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Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet 
Sammanhållningsarmering i allmänhet 
Bo Westerberg 2009-11-10. Reviderad 2010-02-01 

 

Inledning 
Vertikal koppling i bärande väggar kan behövas dels med hänsyn till olyckslast och fortskri-
dande ras, dels med hänsyn till den ”vanliga” stabiliseringen. Denna rapport behandlar fram-
förallt behovet av vertikal koppling i väggar och pelare med hänsyn till olyckslast och fort-
skridande ras, samt den alternativa möjligheten att dimensionera för överbryggning av skada-
de områden (alternativ bärning). Inledningsvis ges en allmän översikt över reglerna kring 
olyckslast och fortskridande ras i EN 1991-1-7. För fullständighetens skull redovisas inte bara 
vertikala dragband utan även horisontella dragband i bjälklag och mellan bjälklag och pelare 
eller vägg. Konkreta regler återfinns framförallt i bilaga A. Även EN 1992-1-1 avsnitt 9.10 
ger dock regler om sammanhållningskrafter, och eftersom bilaga A i EN 1991-1-7 är s.k. in-
formativ är det reglerna i EN 1992-1-1 som gäller i de fall reglerna skiljer sig. 

Den andra aspekten (”vanlig” stabilisering) behandlas här med hänsyn till hur man kan, re-
spektive inte kan, beakta friktion på grund av egentyngd. 
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1. OLYCKSLAST OCH FORTSKRIDANDE RAS 

1.1 Regler i EN 1991-1-7 

1.1.1 Huvudprinciper 
Figur 1 illustrerar huvudprinciperna för dimensionering med hänsyn till olyckslast och fort-
skridande ras enligt EN 1991-1-7. 

 
 Dimensioneringssituationer vid olyckslast  

      
      

A. Strategi med målsättning att identifiera  
olyckslaster, t.ex. explosion eller stöt 

 B. Strategi med målsättning att begränsa 
området för lokal skada 

        
        
Utformning av 
bärverket så 
att det blir 
tillräckligt 
skadetåligt 

Hindra alternativt 
förebygga eller 
reducera lasten 

Dimensionera 
bärverket så att 
det kan motstå 

aktuell last 

 Öka bärver-
kets redun-

dans, alterna-
tiva lastvägar 

Väsentliga 
bärverksdelar 
dimensione-
ras för aktuell 
olyckslast 

Tillämpa före-
skrivande reg-

ler tex om sam-
manhållning 
och duktilitet 

Figur 1. Huvudprinciper för dimensionering med hänsyn till olyckslast och fortskridande ras 
enligt EN 1991-1-7. 

Anm 1. Strategier och regler överenskoms för aktuellt projekt med beställare och myndighet. 

Anm 2. Olyckslaster kan vara identifierade eller oidentifierade laster. 

Anm 3. Strategier baserade på oidentifierade laster täcker en stor mängd möjliga händelser och handlar 
om begränsning av skadans omfattning. Detta kan innebära tillräcklig skadetålighet mot olyckslaster 
identifierade i 1.1 (6), eller olyckslaster av ospecificerad orsak. Vägledning ges i bilaga A, se nedan. 

Anm 4. Nominella värden för identifierade olyckslaster (t.ex. inre explosion eller stöt) ges i EN 1991-
1-7. Värdena kan ändras i den nationella bilagan eller för ett enskilt projekt enligt överenskommelse 
med beställare och vederbörande myndighet. 

Anm 5. För vissa bärverk (t.ex. där det inte finns någon risk för dödsfall, och där ekonomiska, sociala 
och miljömässiga konsekvenser är försumbara) kan kollaps av hela eller en större del av bärverket ac-
cepteras vid en extrem händelse. Förutsättningarna kan överenskommas för det enskilda projektet mel-
lan beställare och vederbörande myndighet. 

I det följande behandlas endast strategier av typ B. I avsitt 3.3 kan följande utläsas: 

Konsekvenserna av en ospecificerad olyckslast kan lindras på ett eller flera av följande sätt: 

a) Viktiga bärverksdelar (key elements), avgörande för bärverkets stabilitet, dimensioneras 
för att motstå inverkan av en ”modellolyckslast” Ad med rekommenderat värde 34 kN/m2 
(lika i NA1

b) Bärverket dimensioneras så att ett lokalt brott (t.ex. brott i en enskild bärverksdel) inte 
äventyrar hela eller en större del av bärverkets fortbestånd. Rekommenderad gräns för 
byggnader är 15 % av ytan för ett bjälklag, dock högst 100 m2 (lika i NA). Detta innebär 
en skärpning jämfört med 150 m2 enligt tidigare svenska regler. 

). Lasten antas verka horisontellt eller vertikalt, dock endast i en riktning i taget. 
Se vidare 1.1.2.6 nedan. 

                                                 
1 Bilaga NA, den nationella bilagan där de nationella valen av s.k. nationellt valbara parametrar görs. För varje 
sådan parameter ges ett rekommenderat värde, som ett land antingen kan använda eller välja ett annat värde på. 



 3 

c) Praktiska regler om utformning, som anses medföra en acceptabel skadetålighet (t.ex. 
sammanhållning i tre riktningar, eller ett minimium av duktilitet för utsatta bärverksdelar). 

Den nationella bilagan kan ange vilket/vilka av dessa alternativ som ska tillämpas. Exempel 
för tillämpning på byggnader ges i bilaga A, se avsnitt 1.1.2 nedan.  

Metoder för hantering av olyckslaster knyts till konsekvensklasserna CC1, CC2 och CC3: 

CC1 Ringa konsekvenser av brott (exempel: lantbruksbyggnad) 
CC2 Måttliga konsekvenser av brott 
CC3 Svåra konsekvenser av brott (exempel: läktare) 

1.1.2 Bilaga A. Dimensionering m.h.t lokal skada av ospecificerad orsak 

1.1.2.1 Allmänt 
Bilagan innehåller bl.a. exemplifiering av konsekvensklasserna enligt ovan, tillsammans med 
rekommendationer om hur detta påverkar dimensioneringen. 

Rekommendationerna innebär bl.a. regler om sammanhållningskrafter, liknande dem som 
finns i EN 1992-1-1 avsnitt 9.10. Reglerna i EN 1991 och EN 1992 är principiellt mycket lika, 
men det skiljer i enskilda siffervärden. Bilaga A i EN 1991-1-7 är informativ, och den behål-
ler sin informativa karaktär enligt bilaga NA. Det betyder att det som gäller för betongkon-
struktioner är reglerna i EN 1992-1-1. En jämförelse kan dock ha sitt intresse, därför redovi-
sas även motsvarande regler i bilaga A. 

1.1.2.2 Konsekvensklasser (A.3) 
Exempel och uppdelning i fyra konsekvensklasser enligt tabell A.1 visas nedan: 

Klass Exempel 
CC1 Enfamiljshus på högst 4 våningar 

Lantbruksbyggnader 
Byggnader där personer sällan vistas 

CC2a,  
lägre  
riskgrupp 

Enfamiljshus med 5 våningar 
Hotell, flerfamiljshus och kontorshus med högst 4 våningar 
Industribyggnader med högs 3 våningar 
Varuhus med högst 3 våningar à högst 1000 m2 bjälklagsyta 
Envånings skolbyggnader 
Alla offentliga byggnader med högst 2 våningar à högst 2000 m2 

CC2b,  
högre  
riskgrupp 

Hotel och bostadshus med fler än 4 och högst 15 våningar 
Skolbyggnader med fler än 1 men högst 15 våningar 
Varuhus med fler än 3 men högst 15 våningar 
Sjukhus med högst 3 våningar 
Kontorshus med fler än 4 men högst 15 våningar 
Alla offentliga byggnader med 2000-5000 m2 bjälklagsyta 
Parkeringshus med högst 6 våningar 

CC3 Fall där gränsvärdena för våningsantal och bjälklagsyta i klass CC2a och CC2b 
överskrids 
Alla byggnader där allmänheten har tillträde i betydande antal 
Arenor med plats för mer än 5000 personer 
Byggnader som innehåller farliga ämnen eller processer 
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1.1.2.3 Rekommenderade strategier beroende på konsekvensklass (A.4) 
För byggnader i konsekvensklass CC1 fordras inga ytterligare åtgärder utöver dimensione-
ringen för normalt bruk enligt EN 1990-1999. 

Byggnader i konsekvensklass CC2a förses med verksamma horisontella dragband. Närmare 
detaljer om krafter ges i A.5, se nedan.  

I byggnader i konsekvensklass CC2b tillkommer  

− antingen  
horisontella dragband enligt A.5 plus vertikala dragband enligt A.6 (se nedan) i alla bä-
rande pelare och väggar  

− eller  
att byggnaden kan visas klara bortfall av en pelare, eller en nominell del av en bärande 
vägg (en åt gången, vilken som helst, en våning i taget), med bibehållen stabilitet och utan 
att skadans omfattning överskrider en viss gräns, se figur 2.  

Om hypotetiskt bortfall av en pelare eller väggdel medför skador över den accepterade grän-
sen ska ifrågavarande bärverksdel dimensioneras som om den vore en ”viktig” bärverksdel” 
(key element) enligt A.8, se 1.1.2.6 nedan. 

För byggnader i konsekvensklass CC3 bör en riskanalys genomföras, med beaktande av både 
förutsägbara och icke förutsägbara händelser. Detta kan kräva särskild expertis. 

 

 

B
B

A
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L
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Figur 2. Rekommenderad gräns för lokal skada (lika i NA), fritt återgivet enligt figur A.1. 
Figuren illustrerar även dragbandskrafter och mått enligt 1.1.2.4 nedan. 

A =  område för lokal skada, 100 m2 dock högst 15 % av bjälklagsytan, i var och en av de två 
berörda våningarna (båda kan samtidigt ha denna skadeomfattning) 

B =  bortslagen pelare. 

1.1.2.4 Horisontella dragband (A.5) 
Horisontella dragband bör finnas längs fasader samt i två riktningar i inre pelar- och balklinjer, 
för att binda ihop pelare och väggar med stommen. Dragbanden och deras anslutning mot 
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pelare eller angränsande balk bör i varje bjälklag kunna ta följande krafter, jfr figur 2 (re-
kommenderade värden, ingen avvikelse i NA): 

Inre dragband: Ti = 0,8⋅(gk + ψ⋅qk)⋅s⋅L  dock minst 75 kN 

Dragband längs kant:  Tp = 0,4⋅(gk + ψ⋅qk)⋅s⋅L  dock minst 75 kN 
där s = avstånd mellan dragband, jfr figur 2 
 L = dragbandets längd, jfr figur 2 
 ψ = relevant faktor ψ1 (frekvent lastvärde) eller ψ2 (långtidslast) enligt EN 1990 (6.11b) 

Vilken ψ-faktor som ska användas är oklart. EN 1990 hänvisar till EN 1991-1999, EN 1991 
hänvisar till EN 1990 och EN 1992 säger ingenting. Det som ligger närmast till hands är att 
använda faktorn ψ1 för frekvent lastvärde, vilket motsvarar hittillsvarande svensk praxis. 

1.1.2.5 Vertikala dragband (A.6) 
Vertikala dragband är, som framgått ovan, för byggnader i konsekvensklass CC2b ett alterna-
tiv till en analys av bärningen efter en lokal skada, t.ex. avslagen pelare, se figur 2. 

Pelare och vertikalbärande väggar bör i så fall kunna ta en dragkraft som svarar mot den störs-
ta vertikala reaktionen från ett bjälklag med permanenta och variabla laster enligt lastkombi-
nation för olyckslast, jfr 1.1.2.4 ovan. Se även figur 3. Denna dragbandskraft ”bör inte förut-
sättas verka samtidigt med permanenta och variabla laster som verkar på konstruktionen”. 
Detta kan låta egendomligt, men det innebär att dragbandet även ska kunna ta en motsvarande 
uppåtriktad kraft, som alltså inte ska reduceras med den nedåtriktade reaktionen från bjälkla-
get som vilar på väggen eller pelaren. 

Vertikala dragband förutsätter att motsvarande dragkraft kan tas även inom bärande vägg re-
spektive pelare, samt i den vertikala kopplingen mellan väggar i angränsande våningar.  

Figur 3. Illustration av last på bjälklag 
och motsvarande kraft i vertikalt drag-
band. Bjälklagslast q enligt lastkombina-
tion för olyckslast. 
 

 

q
F = R(q)

F

 
1.1.2.6 Viktiga bärverksdelar (”key elements”) (A.8) 
Härmed menas sådana bärverksdelar vars utslagning medför att ett större område än det ac-
cepterade området (se figur 2 ovan) rasar. De bör dimensioneras för en olyckslast Ad i hori-
sontell eller vertikal riktning, med rekommenderat värde 34 kN/m2 (lika i NA). Lasten antas 
verka på den aktuella bärverksdelen inklusive anslutna delar (t.ex. en vägg till en pelare). An-
slutande delar medräknas med hänsyn till sin bärförmåga och sin förbindning till pelaren. I 
övrigt ges inte några närmare anvisningar, t.ex. beträffande vilken yta den ska antas verka 
samtidigt över. Följande tolkning verkar rimlig:  

Horisontell last 34 kN/m2 antas verka lokalt på en vägg inom en våning i aktuell bärverksdel. 
Den resulterande kraften beaktas inte för totalstabiliteten. Vertikal last 34 kN/m2 antas verka 
uppåt eller neråt på ett bjälklag inom aktuell bärverksdel.  
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1.2 Regler i EN 1992-1-1 

1.2.1 Allmänt 
Bärverk som inte dimensioneras för specificerade olyckslaster bör ha ett lämpligt system av 
dragband, som kan förhindra fortskridande ras genom att möjliggöra alternativ bärning efter 
en lokal skada. Följande typer av dragband definieras: 

− dragband längs kant 
− inre dragband 
− horisontell förankring av pelare eller vägg 
− vertikala dragband där så fordras, särskilt vid elementbyggnad 

Om en byggnad genom rörelsefogar är uppdelad i statiskt fristående delar bör varje del ha ett 
oberoende system av dragband. Vid dimensionering av dragband kan armeringens karakteris-
tiska hållfasthet utnyttjas. Armering för andra ändamål kan ingå i dragband. 

1.2.2 Dragband längs kant  
Dragband längs kant (perimeter ties) bör kunna ta en kraft 

21ipertie, QqlF ≥⋅= 2

där q1 = 10 kN/m och Q2 = 70 kN (rekommenderade värden);  

 

    enligt bilaga NA behöver dock ingen undre gräns Q2 beaktas 
  li  =  spännvidd för ändfack (motsvarar s i motsvarande uttryck enligt EN 1991-1-7, 

som där kallas ”avstånd mellan dragband”, dvs avståndet till närmaste inre drag-
band, vilket även är lika med spännvidden li; se 1.1.2.4 samt figur 2 ovan) 

1.2.3 Inre dragband  
Inre dragband bör finnas i varje bjälklag i två nära vinkelräta riktningar. De bör vara kontinu-
erliga utefter hela sin längd och förankrade i dragband längs kant, såvida de inte fortsätter 
som horisontell förankring av pelare eller vägg. De kan fördelas jämnt i plattor eller grupperas 
längs balklinjer eller väggar. Dragbanden bör kunna ta en kraft 

Ftie,int = 20 kN/m (rekommenderat värde, lika i NA) 

I elementbjälklag utan pågjutning, där dragband inte kan placeras vinkelrätt mot spännvidden, 
kan de koncentreras till balklinjerna. Minsta kraft i en balklinje är i detta fall 

43
21

tie 2
QqllF ≥⋅

+
=  

där q3 = 20 kN/m och Q4 = 70 kN (rekommenderade värden);  
        enligt bilaga NA behöver dock ingen undre gräns Q4 beaktas 

l1 och l2 är bjälklagets spännvidd på ömse sidor om balken 

Skillnaden mot Ftie,int är alltså att Ftie enligt rekommenderat värde ska vara minst 70 kN per 
balklinje. Enligt bilaga NA blir det dock ingen skillnad, eftersom någon undre gräns då inte 
beaktas. 

1.2.4 Horisontella dragband till pelare och/eller väggar 
Pelare och väggar längs kant bör kopplas horisontellt till bärverket på varje bjälklagsnivå 
(gäller även tak). Erforderlig kraft är (rekommenderade värden, ingen ändring i NA) 

                                                 
2 I EN 1992-1-1 står felaktigt ”≤ q2”, men det korrekta uttrycket anges här. Motsvarande gäller i 1.2.3. 



 7 

ftie,fac = 20 kN per meter fasadlängd, för pelare dock högst 

Ftie,col = 150 kN per pelare 

1.2.5 Vertikala dragband 
Elementbyggnader med 5 eller flera våningar bör förses med vertikala dragband i pelare eller 
väggar för att begränsa skadeomfattningen i bjälklag som förlorar en pelare eller bärande vägg. 

Normalt bör kontinuerliga vertikala dragband läggas in från nedersta till översta bjälklag, med 
bärförmåga svarande mot upplagsreaktionen av lasten i en dimensioneringssituation med 
olyckslast, verkande på bjälklaget ovanför den pelare eller vägg som slagits ut av olyckslast. 
Se även figur 3 ovan. 

Som alternativ kan man utnyttja skivverkan i väggar och/eller membranverkan i bjälklag, för-
utsatt att jämvikt och tillräcklig deformationsförmåga kan påvisas. Se 1.4 nedan. 

1.3 Jämförelser mellan EN 1991-1-7 och EN 1992-1-1 

1.3.1 Allmänt 
Reglerna om horisontella sammanhållningskrafter i EN 1991 och EN 1992 är lika i princip 
men skiljer sig i detaljer. Som påpekats ovan (1.1.2.1) så är det reglerna i EN 1992 som gäller 
för betongkonstruktioner, men jämförelser kan ju ändå ha sitt intresse. 

1.3.2 Dragband längs kant 
Vid jämförelse av uttrycken finner man att  0,4⋅(gk + ψ⋅qk)⋅L i EN 1991-1-7 (L är dragbandets 
längd) motsvaras av 10 kN/m i EN 1992-1-1 och s motsvaras av li. Vidare är den undre grän-
sen 75 kN i EN 1991-1-7 medan undre gräns saknas enligt NA till EN 1992-1-1.  

Om (gk + ψ⋅qk)⋅L > 25 kN/m kommer EN 1991-1-7 alltid att ge högre värde på kraften än EN 
1992-1-1.  

Om (gk + ψ⋅qk)⋅L < 25 kN/m och s > 7,5 m kommer EN 1991-1-7 att ge lägre värde på kraften 
än EN 1992-1-1, annars högre. 

Exempel: s = li = 7 m, g + ψ⋅qk = 4 + 0,5⋅2 = 5 kN/m2, L = 7 m 

FEN1991 = 0,4⋅5⋅7⋅7 = 98 kN  

FEN1992 = 10⋅7 = 70 kN 

1.3.3 Inre dragband 
Här motsvaras 0,8⋅(gk + ψ⋅qk)⋅L i EN 1991-1-7 av 20 kN/m i EN 1992-1-1 och s motsvaras av 
l1 + l2. Samma exempel som ovan ger 

FEN1991 = 0,8⋅5⋅7⋅7 = 196 kN 

FEN1992 = 7⋅20 = 140 kN 

1.3.4 Horisontella dragband till pelare och/eller väggar 
Enligt EN 1991-1-7 gäller samma som för inre dragband, med bl.a. samma undre gräns 75 kN. 
Även enligt EN 1992-1-1 gäller samma som för inre dragband, förutom att undre gräns nu är 
150 kN istället för 70 som rekommenderas för inre dragband (enligt NA ingen undre gräns 
alls för inre dragband).  
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1.3.5 Vertikala dragband 
Här är det i sak ingen skillnad mellan EN 1991-1-7 och EN 1992-1-1, även om formulering-
arna är lite olika. Enligt EN 1992 bör normalt kontinuerliga vertikala dragband finnas över 
hela höjden, med bärförmåga svarande mot lasten på väggen eller pelaren i lastkombination 
med olyckslast. Av EN 1991 framgår klart att det gäller lasten från ett bjälklag. 

1.4 Överbryggning av skadade områden 

1.4.1 Allmänt 
Att dimensionera för överbryggning av skadade områden (alternativ bärning) är ett alternativ 
till kontinuerliga vertikala dragband i de fall sådana är aktuella, dvs i konsekvensklass CC2b, 
se 1.1.2.2 ovan. Två möjligheter nämns i EN 1992-1-1 avsnitt 9.10: 

− skivverkan i väggar 
− membranverkan i bjälklag 
Horisontella dragband enligt schablonregler kan medverka till såväl skivverkan som mem-
branverkan, men det är inte säkert att de räcker. För överbryggning fordras en särskild dimen-
sionering, som kan ge behov av kraftigare dragband än vad schablonreglerna ger. 

1.4.2 Exempel på överbryggning 
Några exempel på överbryggning med skivverkan och membranverkan visas i figur 4-7. Figu-
rerna visar för enkelhets skull trevåningsbyggnader, men observera att det är först vid fem 
eller flera våningar som överbryggning eller vertikala dragband behövs (klass CC2b).  

När skivverkan aktiveras kommer fogar mellan väggelement att öppna sig något, vilket ger 
vinkeländringar och förskjutningar, som kan knuffa ut de anslutande elementen i den högra 
fasaden i figur 4. Detta illustrerar vikten av att det även finns en allmän sammanhållningsar-
mering enligt schablonreglerna, som kan förhindra sekundära ras. 

När varken skivverkan eller membranverkan är möjlig, såsom i figur 7, så återstår endast al-
ternativet med kontinuerliga vertikala dragband i aktuell pelare eller vägg (vi talar fortfarande 
om byggnader som har fem eller flera våningar, klass CC2b, även om bilden bara visar tre 
våningar). Sådana dragband kan inte säkert förhindra ett ras enligt figur 7, och detta behöver 
inte heller påvisas. Under alla förhållanden torde vertikala dragband lindra konsekvenserna av 
att en hörnpelare slås ut, och när byggnaden har fem eller flera våningar så ökar möjligheten 
för det understa bjälklaget att hänga kvar i ovanförliggande konstruktion (det är ju också detta 
bjälklag som löper störst risk att förlora sin bärning genom påkörning). 

Figurerna visar endast utslagning av pelare i fasad. Även innerpelare kan slås ut, även om 
risken för utslagning genom påkörning är mindre än för fasadpelare, och även då kan man 
utnyttja skivverkan, om det finns bärande väggar ovanför pelaren, eller membranverkan i 
bjälklag.  

Även bärande väggar kan slås ut, men principerna för överbryggning genom skivverkan eller 
membranverkan är desamma. 
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Figur 4. Överbryggning efter förlust av kantpelare. Skivverkan i form av ”hög balk” är möj-
lig om väggelementen kopplas ihop med dragband i underkanten eller i bjälklaget.  

Figur 5. Överbryggning efter förlust av hörnpelare. Skivverkan i form av  två “flaggkonstruk-
tioner” som möts i hornet är möjlig om väggarna kopplas ihop med dragband i överkanten 
eller i ovanförliggande bjälklag. Hopkoppling i hörn är lämplig men inte absolut nödvändig. 
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Figur 6. Överbryggning genom membranverkan i bjälklag. Membrankrafter kan tas ända ut i 
hörn om bjälklaget fungerar som en styv skiva. 

 
Figur 7. Här är varken skivverkan eller membranverkan möjlig. Om byggnaden har ≥ 5 vå-
ningar fordras då istället vertikala dragband i hörnpelare, annars kan det gå som i figuren. 
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1.4.3 Principer för skivverkan och membranverkan 

I det följande 
illustreras prin-
ciper för skiv-
verkan och 
membranverkan.  

 

 

Dragband

Dragband

Tryckbåge

Tryckbåge

 
Figur 8. Skivverkan i form av hög balk. Dragbandet kan ligga i bjälklagsnivån, såsom i figu-
ren, men även i nedre delen av väggelementen i form av genomgående armering som kopplas 
ihop i fogarna. Om dragbandet ligger i bjälklagsnivån måste motsvarande skjuvkraft kunna 
överföras mellan bjälklaget och väggelementen, annars fordras membranverkan. 

 

Dragband

Dragband

Tryckbåge

Tryckbåge

 
 

Figur 9. Skivverkan i form av ”flaggkonstruktion”. Här är dragbandet ritat i övre delen av 
väggelementen, men även här kan det ligga i bjälklagsnivån, varvid fordras överföring av 
motsvarande skjuvkraft. 
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Figur 10 illustrerar membranverkan i bjälklag. Membrankrafter kan tas även i ett hörn, såsom 
i både figur 6 och 10, om dragbandet fortsätter runt hörnet och om bjälklaget kan ta den sneda 
tryckkraften in mot centrum. Om bjälklaget består av element så kommer tryckkraften att pas-
sera snett över fogar, som då måste kunna ta en motsvarande längsgående skjuvkraft. Proble-
met är detsamma som när bjälklaget medverkar i den normala stabiliseringen, och berörs där-
för inte vidare.  

Figur 10. Membran-
verkan med krafter i 
dragband och anty-
dan om en del av 
motsvarande tryck-
krafter i bjälklaget. 
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För att utnyttja membranverkan måste man kunna verifiera att armeringen kan töjas tillräck-
ligt mycket för att erforderlig deformation ska kunna utvecklas. En starkt förenklad betraktel-
se kan belysa problemet, med beteckningar enligt figur 10 och med lasten förenklad till sin 
resultant i den utslagna pelarens linje: 

δ
lQfAF ⋅≈= yks  erforderlig kraft i dragband för att bära en given last Q 
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l
lll

2

2
22 δδ ≈−+=∆  dragbandets förlängning i ett fack vid given deformation 

Kombination av dessa uttryck ger 
2

yks2
1











≈

∆
fA

Q
l
l  ll

QfA
∆⋅

≈
2yks   erforderlig relativ förlängning vid givet dragband 

 respektive erforderlig kraft vid given förlängning 

Ju större kraft som kan tas i dragbandet, desto mindre behöver förlängningen vara. Omvänt, ju 
större förlängning som kan klaras, desto mindre behöver kraften vara. Svårigheten ligger 
framförallt i att uppskatta hur stor förlängningen kan bli innan det brister någonstans. Hög 
vidhäftning är i detta sammanhang en nackdel, eftersom det gör att armeringen bara töjer sig 
lokalt. Spännlinor har sämre töjbarhet än vanlig armering men även sämre vidhäftning, vilket 
är en fördel, och dessutom högre hållfasthet. De kan därför vara fördelaktiga som dragband, 
men det är inte säkert att det alltid är så, och de måste dessutom ha någon form av ändförank-
ring. Detaljutformning och kopplingar mellan element kommer också att påverka systemets 
deformationsförmåga. 

Avsikten är inte att gå djupare i detta ämne, som är mycket omfattande, utan endast att fästa 
uppmärksamheten på omständigheter som kan vara väsentliga i sammanhanget. 

 

2. UTNYTTJANDE AV EGENTYNGD FÖR VERTIKAL KOPPLING 

2.1 Varaktiga dimensioneringssituationer (normal dimensionering) 
Med varaktiga dimensioneringssituationer avses dimensionering för normala brott- och 
bruksgränstillstånd. 

Enligt EN 1992-1-1 avsnitt 10.5.1 (2) gäller att gynnsam inverkan av friktion p.g.a. egentyngd 
under vissa förutsättningar (se nedan) kan ge ett bidrag till överföringen av horisontalkrafter i 
(nära) horisontella fogar.  

Skjuvkrafter i sådana fogar upptas vanligen genom skjuvfriktion, varvid bärförmågan enligt 
EN 1992-1-1 avsnitt 6.2.5 skrivs 

( ) cdydnctdRdi 5,0cossin ffcfv νααµρµσ ≤+++=  

där c och µ beror av fogytans beskaffenhet 
 fctd och fcd är betongens dimensionerande drag- resp tryckhållfasthet 
 ν   är reduktionsfaktor för tryckhållfasthet 
 ρ   är innehåll av armering som korsar fogen 
 α   är denna armerings eventuella lutning (normalt är α = 90° 
 σn  är eventuell tryckspänning av yttre last tvärs fogen  
Vad frågan handlar om i detta fall är alltså huruvida man kan tillgodoräkna sig något yttre 
tryck σn på grund av egentyngd. Texten i EN 1992-1-1 avsnitt 10.51.1 (2) anger följande för-
utsättningar under vilka man kan tillgodoräkna sig detta: 

− i områden utan jordbävningsrisk 
− friktion är inte enda sättet att uppta horisontalkrafter 
− upplagsanordningar förhindrar ackumulering av irreversibel glidning 
− väsentliga stötkrafter kan inte förekomma 
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Om gynnsam inverkan av friktion utnyttjas genom σn så ska permanenta laster förses med den 
låga partialkoefficienten γG,inf = 1,0. 
I följande fall kan man alltså inte utnyttja friktion på grund av egentyngd:  

− i områden med jordbävningsrisk 
− som enda medel för upptagande av horisontalkrafter 
− om irreversibel glidning i upplag kan förekomma 
− om väsentliga stötkrafter (t.ex. påkörning) kan förekomma 

I dessa fall sätts σn = 0, och då måste hela bärförmågan, utöver vad som ges av termen cfctd, 
åstadkommas genom armering som korsar fogen och med armeringsinnehåll ρ. 

Irreversibel glidning kan tänkas uppstå t.ex. på grund av cyklisk temperaturinverkan, om glid-
ningen i ett upplag sker lättare i den ena riktningen än i den motsatta. 

En viktig fråga i sammanhanget blir under vilka förutsättningar man behöver räkna med ”vä-
sentliga stötkrafter”. Enligt EN 1991-1-7 avsnitt 4.1 kan påkörning förekomma 

− i parkeringshus 
− i byggnader där gaffeltruckar är tillåtna 
− i byggnader nära väg eller järnväg. 
I EN 1991-1-7 ges uppgifter om påkörningskrafter för olika förutsättningar. Någon generell 
anvisning om när man skulle kunna försumma påkörningskrafter ges dock inte, vare sig i EN 
1991-1-7 eller EN 1992-1-1, och de nationella bilagorna ger ingen ytterligare information. 
Möjligheten att utnyttja friktion i samband med stabilisering är därför svår att precisera när-
mare. 

2.2 Exceptionella dimensioneringssituationer (olyckslast) 
Det framgår klart av såväl EN 1991-1-7 som EN 1992-1-1 att vertikala dragband ska klara en 
dragkraft svarande mot lasten från ett bjälklag i lastkombination med olyckslast, jfr figur 3 
ovan. Det betyder att man inte kan dra ifrån någon egentyngd t.ex. i skarven mellan ett bjälk-
lag och underliggande vägg. Se vidare ovan under rubrikerna 1.1.2.5 och 1.2.5. 
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