

Fråga 4. Hade ni önskat mer återkoppling från entreprenör/beställare? 
Företag A. Ja, hade varit bra med erfarenhet från praktiken  

Fråga 5. Vet ni om entreprenörerna brukar göra något som kan påverka 
sprickbildningen i plattan negativt och som inte är föreskrivet av er som 
konstruktör? Om ja, vad?  

Företag A. Vet ej. Det står på ritningarna att entreprenören ska höra av sig vid ändringar. 
Ofta vill de ändra till betong som härdare snabbare. De brukar höra av sig men det är 
svårt veta om de alltid gör det.  

Fråga 6. I vilken utsträckning upplever ni att den valda armeringen för fallen 
uppfyller beställarkraven för sprickbegränsning enligt givna förutsättningar? 
Skala 1-5 där 1 är inte alls och 5 helt. 

Företag A. 5 

Fråga 7. Hur tydliga upplever ni att Eurokods metoder och krav för minimiarmering 
är? Skala 1-5 där 1 är mycket otydliga och 5 mycket tydligt och 3 varken eller. 

Företag A. 3 - Kraven är tydliga men formlerna och instruktionerna är utspridda i 
Eurokoden. Följdfråga: Vad hade kunnat förtydligas? Tydliggöra vad som gäller för 
sprickbegränsning i bruksgränstillstånd respektive brottgränstillstånd. 

Fråga 8. Hur upplever ni att minimiarmeringsmängderna för grundplattorna 
enligt Eurokod är? Skala 1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket. 
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Företag A. 5 - Onödigt hög arm-mängd. Finns i praktiken många fall som funkat med 
mindre mängd. 

Fråga 9. Hur tror ni att entreprenörerna upplever valda armeringsmängder? Skala 
1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket.

Företag A. 5 - Entreprenörerna reagerade en del vid införandet av Eurokod. Men är 
numera “vana”. 

Fråga 10. I vilken utsträckning upplever ni att hur minimiarmering ska väljas i 
grundplattor diskuteras bland konstruktörer?  
Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid.  

Företag A. 3 

Fråga 11. Har ni några övriga erfarenheter om minimiarmering ni vill dela med er 
av? 

Företag A. Nätarmering minskar sprickavstånd 

Fråga 12. Önskar ni tillägga något? 

Företag A. För E kan det vara mer ekonomiskt i längden med t.ex. duk under plattan 
istället för armering om vattentäthet är ett krav.  



Företag B 

2019-03-22 

Fråga 1. Hur har ni valt armeringen till dessa tre fall? Ange varje fall för sig. 

1. Beräkningar för varje enskilt fall - om ja, kan vi få beräkningarna?
2. Färdiga tabeller
3. Erfarenhet
4. Annat, vad?

Företag B. Erfarenhet 

Fråga 2. Är detta hur ni normalt brukar välja armering för platta på mark? 

Företag B. Ja 

Fråga 3. I vilken utsträckning återkopplar entreprenören/beställaren om hur 
plattan blev efter gjutning? Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid och 3 ungefär I hälften 
av alla fall. 

Företag B. 2 - Ytterst sällan, tror på att det beror på kostnader som skulle tillkomma i 
och med att återkoppling tar tid. 

Fråga 4. Hade ni önskat mer återkoppling från entreprenör/beställare? 

Företag B. Ja 

Fråga 5. Vet ni om entreprenörerna brukar göra något som kan påverka 
sprickbildningen i plattan negativt och som inte är föreskrivet av er som 
konstruktör? Om ja, vad?  

Företag B. Vet ej, kan dock tänka sig att entreprenörerna vill korta ner torktiderna (utifrån 
erfarenhetsresonemang) 

Fråga 6. I vilken utsträckning upplever ni att den valda armeringen för fallen 
uppfyller beställarkraven för sprickbegränsning enligt givna förutsättningar? 
Skala 1-5 där 1 är inte alls och 5 helt. 

Företag B. 3 - Respondenten menar på att beställaren inte alltid vet vilka krav som ställts 
och har en högre förväntan än vad resultatet blir med sprickor 

Fråga 7. Hur tydliga upplever ni att Eurokods metoder och krav för minimiarmering 
är? Skala 1-5 där 1 är mycket otydliga och 5 mycket tydligt och 3 varken eller. 

Företag B. 3 - Tycker att Eurokoden kan vara lite otydlig generellt för hela Eurokoden, 
(dimensionerar utifrån samlad kunskap hos kollegorna och sig själv.) 

Fråga 8. Hur upplever ni att minimiarmeringsmängderna för grundplattorna 
enligt Eurokod är? Skala 1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket. 

Företag B. 3 - Varken för mycket eller för lite. 
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Fråga 9. Hur tror ni att entreprenörerna upplever valda armeringsmängder? Skala 
1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket.

Företag B. 3 -  I och med dålig återkoppling så är det svårt att riktigt veta. 

Fråga 10. I vilken utsträckning upplever ni att hur minimiarmering ska väljas i 
grundplattor diskuteras bland konstruktörer?  
Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid.  

Företag B. 3 – Ibland, beroende på projekt. 

Fråga 11. Har ni några övriga erfarenheter om minimiarmering ni vill dela med er 
av? 

Företag B. – Upplever att sprickor i industrilokaler har varit ett problem och att använd 
betongkvalitet är högre än vad som föreskrivits av konstruktören. Upplever också att 
betongstationerna inte alltid håller jämn kvalitet, att betongen är slankare än vad 
som föreskrivits.  

Fråga 12. Önskar ni tillägga något? 

Företag B. - 



Företag C 

2019-04-02 

Fråga 1. Hur har ni valt armeringen till dessa tre fall? Ange varje fall för sig. 

1. Beräkningar för varje enskilt fall - om ja, kan vi få beräkningarna?
2. Färdiga tabeller
3. Erfarenhet
4. Annat, vad?

Företag C. Erfarenhet fall 1 och 2. Beräkningar fall 3. Ju högre krav på plattan desto 
viktigare är det med beräkningar. Annars kan man välja av erfarenhet om det bara ska 
hålla ihop och fungera. 

Företag C, fall 1. Förr, innan Eurokod, var erfarenhet vanligare att använda vid val. I 
fallet finns egentligen inga krav. Dock kan verksamhetstyp och golvmaterial påverka. 
Möjlighet hålla nere kostnaden genom att ha mindre armering. Skulle dock ändå 
dimensionera för att hålla nere sprickvidden under 0,4mm 

Företag C, fall 2. Här styr verksamheten. Egentligen vill man också spåra upp plattan var 
6e meter. Det är svårt att förhindra sprickor även om beställaren vill ha det sprickfritt.  

Företag C, fall 3. Beräknar As,min till 623mm2. EKS säger inget om hur armeringen ska 
placeras, bara hur den ska fördelas.   

Fråga 2. Är detta hur ni normalt brukar välja armering för platta på mark? 

Företag C. Ja 

Fråga 3. I vilken utsträckning återkopplar entreprenören/beställaren om hur 
plattan blev efter gjutning? Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid och 3 ungefär I hälften 
av alla fall. 

Företag C. 1  

Fråga 4. Hade ni önskat mer återkoppling från entreprenör/beställare? 

Företag C. Ja  

Fråga 5. Vet ni om entreprenörerna brukar göra något som kan påverka 
sprickbildningen i plattan negativt och som inte är föreskrivet av er som 
konstruktör? Om ja, vad?  

Företag C. Entreprenören kan tänkas vilja använda en högre betongkvalitet för att korta 
ner torktiderna.  

Fråga 6. I vilken utsträckning upplever ni att den valda armeringen för fallen 
uppfyller beställarkraven för sprickbegränsning enligt givna förutsättningar? 
Skala 1-5 där 1 är inte alls och 5 helt. 
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Företag C. 5. Överlag är beställarna nöjda. Dock utgår konstruktörerna inte alltid från 
sprickbegränsning vid val av armering, då andra faktorer kan påverka 
armeringsmängderna mer. 

Fråga 7. Hur tydliga upplever ni att Eurokods metoder och krav för minimiarmering 
är? Skala 1-5 där 1 är mycket otydliga och 5 mycket tydligt och 3 varken eller. 

Företag C. 2. Eurokoden är otydlig och krånglig att hitta i. Kan göras enklare att följa. 
Erfarenhet talar ibland emot Eurokoden. 

Fråga 8. Hur upplever ni att minimiarmeringsmängderna för grundplattorna 
enligt Eurokod är? Skala 1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket. 

Företag C. 4 – Överlag för mycket armering, vill armera mindre. Känner sig trygga med 
mängden armeringsmängderna då brottsgränstillstånd avgör. Ju mer krav på ytskikten, 
desto noggrannare är man med beräkningarna. 

Fråga 9. Hur tror ni att entreprenörerna upplever valda armeringsmängder? Skala 
1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket.

Företag C. 3 – Oftast upplever de att det är för mycket armering, men det händer även att 
de tycker att det är för lite. T.ex. om det inte är några krav i plattan. 

Fråga 10. I vilken utsträckning upplever ni att hur minimiarmering ska väljas i 
grundplattor diskuteras bland konstruktörer?  
Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid.  

Företag C. 5 – Ingår i uppdraget att välja en armeringsmängd som beställaren blir nöjd 
med. Olika erfarenheter bland aktörer leder ofta till diskussioner. 

Fråga 11. Har ni några övriga erfarenheter om minimiarmering ni vill dela med er 
av? 

Företag C. - 

Fråga 12. Önskar ni tillägga något? 

Företag C. – Dåligt utförd gjutning kan leda till sprickor. Kompetensen hos utförande 
företag kan variera. T.ex. kan betongkvaliteten avgöra vilken kompetensnivå som krävs. 
Vi har det teoretiska ansvaret och entreprenören har det praktiska.  



Företag D 

2019-04-02 

Fråga 1. Hur har ni valt armeringen till dessa tre fall? Ange varje fall för sig. 

1. Beräkningar för varje enskilt fall - om ja, kan vi få beräkningarna?
2. Färdiga tabeller
3. Erfarenhet
4. Annat, vad?

Företag D, Beräkningar för varje enskilt fall. För standardfall används erfarenhet. 
Använder Eurokod och betonghandboken för beräkningar i excel. 

Fråga 2. Är detta hur ni normalt brukar välja armering för platta på mark? 

Företag D. Ja 

Fråga 3. I vilken utsträckning återkopplar entreprenören/beställaren om hur 
plattan blev efter gjutning? Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid och 3 ungefär I hälften 
av alla fall. 

Företag D. 2 - Återkoppling sker ofta när det är något fel, återkoppling sker även ibland 
när armeringsmängder diskuteras från konstruktör 

Fråga 4. Hade ni önskat mer återkoppling från entreprenör/beställare? 

Företag D. Ja, det är värdefullt. 

Fråga 5. Vet ni om entreprenörerna brukar göra något som kan påverka 
sprickbildningen i plattan negativt och som inte är föreskrivet av er som 
konstruktör? Om ja, vad?  

Företag D. Entreprenörer kan välja högre betongkvalitet för att minska torktiderna eller 
om det blir besvär med väder. Entreprenörer kan hantera plattorna fel, t.ex. vattna plattor 
som ej ska vattnas. 

Fråga 6. I vilken utsträckning upplever ni att den valda armeringen för fallen 
uppfyller beställarkraven för sprickbegränsning enligt givna förutsättningar? 
Skala 1-5 där 1 är inte alls och 5 helt. 

Företag D. 5. 

Fråga 7. Hur tydliga upplever ni att Eurokods metoder och krav för minimiarmering 
är? Skala 1-5 där 1 är mycket otydliga och 5 mycket tydligt och 3 varken eller. 

Företag D. 2. Eurokoden skulle ha mer exempel för olika konstruktioner, Eurokoden är 
alldeles för generell och behöver anpassas för mer fall. Exempel på otillräcklighet är när 
plattor behöver armeras mer än mellanbjälklag med Eurokoden. 

Fråga 8. Hur upplever ni att minimiarmeringsmängderna för grundplattorna 
enligt Eurokod är? Skala 1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket. 
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Företag D. 5 - För mycket armering används med Eurokoden för minimiarmering. 
Minimiarmering anpassas ofta utefter punktlaster. I fall 2 skulle respondenten i vanliga 
fall utgått från punktlasterna. 

Fråga 9. Hur tror ni att entreprenörerna upplever valda armeringsmängder? Skala 
1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket.

Företag D. 5 – Entreprenörerna kan vara frustrerade emellanåt av de stora mängderna. 

Fråga 10. I vilken utsträckning upplever ni att hur minimiarmering ska väljas i 
grundplattor diskuteras bland konstruktörer?  
Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid.  

Företag D. 3 – Har varit mycket diskussion inom gruppen hur man ska hantera 
minimiarmering, Respondenten har haft som uppgift att ta fram en beräkning för att 
minska sprickbredder. 

Fråga 11. Har ni några övriga erfarenheter om minimiarmering ni vill dela med er 
av? 

Företag D. – 

Fråga 12. Önskar ni tillägga något? 

Företag D. Entreprenörer är olika noga med betongblandningen, även hur de jobbar med 
plattans härdning. Entreprenörerna har även väldigt olika förutsättningar för olika 
arbetsplatser gällande väder mm. 



Företag E 

2019-05-03 

Fråga 1. Hur har ni valt armeringen till dessa tre fall? Ange varje fall för sig. 

1. Beräkningar för varje enskilt fall - om ja, kan vi få beräkningarna?
2. Färdiga tabeller
3. Erfarenhet
4. Annat, vad?

Företag E, Beräkningar för svårare fall. Löser enklare/vanligare fall erfarenhetsmässigt. 

Fråga 2. Är detta hur ni normalt brukar välja armering för platta på mark? 

Företag E. Ja 

Fråga 3. I vilken utsträckning återkopplar entreprenören/beställaren om hur 
plattan blev efter gjutning? Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid och 3 ungefär I hälften 
av alla fall. 

Företag E. 2 Hur mycket återkoppling man får är väldigt beroende av vad för typ av projekt 
det gäller. 

Fråga 4. Hade ni önskat mer återkoppling från entreprenör/beställare? 

Företag E. Ja 

Fråga 5. Vet ni om entreprenörerna brukar göra något som kan påverka 
sprickbildningen i plattan negativt och som inte är föreskrivet av er som 
konstruktör? Om ja, vad?  

Företag E. När entreprenören hör av sig brukar de vilja dra ner torktiderna. Men det är 
sällan de hör av sig  

Fråga 6. I vilken utsträckning upplever ni att den valda armeringen för fallen 
uppfyller beställarkraven för sprickbegränsning enligt givna förutsättningar? 
Skala 1-5 där 1 är inte alls och 5 helt. 

Företag E. 5. För det mesta är beställarna nöjda 

Fråga 7. Hur tydliga upplever ni att Eurokods metoder och krav för minimiarmering 
är? Skala 1-5 där 1 är mycket otydliga och 5 mycket tydligt och 3 varken eller. 

Företag E. 3 – sprickbegränsningsdimensionering i Eurokoden är generell när det kommer 
till minimiarmering för sprickbegränsning. Oftast dimensioneras minimiarmeringen efter 
brottgränstillstånd. 

Fråga 8. Hur upplever ni att minimiarmeringsmängderna för grundplattorna 
enligt Eurokod är? Skala 1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket. 
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Företag E. 4 - Armeringsmängderna har blivit större efter Eurokodens införande, inte 
alltid när det behövs.  

Fråga 9. Hur tror ni att entreprenörerna upplever valda armeringsmängder? Skala 
1-5 där 1 är alldeles för lite och 5 alldeles för mycket.

Företag E. 4 – Entreprenörerna har lite olika åsikter beroende på om de är betongtekniker 
och liknande.  

Fråga 10. I vilken utsträckning upplever ni att hur minimiarmering ska väljas i 
grundplattor diskuteras bland konstruktörer?  
Skala 1-5 där 1 är aldrig och 5 alltid.  

Företag E. 3 – det händer att det diskuteras. 

Fråga 11. Har ni några övriga erfarenheter om minimiarmering ni vill dela med er 
av? 

Företag E. – tycker att sprickhantering blivit bättre med åren, är inte alltid armeringen 
som är orsaken till sprickorna. 

Fråga 12. Önskar ni tillägga något? 

Företag E. – 



Ordlista som gäller för rapporten 

Enkelarmering – då ett horisontellt lager armering läggs i en betongplatta, oftast centriskt 
placerat i plattan 

EKS – Eurokoden anpassad för svenska förhållanden, ges ut av Boverket 

Eurokod – (eurocode på engelska) Europastandard som används för dimensionering av 
bärande konstruktionsdelar eller för beräkning av armering  

Dubbelarmering – då två horisontella lager läggs med ett mellanrum i en betongplatta 

Minimiarmering – den minsta mängd armering som enligt Eurokod krävs för att armera 
en betongplatta 

Sprickavstånd – avstånd mellan två sprickor i en betongplatta 

Sprickbildning – ett naturligt fenomen där sprickor på grund av inre krafter uppstår i 
betongplattor i samband med gjutning  

Skadlig sprickbildning – då uppkomna sprickor inte kan anses vara estetiskt eller fysiskt 
acceptabla  

Sprickbredd – bredd på uppkommen spricka i höjd med ytan på betongplattan 

As, min – se minimiarmering 

Sr, max - se sprickavstånd 

Wk, max - se sprickbredd 

Bilaga 13


	Inlämning 2 matti fixar
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Mål och frågeställningar
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Disposition

	2 Metod och genomförande
	2.1 Undersökningsstrategi
	2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling
	Frågeställning 1
	Frågeställning 2
	Frågeställning 3

	2.3 Litteraturstudie
	2.4 Valda metoder för datainsamling
	2.4.1 Dokumentanalys och beräkningar
	2.4.2 Strukturerade intervjuer

	2.5 Arbetsgång
	2.6 Trovärdighet
	2.6.1 Validitet
	2.6.2 Reliabilitet


	3 Teoretiskt ramverk
	3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel
	3.2 Minimiarmering
	3.3 Sprickbildning i betong
	3.4 Eurokod
	3.5 Sammanfattning av valda teorier

	4 Empiri
	4.1 Dokumentanalys
	4.2 Intervjuer
	4.2.1 Presentation av respondenterna
	4.2.2 Utförande av intervjuer

	4.3 Konsulternas valda armering för beräkningsfallen
	4.4 Övriga intervjufrågor, sammanfattat
	4.5 Sammanfattning av insamlad empiri

	5 Analys och resultat
	5.1 Analys
	5.1.1 Minimiarmering
	5.1.2 Sprickbildning i betong
	5.1.3 Eurokod

	5.2 Hur beräknas (väljs) normalt minimiarmering i platta på mark?
	5.3 Når konsulternas valda armering Eurokods krav för minimiarmering och sprickbredder?
	5.4 I vilken utsträckning upplever konsultbolagen att den normalt valda minimiarmeringen för platta på mark uppfyller ställda krav enligt Eurokod?
	5.4.1 Fall 1
	5.4.2 Fall 2
	5.4.3 Fall 3

	5.5 Koppling till målet

	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Resultatdiskussion
	6.2 Metoddiskussion
	6.3 Begränsningar
	6.4 Slutsatser och rekommendationer
	6.5 Förslag till vidare forskning

	Referenser
	Bilagor

	Bilagorna
	V19 Emanuel Jönsson Matti Nurro Examensarbete Examination 1 klar
	Bilaga 1 till 3 ny
	Tre Ritningar 20190320 A4
	K-4-22-101 - VILLAGRUND
	Sheets
	K-4.22-101 - VILLAGRUND


	K-4-22-101 - Lagerlokal
	Sheets
	K-4.22-101 - Lagerlokal


	K-4-22-103 - Parkeringsgarage
	Sheets
	K-4.22-103 - Parkeringsgarage



	20190320 frågeformulär
	Intervjufrågor A
	Intervjufrågor B
	Intervjufrågor C
	Intervjufrågor D
	Intervjufrågor E
	Beteckningslista





