Förord
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bilagan, EKS version 8.
Syftet med handboken är att ge konstruktörer vägledning vid utformning av konstruktioner med
torrstaplat murverk av lättklinkerblock av typen NC-blocket. Konstruktören ges möjlighet att
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1 Produktbeskrivning och förutsättningar
Modernt torrstaplat murverk är en speciell variant av murverk där väggarna byggs upp av block som
staplas i förband utan murbruk. Stabiliteten och sammanhållningen i det torrstaplade murverket
uppnås genom den kombinerade effekten av friktionen mellan blocken, igjutning av blockens
ursparingar med murbruk eller betong och putsning av murverkets ytor med nätarmerad puts. Det
torrstaplade murverkets bärförmåga kan vid behov ökas genom armering som placeras i vertikala
eller horisontella spår.

1.1 Torrstaplat murverk från Nyströms Cement - produktbeskrivning
Huvudkomponenten i torrstaplat murverk från Nyströms Cement är det så kallade NC-blocket. NCblocket består av betong med ballast av lättklinker och tillverkas i två olika utföranden – som normalrespektive hörnblock. Normalblocket har rektangulära ursparingar på kortsidorna samt på övre
långsidan. Hörnblockets ursparingar löper längs ena kortsidan och delar av övre långsidan, där det
finns ett genomgående hål, se Figur 1.1.

Figur 1.1 Murning med NC-blocket

1

Blocken staplas i förband, varefter de vertikala hål som bildas vid blockens kortsidor fylls med
murbruk av typen M10 eller betong. Igjutningen, som flyter ut cirka 100 mm i underliggande spår,
bildar en pelare, vars roll är att stabilisera blocken i rätt läge och bidra till murverkets böjhållfasthet,
se Figur 1.2.

Figur 1.2 Små pelare av betong som formas vid blockens kortsidor. Möjlighet finns att
horisontalarmera murverket.

Det torrstaplade blockmurverket förses med nätarmerad puts på både ut- och insidan. Första
putslager utgörs av ett starkt grundningsbruk som består av cementbruk av typen M10. Till nästa
lager, den så kallade utstockningen, används ett bruk av typen M2,5 med inarbetat stålnät.
Nätarmeringen i putsen ger både en väsentligt högre böjhållfasthet och ökad säkerhet mot
uppkomsten av stora sprickor. Slutligen påförs en ytputs eller färg.
I väggar ovan mark krävs i normalfallet inte någon ytterligare armering. Vid behov kan vertikal
armering placeras i spår som fräses i väggens yta. Vertikal armering kan även placeras i vertikala
kanaler som bildas vid hörnblock. Horisontell armering placeras i spår i blockens översida eller i spår
som fräses i väggens yta.

1.2 Produktspecifikation NC-block
Tabell 1.1 NC-block av tre olika kvaliteter
Dimension
Materialåtgång
Vikt
Tryckhållfasthet
Densitet
Brandklass
Värmekonduktivitet
Specifik värmekapacitet
Längdutvidgningskoefficient

400*200*600 mm
2
8,3 st/m
Ca 30 kg

290*200*590 mm
2
8,5 st/m
Ca 22 kg
3 MPa
3
600+50 kg/m
EI 240
0,2 W/mK
1050 J/kg⁰C
-6
7*10 per ⁰C

190*200*590 mm
2
8,5 st/m
Ca 14 kg

2

1.3 Förutsättningar
Murade konstruktioner dimensioneras i enlighet med standarderna SS-EN 1996-1-1, Dimensionering
av murverkskonstruktioner – Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade,
murverkskonstruktioner SS-EN 1996-2, Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 2:
Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande.
Därutöver måste murverk av torrstaplade block av typen NC-blocket med nätarmerad puts uppfylla
följande speciella förutsättningar:
-

Källarväggars maximala höjd bör vara högst 2,5 m. Ytterligare dimensionsbegränsningar
gäller i enlighet med kapitel 2 och 4;

-

Byggnaderna får vara högst två våningar höga;

-

Byggnaderna uppförs i icke-jordbävningsdrabbade områden.

Anvisningarna i kapitel 2-4 avser dimensionering i brottgränstillståndet.
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2 Dimensioneringsförutsättningar
2.1 Eurokodsystemet
Sedan den 1 januari 2011 ska Eurokoderna användas vid dimensionering av murverkskonstruktioner.
Denna dimensioneringsanvisning har i tillämpliga delar utformats i enlighet med:
-

SS-EN 1990, Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner

-

SS-EN 1991, Laster på bärverk

-

SS-EN 1996-1-1, Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 1-1: Allmänna regler för
armerade och oarmerade murverkskonstruktioner

-

SS-EN 1996-2, Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande

-

SS-EN 1997, Dimensionering av geokonstruktioner

Ett viktigt dokument vid tillämpning av murverkseurokoderna är den så kallade svenska Nationella
bilagan. Eurokoderna medger att de olika länderna tillämpar olika värden för vissa parametrar,
värden som kallas nationellt valda parametrar. De kan utgöra:
-

värden och/eller klasser där alternativ ges i Eurokoden;

-

data som är specifika för landet, såsom vind- och snölaster;

-

vilken metod som ska användas där alternativa metoder medges i Eurokoden.

Innehållet i den Nationella bilagan återfinns i ”Boverkets författningssamling”, med beteckningen
EKS, som är en förkortning för Europeiska Konstruktionsstandarder. EKS, som uppdateras
kontinuerligt, kan hämtas avgiftsfritt från Boverkets hemsida, www.boverket.se. Denna
dimensioneringsanvisning bygger på EKS version 8.

2.2 Laster och lastkombinationer
Murade väggar ovan mark är i vanliga fall utsatta för en kombination av vertikala och horisontella
laster, såsom egentyngd (G), nyttig last (Q), vindlast (w) och snölast (s). I brottgränstillståndet blir tre
lastkombinationer som visas i Tabell 2.1 aktuella att kontrollera – de två första är lastkombinationer
för kontroll av bärförmåga (STR), den tredje är för kontroll av statisk jämvikt (EQU).
I vanliga fall gäller lastkombination 6.10a för källarväggar och lastkombination 6.10b för väggar ovan
mark.
För hantering av exceptionella dimensioneringssituationer såsom olyckslast, fortskridande ras och
brand hänvisas till SS-EN 1990.
4
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Lastvärden, partialkoefficienter γ och faktorer ψ för lastkombinationer hämtas från EKS, en skrift som
anger aktuella nationellt valda parametrar i anslutning till Eurokoderna.

Tabell 2.1 Lastkombinationer enligt SS-EN 1990.

Uppsättning
Ekvation
Permanent last G
- ogynnsam Gkj,sup
- gynnsam Gkj,inf
Variabel last Q
- huvudlast Qk1
- övriga variabla laster Σψ0,iQk,i

STR
B
6.10a

Lastkombination
STR
EQU
B
A
6.10b
6.10

γd 1,35 Gkj,sup
1,0 Gkj,inf

γd 1,2 Gkj,sup
1,0 Gkj,inf

γd 1,1 Gkj,sup
0,9 Gkj,inf

γd 1,5 ψ0,iQk,1

γd 1,5 Qk,1
γd 1,5 ψ0,iQk,1

γd 1,5 Qk,1
γd 1,5 ψ0,iQk,1

2.3 Beräkning av dimensionerande värden
Dimensionerande värden för materialparametrar i brottgränstillståndet bestäms genom att dividera
karakteristiska materialvärden med lämplig partialkoefficient för murverksmaterial:

(2.1)

där partialkoefficienten ϒM hämtas från Tabell H-1 i aktuell version av EKS. I Tabell 2.2 återges
aktuella värden för partialkoefficienterna ϒM i EKS version 8.

Tabell 2.2 Partialkoefficienter ϒM för murverksmaterial - brottgränstillståndet. Källa Boverket, EKS
version 8.
Partialkoefficient ϒM för
murverk utfört med
Stenar/block kategori I,
specialmurbruk
Stenar/block kategori I,
receptmurbruk
Stenar/block kategori II,
valfritt murbruk
Armeringsförankring
Armeringshållfasthet
Murkramlor

Utförandeklass
I
1,7

II
2,2

2,0

2,5

2,2

2,7

2,0
1,3
2,5

2,5
1,3
2,7
5
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Murverkskonstruktioner ska indelas i två utförandeklasser; klass I och klass II. Med murverk i
utförandeklass I avses murningsarbete som leds och övervakas av en person med särskild utbildning i
och erfarenhet av murverkskonstruktioners utförande. Med murverk i utförandeklass II avses
murningsarbete som leds och övervakas av en person med erfarenhet av utförande av
murverkskonstruktioner. Murverk i en byggnad med fler än två våningar samt platsarmerat murverk
ska utföras i klass I. Platsarmerat murverk i enbostadshus i högst två våningar samt murverk armerat
för enbart rörelsekrafter får dock utföras i klass II.

För torrstaplat murverk ska partialkoefficienten ϒM väljas från EKS Tabell H-1, tredje raden –
”Stenar/block kategori II, valfritt murbruk”.

2.4 Materialparametrar
Karakteristiska värden hos torrstaplat murverk byggt med NC-block från Nyströms Cement som visas
i Tabell 2.3 är erhållna från provningsresultat. Värdena för torrstaplat murverk med nätarmerad puts
gäller för:
-

svetsat rutnät med maskvidden 19 mm och tråddiameter 1,1 mm inklusive skyddande lager
av zink;
puts av typen M2,5, putstjocklek 15 mm på utsidan, 10 mm på insida.

Rådfråga leverantören vid användning av andra typer av material.
Tabell 2.3 Karakteristiska värden hos torrstaplat murverk byggt med NC-block

Tryckhållfasthet murverk vinkelrätt
liggfogarna fk (MPa)
Normaliserad tryckhållfasthet block fb
(MPa)
Initiell skjuvhållfasthet fvok (MPa)
Momentkapacitet mxk,1, murverk med
nätarmerad puts, brottplanet parallellt
liggfogarna (kNm/m)
Momentkapacitet mxk,2, murverk med
nätarmerad puts, brottplanet vinkelrätt
liggfogarna (kNm/m)
Momentkapacitet mxk,1, oputsat murverk,
brottplanet parallellt liggfogarna (kNm/m)
Momentkapacitet mxk,2, oputsat murverk,
brottplanet vinkelrätt liggfogarna (kNm/m)

190 mm
0,45**

Blocktjocklek
290 mm
0,75**

400 mm
1,1**

3,0

3,0

3,0

0,25
3,5

0,25
5,1*

0,25
6,9

3,5*

5,1*

6,9*

0,1

0,3*

0,5

2,2

4,1*

6,9

* Värde härlett från provningsresultaten
** Reducerade hållfasthetsvärden som tar hänsyn till långtidseffekter och inverkan av ojämn krympning– används vid
bestämning av väggars vertikala bärförmåga. Vid kontroll av transversalbelastade väggars bärförmåga med avseende på
sprött brott multipliceras värdena med 2.
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Tryckhållfastheten parallellt liggfogarna sätts till 80 % av tryckhållfastheten vinkelrätt liggfogarna.
Eurokoderna för murverk ger ingen vägledning för beräkning av torrstaplat murverks
skjuvhållfasthet. För murverk med normalt murbruk eller tunnfogsbruk med ofyllda stötfogar
rekommenderar SS-EN 1996-1-1, avsnitt 3.6.2(4), att den initiella skjuvhållfastheten fvok reduceras
med 50 %. Med utgångspunkt i denna rekommendation föreslås att torrstaplat murverks
karakteristiska skjuvhållfasthet fvk beräknas enligt följande

(2.2)

där
fvok

är murverkets karakteristiska initiella skjuvhållfasthet (MPa);

σd

är dimensionerande tryckspänning vinkelrätt mot skjuvriktningen på betraktad nivå i
konstruktionsdelen.

Den karakteristiska skjuvhållfastheten får i enlighet med EKS 8 inte sättas högre än 0,065fb eller 1,1
MPa.
När murverkets skjuvhållfasthet inte är tillräcklig, kan armering användas. Arean för skjuvarmeringen
bör uppgå till minst 0,05 % av bärverksdelens tvärsnittsarea, tagen som produkten av tvärsnittets
effektiva bredd och dess effektiva höjd.
Vertikallaster har en gynnsam effekt på murverks momentkapacitet vid böjning vinkelrätt liggfogarna
(mx1,app). Den gynnsamma effekten av en centrisk vertikal linjelast pv uppskattas med hjälp av Naviers
ekvation enligt följande:
(2.3)
där
mx1,app

är momentkapaciteten med hänsyn tagen till vertikallastens positiva effekt (kNm/m);

pv

är den vertikala centriska linjelasten (kN/m). Tryckspänningen av linjelasten får uppgå
till högst 20 % av murverkets tryckhållfasthet fd;

A

är det belastade väggtvärsnittets area (m2);

Z

är tvärsnittets elastiska böjmotstånd (m3).

Det torrstaplade blockmurverkets böjmotstånd kan ökas genom armering. Till exempel kan bistål
placeras i murverkets horisontella kanaler eller i uppfrästa vertikala spår. Det täckande
betongskiktets tjocklek väljs till minst 15 mm beroende på kraven som ställs på murverkets och
armeringens beständighet. Mängden nödvändig och möjlig armering bestäms enligt SS-EN 1996-1-1,
avsnitt 6.6.1. I Tabell 2.4 ges exempel på torrstaplade murverks momentkapacitet då bistålsarmering
7

2 Dimensioneringsförutsättningar 9 april.docx

med 15 mm täckskikt har lagts in i vertikala uppfrästa spår. För att undvika sprött brott begränsas
murverkets momentkapacitet i enlighet med SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.6.2.

Tabell 2.4 Exempel på dimensionerande momentkapacitet mx1,app för vertikalarmerat, torrstaplat
blockmurverk, ϒM=1,3.
Momentkapacitet mx1,app (kNm/m)
t=190 mm
t=290 mm
t=400 mm
Bistål Bi37rf, area 21 mm2
- c/c 1000 mm
- c/c 600 mm
- c/c 300 mm
- begränsning m.a.p. sprött brott
Bistål Bi40ob, area 25 mm2
- c/c 1000 mm
- c/c 600 mm
- c/c 300 mm
- begränsning m.a.p. sprött brott

2,5
3,7

3,9
6,5
13,0
15,2

5,8
9,6
19,3
44,0

2,4
3,7

3,8
6,3
12,6
15,2

5,7
9,5
19,0
44,0

Horisontalarmering som placeras i centriska spår i det torrstaplade murverket ska omges av betong
med erforderlig tjocklek. Om fullständig samverkan mellan armering och blockmurverk inte bedöms
kunna uppnås, reduceras momentkapaciteten. Mängden nödvändig och möjlig armering bestäms
enligt SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.6.1. I Tabell 2.5 ges exempel på torrstaplade murverks
momentkapacitet då bistålsarmering med 15 mm täckskikt har lagts in i horisontella centriska spår i
vartannat skift. För att undvika sprött brott begränsas murverkets momentkapacitet i enlighet med
SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.6.2.

Tabell 2.5 Exempel på dimensionerande momentkapacitet mx2,app för horisontalarmerat torrstaplat
blockmurverk, ϒM=1,3.
Momentkapacitet mx2,app (kNm/m)
t=190 mm
t=290 mm
t=400 mm
Bistål Bi37rf, area 21 mm2
- 1b5 (ett bistål i vart femte skift)
- 1b3
- 1b2
- begränsning m.a.p. sprött brott
Bistål Bi40ob, area 25 mm2
- 1b5
- 1b3
- 1b2
- begränsning m.a.p. sprött brott

0,9

1,8
3,0
3,4

3,1
5,1
7,7
11,4

0,9

1,7
2,8
3,4

3,1
5,1
7,7
11,4
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2.5 Dimensionsbegränsningar
Följande begränsningar bör beaktas avseende väggars dimensioner:

-

vägglängd/väggtjocklek ≤ 30;

-

vägglängd*vägghöjd ≤ 2000*väggtjocklek2;

-

0,5 ≤ vägglängd/vägghöjd≤ 3,0. Är väggens längd mer än tre gånger större än dess höjd,
räkna med en fiktiv höjd på h=vägglängd/3.

Se SS-EN 1996-1-1, Bilaga F för beskrivning av mer detaljerade krav på begränsningar avseende
väggars dimensioner.

2.6 Beständighet
Frågor som berör kraven på murverks beständighet, miljöbetingelser, m.m., anges i huvudsak i SS-EN
1996-1-1, kapitel 4 och SS-EN 1996-2, kapitel 2.
Murstenar, murblock, murbruk, ifyllnadsbetong, armering, kramlor och övriga i murverk ingående
komponenter ska vara tillräckligt beständiga för att motstå aktuella påfrestningar under en byggnads
avsedda livslängd. Armeringsstål ska vara tillräckligt beständigt antingen genom att icke
korrosionsbenäget material används eller genom att armeringen förses med ytskikt så att den
kommer att motstå de miljöpåverkningar den utsätts för under byggnadens avsedda livslängd.
Murverkskonstruktioner indelas i olika miljöklasser MX1-5 med hänsyn till aktuellt mikroklimat.
Dessa definieras i EKS, se tabell 2.6 nedan.
Tabell 2.6 Miljöklasser för murverk. Källa Boverket, EKS version 8
Miljöklass

Murverkets mikromiljö

MX1

Torr omgivning.
Obetydligt korrosionsaggressiv

MX2

Fuktig eller våt omgivning ej utsatt
för frost/tö-cykler
Måttlig korrosionsaggressiv
Fuktig eller våt omgivning utsatt
för frost/tö cykler
Korrosionsaggressiv
Våt miljö även utsatt för klorider,
havsvatten eller tösalter
Mycket korrosionsaggressiv
Aggressiv kemisk miljö
Särskilt korrosionsaggressiv

MX3

MX4

MX5

Konstruktionstyp

Innerväggar i normal miljö, inre skal i
dubbelmurar, blockväggars varma insida,
källarväggar med två-stegstätning.
Innerväggar i fuktig miljö, ytterväggar icke utsatta
för frost/tö eller aggressiv kemisk miljö, övriga
källarväggar
Murverk som klass MX2 även utsatt för frost/tö
cykler.
Murverk utsatt för salt/tö cykler, oputsade
skalmurar utsatta för slagregn, konstruktionsdelar
med hög fuktbelastning och kloridförekomst.
Ytter- och innerväggar i aggressiv
industriatmosfär.

9

2 Dimensioneringsförutsättningar 9 april.docx

Murblock med lättballastbetong kan användas utan begränsningar i miljöklass MX1-MX2. I miljöklass
MX3 ska blocken vara frost/töresistenta medan i klasserna MX4-MX5 görs enskilda bedömningar
utifrån graden av exponering för salter, väta och upprepad frost/tö.
Armering och murverkstillbehör, med infästningar, ska vara korrosionsbeständiga i den miljö de
används. Typ av armering och korrosionsskydd väljs med hänsyn till aktuell miljöklass enligt Tabell
2.7 och 2.8.

Tabell 2.7 Krav på korrosionsskydd och täckande bruksskikt. Källa Boverket, EKS version 8.
Korrosionsskyddsystem och täckskikt (mm) för
armeringsstål i relation till miljöklasser
Material

Ref. nr

Austenitiskt rostfritt, syrafast stål
Austenitiskt rostfritt stål
Förzinkat stål
Förzinkat, epoxibelagt stål
Oskyddat kolstål

Miljöklass
MX1

MX2

MX3

MX4

MX5

R1

15

15

15

15

15

R3

15

15

15

20

--

R 13

15

35*

50*

--

--

R 18

15

35*

50*

--

--

ob

25

--

--

--

--

* Konsultera tillverkare eller murverksspecialist för rekommendation innan användning.

Tabell 2.8 Materialbeteckningar för korrosionsskyddssystem. Källa Boverket EKS version 8
Ref.nr

Materialbeteckning

Materialbeskrivning

R1

EN 10088

Austenitiskt rostfritt, syrafast stål.

R3

EN 10088

Austenitiskt rostfritt stål.

R 13

EN 10020
EN 10244 zinkbeläggning

Förzinkat stål min. 265 g/m zink per sida.

R 18

EN 10020
EN 10244 zinkbeläggning
EN 10245 epoxybeläggning

Förzinkat och epoxibelagt stål min. 60 g/m zink per
2
2
sida och min. 80g/m epoxi, medelvärde 100 g/m
epoxi

ob

EN 10020

Oskyddat kolstål.

2

2
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3 Dimensionering av väggar ovan mark
3.1 Belastningssituationer
Kombinationen av olika vertikala och horisontella laster ger i vanliga fall upphov till följande
belastningssituationer i murade väggar:
a) Väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast. Hit hör väggar på bottenvåningen
i byggnader i fler våningar. Bärförmågan kontrolleras med avseende på knäckning samt
väggtvärsnittets kapacitet med avseende på tryckpåkänningar.
b) Transversalt belastade väggar. Vid låga vertikallaster, oftast i väggar på översta våningen i en
byggnad, finns möjlighet att beräkna väggens bärförmåga genom att betrakta den som
enbart belastad av transversallaster. Gränsen för vad som anses vara en låg vertikallast
bygger på praxis. I Sverige betraktas vertikallasten som låg om den uppgår till högst 10 % av
väggens lastkapacitet med avseende på knäckning vid en excentricitet motsvarande 5 % av
väggens tjocklek. I Danmark är motsvarande gräns satt till högst 15 % av väggens
lastkapacitet med avseende på knäckning. Väggen betraktas som en platta vars bärförmåga
kan kontrolleras med metoder baserade på brottlinjeanalogi.
c) Väggar utsatta för tvärkraft. Tvärgående väggar som ansluter till ytterväggar eller som i övrigt
medverkar till att ta upp horisontella laster på en byggnad ska ha tillräcklig
tvärkraftskapacitet.
d) Murverksbalkar, vanligast i murpartier som överbrygger öppningar, dimensioneras som
armerade betongbalkar.
e) Murverksdelar med koncentrerade laster är vanligast vid upplag för takstolar eller vid balkar
som bär upp bjälklag. Man kontrollerar att lasterna inte leder till spjälkning eller
uppsprickning.

3.2 Dimensioneringsförutsättningar
3.2.1 Effektiv vägghöjd
Den effektiva vägghöjden
används vid bestämning av en väggs slankhet och tolkas som avståndet
mellan inflexionspunkterna för en pelare med givna inspänningsförhållanden. Ju lägre effektiv höjd
man räknar med desto lägre slankhet och därmed högre bärförmåga får man. Om väggen avstyvas av
bjälklag i både över- och underkant, är det alltid på säkra sidan om den effektiva vägghöjden
sätts lika med väggens verkliga höjd. I många fall finns dock möjlighet att minska den effektiva
höjden. Om avstyvningarna i väggens ovan- och underkant utgörs av armerade betongplattor eller
om väggen avstyvas av tvärgående väggar, finns möjlighet att reducera den effektiva vägghöjden,
som då kan beräknas som

(3.1)
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där
är en reduktionsfaktor, antal avstyvningar och väggens verkliga höjd. Tabell 3.1 ger
rekommendationer till hur reduktionsfaktorn kan uppskattas.
Tabell 3.1 Reduktionsfaktorerna
5.5.1.2)

för bestämning av effektiv vägghöjd (SS-EN 1996-1-1, avsnitt

Avstyvningar

Reduktionsfaktorn

Betongbjälklag:
Träbjälklag:

Bjälklag i ovan- och underkant,

Bjälklag i ovan- och underkant samt en
avstyvande vägg,

Bjälklag i ovan- och underkant samt två
avstyvande väggar,

Öppningar i den avstyvade bärande väggen med höjd respektive bredd som är större än 1/4 av
väggens höjd respektive längd räknas som fri kant. Annars får den gynnsamma effekten från
avstyvande tvärväggar tillgodoräknas inom ett avstånd motsvarande 15 gånger tjockleken hos den
avstyvade bärande väggen.
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En avstyvande väggs längd bör vara minst en femtedel av den avstyvade bärande väggens höjd. Även
andra bärverksdelar än murade väggar får användas som avstyvningar, förutsatt att deras böjstyvhet
är minst lika stor som hos avstyvande murade väggar.

3.2.2 Effektiv väggtjocklek
Den effektiva väggtjockleken
används vid bestämning av en väggs slankhet. Den effektiva
tjockleken för en enskiktsvägg är lika med väggens verkliga tjocklek. För väggar som innehåller
förstärkningar, såsom stödpelare eller dylikt, kan en förhöjd effektiv tjocklek tillgodoräknas. För att
beräkna den effektiva tjockleken i sådana här fall kan Steiners sats för sammansatta tvärsnitt
användas.

3.2.3 Slankhetstal
Slankhetstalet påverkar bärförmågan med avseende på knäckning i en vertikalbelastad väg.
Slankhetstalet bestäms genom att dividera den effektiva vägghöjden
med den effektiva
väggtjockleken . Slankhetstalet för en vägg bör inte vara större än 27.

3.2.4 Excentriciteter
Excentriciteter har en negativ inverkan på vertikalt belastade väggars bärförmåga. Excentriciteter
påverkar både knäcklasten och påkänningarna i tvärsnittet.
Excentriciteten vid väggens mitthöjd
används vid beräkning av väggars bärförmåga med
avseende på knäckning och bestäms enligt uttryck

(3.2)

där
är dimensionerande värde av böjmoment vid väggens mitthöjd orsakat av
upplagsexcentricitet och vertikala laster.
är dimensionerande vertikallast;
är excentriciteten orsakad av horisontallaster, till exempel av vind. Beräknas som en
ekvivalent excentricitet genom
. Om väggen är avstyvad
längs tre eller fyra kanter kan momentet
uppskattas med hjälp av
balkanalogi;
är initialexcentriciteten som antas vara

, där

är väggens effektiva höjd;
13
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är en excentricitet som uppkommer på grund av krypning. För väggar med ett
slankhetstal
kan antas att
. Vid slankhetstal
beräknas
excentriciteten p.g.a. krypning enligt

√

(3.3)

är slutkryptalet, vilket för murverk av lättklinkerbetong varierar mellan 1 och 3. Ett
rimligt värde för byggnader i normalt inomhusklimat är
. Vid mycket torrt
inomhusklimat med relativ fuktighet under 50 % väljs
.
är excentriciteten beräknad enligt ekvation (3.2) utan krypningens bidrag, det vill säga
med
.

SS-EN 1996-1-1 Bilaga C erbjuder metoder för beräkning av lastexcentriciteten vid upplag där upp till
två väggar och två bjälklag möts. Moment som i knutpunkter uppkommer på grund av laster från
anslutande bjälklag omfördelas till väggar och bjälklag i förhållande till dessas
momentöverföringsförmåga (EI/L). Metoderna i denna informativa bilaga bedöms dock i många fall
ge orimligt konservativa resultat och leda till omfattande beräkningar. Excentriciteter kan istället
bestämmas enligt följande:
-

Man bör utgå från de faktiska upplagsförhållandena;
Upplagsexcentriciteten vid väggens underkant kan i vanliga fall sättas till 0;
För bjälklagselement eller balkar som läggs upp på väggar m.h.a. av neopren- eller
brukssträngar, kan jämn spänningsfördelning antas i kontaktytan;
I övriga fall kan en triangulär spänningsfördelning antas;
Minsta excentriciteten bör vara större än 0,05*väggtjockleken eller minst 12 mm i
utförandeklass I respektive minst 20 mm i utförandeklass II.

Excentriciteten vid väggens ovan- eller underkant används vid beräkning av tryckpåkänningarna i
väggtvärsnittet och bestäms enligt följande uttryck

(3.4)

är dimensionerande värde på böjmoment vid väggens ovankant eller underkant;
är dimensionerande vertikallast;
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är excentriciteten vid väggens ovankant eller underkant, orsakad av eventuella
transversella laster, t.ex. vind. I normalfallet kan denna excentricitet försummas;
är initialexcentriciteten som antas vara

, där

är väggens effektiva höjd;

är väggtjockleken.
Excentriciteter som uppstår vid upplag, med eller utan ovanförliggande väggar, bör bestämmas med
utgångspunkt i de faktiska upplags- och lastförhållandena och deras inverkan analyseras i enlighet
med vedertagna byggnadsmekaniska principer. Upplagsexcentriciteten vid väggens underkant kan
man normalt sätta
.

3.3 Väggar med övervägande vertikal- och viss horisontallast
Väggens bärförmåga är den minsta av bärförmågan med avseende på knäckning enligt avsnitt 3.3.1
eller tvärsnittets kapacitet enligt avsnitt 3.3.2.

3.3.1 Bärförmåga med avseende på knäckning
Väggens bärförmåga med avseende på knäckning bestäms enligt principer som liknar dem vid
bestämning av bärförmågan för betongpelare. Dimensionerande bärförmåga per längdenhet vägg
bestäms enligt följande utryck
(3.5)
där
är en kapacitetsreduktionsfaktor som tar hänsyn till väggens slankhet enlig avsnitt
3.2.3 samt lastens excentricitet enligt avsnitt 3.2.4.
bestäms med hjälp av Figur
3.1 eller förfarande enligt SS-EN 1996-1-1, Bilaga G. I enlighet med EKS avsnitt 3.7.2(2)
är lättklinkermurverkets elasticitetsmodul
;
är väggtjockleken;
är murverkets dimensionerande tryckhållfasthet.
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Figur 3.1 Bestämning av kapacitetsfaktorn

3.3.2 Bärförmåga med avseende på väggtvärsnittets kapacitet
I detta fall tar man hänsyn till höga tryckspänningar som kan uppstå i väggtvärsnittet, i vanliga fall vid
väggens underkant eller överkant. Brottmoden benämns även som kantpåkänningsbrott.
Bärförmågan bestäms enligt följande uttryck

(3.6)

där
är en kapacitetsreduktionsfaktor som beräknas med hjälp av följande uttryck:

(3.7)
där
är väggens excentricitet i underkant eller ovankant;
är väggtjockleken;
16
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är murverkets dimensionerande tryckhållfasthet.

3.3.3 Förenklad dimensionering av vertikalbelastad vägg
Vertikalbelastade väggars bärförmåga kan på säkra sidan bestämmas med hjälp av Diagram 3.1 till
3.3 eller Bilagorna 1-3. Förutsättningar:
-

Murverkets karakteristiska tryckhållfasthet överensstämmer med värdena i Tabell 2.3;
Vid beräkning av murverkets dimensionerande tryckhållfasthet har ϒM=2,2 använts;
Lasterna har beräknats med lastkombination 6.10b i säkerhetsklass 3;
Vindlasten har beaktats med sitt vanliga värde;
Upplagsbredden är 0,75*väggtjockleken;

Diagram 3.1 Bärförmåga NRd för vertikalbelastad vägg t=190 mm med viss horisontallast. Vägghöjd
h=2,5-5 meter. Observera att bärförmågan inte får överskrida gränsen NRd,max = 17 kN/m.
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Diagram 3.2 Bärförmåga NRd för vertikalbelastad vägg t=290 mm med viss horisontallast. Vägghöjd
h=2,5-5 meter. Observera att bärförmågan inte får överskrida gränsen NRd,max = 46 kN/m.

Diagram 3.3 Bärförmåga NRd för vertikalbelastad vägg t=400 mm med viss horisontallast. Vägghöjd
h=2,5-5 meter. Observera att bärförmågan inte får överskrida gränsen NRd,max = 95 kN/m.
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Exempel 3.1
Vi bestämmer bärförmågan med avseende på vertikallast i ytterväggarna i ett tvåvåningshus i
utkanten av Uppsala. Byggnadshöjd 6 m, vägghöjd 2,5 m, väggtjocklek 400 mm, upplagsbredd
betongbjälklag 300 mm.
-

Karakteristiskt vindtryck för terrängtyp III är 0,41 kN/m2 (på höjder upp till 4 m);
Avläsning i Diagram 3.3 ger NRd=NRd,max=95 kN/m;

I ett bostadshus av normal storlek är laster av bjälklag, nyttig last och väggar sällan större än 25-30
kN/m. Bärförmågan är med andra ord tillräcklig.

Exempel 3.2
Vi ska kontrollera om murpelaren mellan fönstret och dörren på bottenplan i tvåplanshuset i Figur
3.2 har tillräcklig vertikal bärförmåga. Den här gången beräknar vi bärförmågan med både den
förenklade diagrammetoden och på sedvanligt sätt.

Figur 3.2 Murpelaren i tvåvåningshuset ska dimensioneras för vertikallast. a) – murpelaren; b) –
detalj av anslutning mellan murpelare och betongbjälklag.

Förutsättningar:
Grundläggning

Betongplatta på mark

Murpelaren

Höjd 3000 mm, bredd 1200 mm. Murverk av torrstaplade
lättklinkerblock med nätarmerad puts, tjocklek utan puts 400 mm,
dimensionerande hållfasthet
,
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Upplagsbredd

300 mm

Last från plan 2

(egentyngder, tak, snö)

Mellanbjälklag

Platsgjuten betong, tjocklek 200 mm.
nyttig last)

Vindlast

Karakteristiskt vindtryck 0,62 kN/m2; dimensionerande moment av
vindlast M=0,4 kNm/m.

(egentyngd och

Förenklad metod:
-

Upplagsbredden på 300 mm motsvarar 75 % av väggtjockleken, OK;
Avläsning i Diagram 3.3 ger för karakteristiskt vindtryck 0,62 kN/m2 en bärförmåga på 95
kN/m.

Vanlig dimensionering:
Vi börjar med att kontrollera murpelarens bärförmåga med hänsyn till knäckning. Murpelaren omges
av ett fönster och en dörr, vilket gör att murpelarens kanter kan betraktas som fria kanter. I ovanoch underkant stöds murpelaren av två betongplattor, vilket enligt Tabell 3.1 ger en reduktionsfaktor
för effektiva höjden på
. Murpelarens effektiva höjd blir:

Ytterväggen består av ett enda skikt och effektiva tjockleken kan sättas lika med murpelarens
verkliga tjocklek,
Slankhetstalet blir:

Excentriciteten från bjälklaget beräknas som

Excentriciteten vid murpelarens ovankant

beräknas som

Väggen står på en betongplatta på mark och excentriciteten vid väggens underkant kan sättas
20
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. Excentriciteten vid väggens mitthöjd på grund av vertikala laster och upplagens
utformning beräknas som
⁄
Excentriciteten på grund av vindlasten beräknas till

Initialexcentriciteten sätts till

Excentriciteten på grund av krypning kan försummas eftersom väggens slankhetstal är mindre än 15.
Nu kan excentriciteten vid väggens mitthöjd beräknas som

Den relativa excentriciteten vid väggens mitthöjd blir

Med hjälp av slankhetstalet
knäckning från Figur 3.1 till

och den relativa excentriciteten 0,14 avläses reduktionstalet för
.

Den vertikala bärförmågan med hänsyn till knäckning blir

Den yttre vertikala lasten uppgår till
/m
Murpelarens bärförmåga
är större än den yttre lasten
betyder att murpelarens bärförmåga med avseende på knäckning är tillräcklig.

, vilket

Nu återstår att kontrollera att även bärförmågan med avseende på kantpåkänning är tillräcklig.
Murpelarens ovankant blir mest utsatt, eftersom betongbjälklaget är excentriskt upplagt på väggen.
Enligt tidigare är excentriciteten vid väggens ovankant
medan initialexcentriciteten
. Excentriciteten på grund av horisontallasten kan försummas. Den totala
excentriciteten vid väggens ovankant
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Kapacitetsreduktionsfaktorn med avseende på kantpåkänningar beräknas som

Bärförmågan med avseende på kantpåkänning blir

Murpelarens bärförmåga med avseende på kantpåkänning är större än den yttre lasten (34 kN),
bärförmågan är tillräcklig.
Jämförelse:
Den förenklade metoden gav en bärförmåga på 95 kN/m, vilket är cirka 20 % lägre än den vi räknat
fram med den detaljerade metoden.

3.4 Väggar belastade med transversallast
Dimensionering av transversalbelastade väggar kan ske med brottlinjemetoden, en metod som
bygger på plasticitetsteorin. När plasticitetsteori används för att dimensionera murverk utgår man
ifrån att murverket har tillräcklig plasticeringsförmåga för att flytleder ska kunna uppstå längs
sprickor. Detta förutsätter att man med vissa begränsningar utnyttjar det oarmerade eller armerade
murverkets böjhållfasthet. Brottlinjemetoden utvecklades från början för dimensionering av
betonglattor.
För enskitsväggar utan betydande öppningar och med tjockleken mindre än 250 mm kan även
Eurokodens tabellmetod användas. Eurokoden ger inga anvisningar för att avgöra huruvida en vägg
innehåller betydande öppningar. Som tumregel bör öppningar med höjd respektive bredd större än ¼
av väggens höjd respektive längd kunna räknas som betydande.
I avsnitt 3.4.1 presenteras beräkningsgången vid dimensionering enligt brottlinjemetoden, en metod
som kan användas på väggar med en öppningsarea upp till 1/3 av fasadytan. Vid användningen av
brottlinjemetoden behöver man inte ta hänsyn till några begränsningar avseende väggens högsta
tjocklek.

3.4.1 Brottlinjemetoden
Förutsättningar för att kunna använda brottlinjemetoden:
-

Väggen är försedd med stöd längs tre eller fyra ränder. Om väggen är upplagd endast i
under- och överkant, får det yttre momentet beräknas som för en balk

-

Väggens randvillkor beskrivs som fri kant, fri uppläggning eller fast inspänning. Horisontella
upplag betraktas i vanliga fall som fri uppläggning. Vertikala upplag betraktas som:
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o

Fri kant – vid dilatationsfog där murverket saknar sidostyvt upplag

o

Fri uppläggning - vid oarmerade hörn, anslutning mot pelare eller dilatationsfog med
sidostyvt upplag

o

Fast inspänning – vid armerat hörn, vid vägg som fortsätter kontinuerligt förbi pelare
eller avstyvande tvärvägg. För att kunna räknas som armerade, måste hörn vid
tvärväggar armeras med minimiarmering motsvarande minst en armeringsstång i
vart femte skift dock minst tre stänger per hörn.

-

Öppningsarean uppgår till högst 1/3 av fasadytan

-

Ingen öppning placeras närmare rand eller upplag än 1/7 av aktuell spännvidd. Undantag kan
medges för dörrar, där dörrens underkant ofta ligger i linje med upplaget

-

Oarmerad väggs dimensioner begränsas enligt följande: längd * höjd < 1800 * (väggtjocklek)2

-

Armerad väggs dimensioner begränsas enligt följande: längd * höjd < 2000 * (väggtjocklek)2

Dimensioneringsgången är följande:
-

Upplagsvillkoren för väggen bestäms enligt förutsättningar ovan

-

Väggen antas spricka upp i brottlinjer som bildar ett mönster, en så kallad brottlinjefigur. I
brottlinjerna sker en vinkeländring mellan olika intakta delar av väggen som i övrigt antas
förbli plana

-

För att beräkna väggens transversella lastkapacitet tillämpas virtuella arbetets princip

-

Under inverkan av den transversella lasten
utförs ett virtuellt yttre arbete Ay som gör att
det bildas en geometrisk kropp vars sidor utgörs av väggdelarna och vars höjd är lika med 1
enhet

-

Det inre arbetet Ai utgör motståndet och beräknas som summan av det plastiska arbetet i
brottlinjerna

-

Den transversella lastkapaciteten beräknas ur villkoret att yttre och inre arbete skall vara lika

-

Det yttre arbetet betecknas Ayttre och beräknas som

(3.7),

där B bör betraktas som volymen av den bildade geometriska kroppen med höjden 1 enhet
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-

Det inre arbetet Ainre längs brottlinjerna beräknas som produkten av momentkapaciteten mx,
vinkeländringen ϕ och brottlinjens längd. Det inre arbetet beräknas som

(3.9),

där vinkeländringen ϕ beräknas som väggdelens lutning i horisontal respektive vertikal
riktning i anslutning till brottlinjen
-

Väggens kapacitet för transversallast wd fås ur villkoret att yttre arbetet ska vara lika med
inre arbetet

-

För att kompensera för murverkets begränsade plasticeringsförmåga, sätter man
momentkapaciteten i horisontella brottlinjer lika med noll

-

I väggar med öppningar får kapaciteten för transversallast högst uppgå till den kapacitet man
har i en motsvarande vägg utan öppningar

-

För en korrekt lösning bör den totala längden på brottlinjerna vara så liten som möjligt

3.4.2 Förenklad dimensionering av transversalbelastad vägg
Transversalbelastade väggars bärförmåga uttryckt som högsta karakteristiska vindtryck kan på säkra
sidan bestämmas med hjälp av Diagram3.4 till 3.6 eller Bilagorna 1-3. Förutsättningar:
-

Väggarna är putsade och försedda med nätarmering. Murverkets karakteristiska
böjhållfasthet överensstämmer med värdena i Tabell 2.3;

-

Vid beräkning av murverkets dimensionerande tryckhållfasthet har ϒM=2,2 använts;

-

Vindlasten är huvudlast;

-

Väggen är fyrsidigt upplagd – fast inspända vid hörnen och fritt upplagda vid upplagen nertill
och upptill;

-

Öppningarnas genomsnittliga höjd är högst halva vägghöjden;

-

Beräkningarna har genomförts genom att tillämpa brottlinjemetoden med förutsättningar
enligt avsnitt 3.4.1
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Diagram 3.4 Transversalbelastad väggs bärförmåga uttryckt som högsta karakteristiska vindtryck. Lö
betecknar öppningarnas sammanlagda längd, t = 190 mm, vägghöjd =2,5 m.

Diagram 3.5 Transversalbelastad väggs bärförmåga uttryckt som högsta karakteristiska vindtryck. Lö
betecknar öppningarnas sammanlagda längd, t = 190 mm, vägghöjd =3 m.
25
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Diagram 3.6 Transversalbelastad väggs bärförmåga uttryckt som högsta karakteristiska vindtryck. Lö
betecknar öppningarnas sammanlagda längd, t = 290 mm, vägghöjd =2,5 m.

Diagram 3.7 Transversalbelastad väggs bärförmåga uttryckt som högsta karakteristiska vindtryck. Lö
betecknar öppningarnas sammanlagda längd, t = 290 mm, vägghöjd =3 m.
26
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Diagram 3.8 Transversalbelastad väggs bärförmåga uttryckt som högsta karakteristiska vindtryck. Lö
betecknar öppningarnas sammanlagda längd, t = 400 mm, vägghöjd =2,5 m.

Diagram 3.9 Transversalbelastad väggs bärförmåga uttryckt som högsta karakteristiska vindtryck. Lö
betecknar öppningarnas sammanlagda längd, t = 400 mm, vägghöjd =3 m.
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Exempel 3.3
Vi bestämmer bärförmågan med avseende på transversallast i ytterväggarna i ett tvåvåningshus i
utkanten av Uppsala. Byggnadshöjd 6 m, vägghöjd 2,5 m, väggtjocklek 400 mm. Väggarna är försedda
med Nyströms nätarmerade puts.
Vägg 1 – Väggens längd är 8 m, öppningar saknas. Från Diagram 3.8 avläses att det karakteristiska
vindtrycket högst får vara 1,7 kN/m2.
Vägg 2 – Väggens längd är 8 m, öppningarnas sammanlagda längd ä 5 m, vilket ger Lö/L=0,63.
Öppningarnas höjd är cirka hälften av väggens höjd. Från Diagram 3.8 avläses att det högsta
karakteristiska vindtrycket är 0,85 kN/m2.
Byggnadens väggar klarar förutsättningarna som råder i Uppsala – det karakteristiska vindtrycket i
området är cirka 0,40 kN/m2 (terrängtyp III på höjder upp till 4 m).

Exempel 3.4
Vi ska bestämma den dimensionerande transversella brottlasten q (kN/m2) för en enkelspänd vägg
med vertikalarmering. Höjd h=3000 mm, bredd b=1200 mm, väggtjocklek utan puts t=190 mm, fri
uppläggning i både under- och ovankant.

Figur 3.3 Enkelspänd fritt upplagd vägg med fria vertikala kanter.

Armeringen består av 2 stycken bistålsstänger Bi37rf inbäddade i murbruk M2,5 i vertikala spår,
täckskikt 15 mm, armeringsarea 21 mm2. Från Tabell 2.4 får vi att väggtvärsnittets momentkapacitet
mx1,app är 2st*2,5 kNm/m= 5,0 kNm/m.
Betrakta Figur 3.3 för att beräkna det yttre arbetet Ayttre. Vi antar att en brottlinje uppstår i läget för
maximalt böjmoment samt att den fiktiva deformationen
Det yttre arbetet beräknas i enlighet
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med ekvation (3.7) som produkten av den yttre jämnt fördelade lasten q och volymen av den kropp
som bildas av att väggens två delar ömse sidor om brottlinjen förflyttas en sträcka δ. I det här fallet
är kroppen som brottlinjen ger upphov till en prisma med basen 1,2*3,0 m och höjden δ=1.

Det inre arbetet Ainre beräknas som det arbete som momentet utför längs brottlinjerna när de två
plattdelarna vinkeländras i förhållande till varandra. Vinkeländringarna ömse sidor om brottlinjen är
lika med

Inre arbetet Ainre kan nu beräknas som

Yttre och inre arbete sätts lika och den transversella brottlasten q beräknas:

1,8q = 8,04
q = 4,47 kN/m2

I det här fallet är det förhållandevis enkelt att kontrollera resultatets rimlighet. Vi antar att vår vägg
är en fritt upplagd balk som belastas med en jämnt utbredd last på q=4,47 kN/m. Maximalt moment
får vi i mitten av balken (väggen) genom

Det maximala momentet på 5,0 kNm är lika med armeringsstängernas momentkapacitet som vi
utgick ifrån från början. Att brottlinjemetoden ger samma resultat som balkteorin beror på att vi
antog att brottlinjen skulle uppstå i snittet med det största momentet.
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I mer realistiska fall är det inte lika lätt att hitta det exakt rätta läget för alla brottlinjerna. I nästa
exempel belyser vi hur man går till väga för att hitta rimliga lösningar på ett förhållandevis enkelt
sätt.

Exempel 3.5
Den här gången ska vi bestämma den dimensionerande transversella brottlasten q (kN/m2) för en
fyrsidigt upplagd väg med nätarmerad puts, se Figur 3.4. Längd 6000 mm, höjd 3000 mm, tjocklek
290 mm. Väggen är fritt upplagd i underkant och överkant medan den är fast inspänd längs de
vertikala ränderna. Minimiarmering är inlagd vid de vertikala ränderna i form av tre stycken Bi40rf
stänger.

Figur 3.4 Transversalbelastad vägg utan öppningar

Från Tabell 2.3 och 2.5 får vi för utförandeklass I att väggtvärsnittets dimensionerande
momentkapacitet är:
mx,1=mx2,fält=2,3 kNm/m
mx2,hörn=mx2,app=1,8 kNm/m
Vi börjar med att anta ett rimligt brottlinjemönster. Brottlinjer som utgår från ett hörn där en fri och
en fast inspänd rand möts bör dras närmare den fria randen. En beprövad tumregel är att
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brottlinjens lutning sätts till 2:3. Vid likartade inspänningsförhållanden dras brottlinjen på lika från
båda upplagen.
Den antagna brottlinjefiguren framgår av Figur 3.4. Följande tre kroppar kan antas ha bildats på
grund av väggens uppsprickning – två halvpyramider med basen 2,25*3 m2 närmast de vertikala
ränderna samt en prisma med basen 1,5*3 m2 centralt i väggen. Alla tre kropparna har den virtuella
höjden δ=1.
Yttre arbetet beräknas som
(

)

I nästa steg bestämmer vi vinkeländringarna längs brottlinjerna i x- respektive y-led enligt

Det inre arbetet i horisontella brottlinjer sätts lika med noll. Produkten av momentkapaciteter,
vinkeländringar och tillhörande längder i x och y-led summeras för att erhålla det totala inre arbetet:

Yttre och inre arbete sätts lika och den transversella brottlasten q beräknas:

6,75q=24,69

q=3,66 kN/m2.

Dimensionerande transversell last i brottgränstillståndet blir 3,66 kN/m2.
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Exempel 3.6
Vi bestämmer den dimensionerande transversella brottlasten q (kN/m2) för en vägg som innehåller
en dörr och ett fönster, se Figur 3.5. Övriga förutsättningar är desamma som i Exempel 3.5.

Figur 3.5 Transversalbelastad vägg med öppningar.

Vi testar ett system av brottlinjer där de tänkta sprickorna utgår från fönstrets och dörrens hörn, se
Figur 3.5. Väggen med öppningar får inte ha högre bärförmåga med avseende på transversallast än
väggen utan öppningar i Exempel 3.5. Skulle inte så vara fallet måste nya brottlinjemönster testas tills
villkoret uppfylls.
Det antagna brottlinjemönstret ger upphov till fyra kroppar – kropp 1 består av fyra delar som
tillsammans bildar en pyramid med basen 2,4*1,8 m2; kropp 2 och 3 är prismor med basen 2,4*1,2
m2 respektive 3,6*1,8 m2; kropp 4 är ett rätblock med basen 3,6*1,2 m2. Alla fyra kropparna har den
virtuella höjden δ=1.
Yttre arbetet beräknas som

(

)

Vinkeländringarna längs brottlinjerna i x- respektive y-led beräknas till
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Det inre arbetet i horisontella brottlinjer sätts lika med noll. Produkten av momentkapaciteter,
vinkeländringar och tillhörande längder i x och y-led summeras för att erhålla det totala inre arbetet:

Yttre och inre arbete sätts lika och den transversella brottlasten q beräknas:

10,44q=28,25

q=2,71 kN/m2.

Den beräknade dimensionerande transversallasten är 2,71 kN/m2, vilket är mindre än motsvarande
last för väggen utan öppningar i Exempel 3.5. Därmed kan lösningen betraktas som korrekt.
När detta villkor inte uppfylls testas nya brottlinjemönster. En ny beräkning med ett
brevkuvertliknande brottlinjemönster ger oftast korrekt lösning även för väggar med öppningar.

3.5 Väggar utsatta för tvärkraft
Horisontallaster som belastar en byggnad fångas upp av väggar i lastens riktning och förs sedan
genom bjälklag och tvärväggar ner till grunden. Om bjälklaget kan betraktas som en styv skiva, t.ex.
platsgjuten betong, fördelas horisontallasten i förhållande till de stabiliserande tvärväggarnas
böjstyvhet, annars fördelas horisontallasten utifrån den anslutande väggytans storlek.
Tvärväggarna måste ha tillräcklig tvärkraftskapacitet för att kunna säkra byggnadens stabilitet.
Dimensioneringsvärdet av väggens bärförmåga för tvärkraft
ges av

(3.10)
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där
är dimensioneringsvärdet av murverkets skjuvhållfasthet, baserat på medelvärdet av
de vertikala spänningarna över den tryckta delen av väggen;
är väggtjockleken;
är längden av den tryckta delen av väggen, med hänsyn tagen till eventuella
öppningar, slitsar eller ursparingar.

I låga byggnader, vilket är fallet med de flesta murade småhus, kan man på säkra sidan anta att halva
vägglängden är tryckt.
I tvärgående väggar får öppningar med mått mindre än en fjärdedel av väggens höjd eller längd
försummas. Större öppningar än nämnda bör anses markera väggänden. Den maximala horisontella
lasten på en skjuvvägg får reduceras med upp till 15 %, förutsatt att lasten på de parallella
skjuvväggarna ökas i motsvarande grad. Skjuvspänningen längs den tryckta delen av en vägg får
anses vara jämnt fördelad.
Murade väggarnas tvärkraftskapacitet kan vid behov ökas genom användning av murverksarmering,
se SS-EN 1996-1-1, avsnitt 5.6 för mer vägledning.

Exempel 3.7
Vi ska kontrollera om de murade väggarna i tvåplanshuset i Figur 3.6 har tillräcklig tvärkraftskapacitet
vid vindlast mot husets långsida.

Förutsättningar
Grundläggning

Platta på mark

Bärande väggar

Torrstaplat blockmurvek av lättklinkerblock, tjocklek 290 mm, densitet
600 kg/m3. Karakteristisk initiell skjuvhållfasthet fvok=0,25 MPa.
Utförandeklass I, block kategori II.

Mellanbjälklag

Platsgjuten korsarmerad betongplatta, egentyngd 4,8 kN/m2. Bjälklaget
fungerar som en styv skiva.

Tak och vindsbjälklag

Egentyngd 1 kN/m2. Även vindsbjälklaget fungerar som en styv skiva.

Byggnaden

Total byggnadshöjd inklusive tak är 7 m
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Fönster och dörrar

Tillräckligt stora för att tvärväggarna ska betraktas som 6 stycken
fristående väggar med längden 2,5 m var. Den tryckta delen av väggen
kan på säkra sidan antas vara lc=2,5/2=1,25 m.

Dimensionerande vindlast

Figur 3.6 Stabiliserande väggar i en byggnad i två plan

Kontroll av tvärkraftskapaciteten
Den totala horisontallasten mot byggnadens långsida blir

Då alla bjälklagen fungerar som styva skivor, fördelas horisontallasten till de olika tvärgående
väggarna i förhållande till dessas böjstyvhet. Den totala lasten på 74 kN fördelas därmed jämnt till de
6 tvärväggarna, vilket ger 12,3 kN/vägg.
Det torrstaplade murverkets skjuvhållfasthet utan hänsyn till den nätarmerade putsen och
vertikallasten
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Väggarnas tvärkraftskapacitet kan nu beräknas till

Tvärkraftskapaciteten per vägg på 15,7 kN är större än horisontallasten per vägg på 12,3 kN, vilket
innebär att tvärkraftskapaciteten är tillräcklig.
Ytterligare tvärkraftskapacitet skulle kunna tillgodoräknas genom att ta hänsyn till vertikallastens
gynnsamma effekt på murverkets skjuvhållfasthet.
Först uppskattar vi vertikallasten. Vi använder lastkombination 6.10b där låg permanent last anses
vara ogynnsammast. Vertikallast Ntotal på bärande väggarna vid grundplattan:

Vertikallasten fördelas jämnt på de bärande väggarna i byggnaden. Om väggpartier med öppningar
räknas bort får vi en total vägglängd på 8*2+6*2,5=31 m. Detta ger en vertikallast på 788/31=25,4
kN/m vägg. Normalspänning av vertikallast beräknas till

Karakterisktisk skjuvhållfasthet beräknas med hjälp av ekvation (2.2)

Den karakteristiska skjuvhållfastheten får i enlighet med EKS 8 inte sättas högre än 0,065fb. Från
Tabell 2.2 har vi att fb=2,2 MPa, vilket sätter en övre gräns för den karakteristiska skjuvhållfastheten
på

Den dimensionerande skjuvhållfastheten med hänsyn tagen till vertikallastens gynnsamma inverkan
blir
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Väggarnas tvärkraftskapacitet kan nu beräknas till

Även den här gången är tvärkraftskapaciteten tillräcklig. Genom att ta hänsyn till den aktuella
vertikallastens gynnsamma inverkan har cirka 12 % högre tvärkraftskapacitet kunnat tillgodoräknas
än tidigare.
Det bör observeras att cirka 70 % (12,3/17,6≈0,7) av tvärväggarnas kapacitets har tagits i anspråk för
att ta hand om vindlasterna mot byggnadens långsida. Det är därför viktigt att tvärkraftskapaciteten
kontrolleras extra noga i byggnader med få tvärväggar.
SS-EN 1996-1-1, avsnitt 5.5.3 ger ytterligare anvisningar till hur tvärkraftsbelastade väggars kapacitet
kan ökas genom att tillgodoräkna bidrag från eventuella anslutande väggar.

3.6 Murverksbalkar
För att överbrygga öppningar används standardbalkar med armering bestående av fristående eller
stegformade armeringsstänger som omges av murbruk/ifyllnadsbetong. Dimensionering av armerade
murverksbalkar sker efter samma principer som för balkar av armerad betong.
Vid dimensionering för böjande moment i brottgränstillståndet beaktas följande:
-

Murverkets gränsstukning sätts inte större än εmu=0,0035;

-

Deformationsegenskaperna för ifyllnadsbetong ska antas vara desamma som för murverket;

-

Om tryckzonen omfattar både murverk och ifyllnadsbetong, bör tryckhållfastheten för det
svagaste materialet användas i beräkningarna;

-

Stålets dragtöjning bör begränsas till εs=0,01;

-

För att undvika sprött brott begränsas den dimensionerande momentkapaciteten till
MRd=0,3fdbd2, där fd är murverkets tryckhållfasthet i lastriktningen;

-

Murverkets tryckhållfasthet parallellt liggfogarna sätts till 80 % av tryckhållfastheten
vinkelrätt liggfogarna.

I övrigt dimensioneras murverksbalkar på samma sätt som betongbalkar.
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3.7 Koncentrerade laster
Murverksdelar med koncentrerade laster är vanligast vid upplag för takstolar eller vid balkar som bär
upp bjälklag. Man kontrollerar att bärförmågan NRcd med avseende på spjälkning och uppsprickning
är större än den koncentrerade lasten. Bärförmågan NRcd beräknas som

(3.11)

där
Ab

är kontaktytan under den koncentrerade lasten;

fd

är murverkets dimensionerande tryckhållfasthet;

Följande villkor ska vara uppfyllda:
-

Lastens excentricitet bör inte överstiga en fjärdedel av väggens tjocklek;

-

Den koncentrerade lasten bör bäras av en yta med längden bestående av kontaktytans längd
plus en sträcka på varje sida av upplaget motsvarande 1,7 gånger blockets tjocklek. För ett
ändstöd fordras den extra sträckan enbart på ena sidan;

-

Det lokala området runt kontaktytan får utföras med material av högre hållfasthetsklass;

-

Om den koncentrerade lasten påförs genom en fördelningsbalk av tillräcklig styvhet, höjd
större än 200 mm och längd större än tre gånger den belastade längden, kan en
dimensionerande tryckhållfasthet upp till 1,5fd användas i beräkningarna.

3.8 Utförande av väggar ovan mark
3.8.1 Upplag
Vid anslutning av bjälklag eller takkonstruktion till väggar ovan mark hänsyn bör tas till inverkan av
koncentrerade laster. Murverkets kapacitet kan ökas genom användning av så kallade ringbalkar eller
ringankare som kan fungera som lastfördelare. Ringankare utgörs ofta av ett tvärsnitt vars centrala
delar består av igjuten, armerad betong. Följande regler bör beaktas:

-

Ringförankringen bör löpa runt hela byggnaden och vara försedd med kontinuerlig armering;
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-

Ringförankringen dimensioneras för en dragkraft på 45 kN. Den ska innehålla minst två
armeringsstänger med en area av minst 150 mm2;

-

Skarvning av armeringen bör följa reglerna i Eurokoden för betongkonstruktioner, SS-EN
1992-1-1;

För att begränsa risken för sprickbildning betong med låg krympning bör användas. Armering som
fördelas jämnt över tvärsnittet är också gynnsamt när det gäller att förhindra eventuell
sprickbildning.

3.8.2 Förankring av lyftkrafter
Lyftkrafter i närheten av upplag kan i vanliga fall uppkomma från vindlaster som verkar på
takkonstruktionen samt från hörnlyftning från platsgjutna betongbjälklag. För att motverka
upplyftning och medföljande sprickbildning bör kemankare med lämplig kapacitet användas.
Ringförankring i kombination med kemanare är ytterligare en möjlighet för att förankra lyftkrafter.

3.8.3 Skydd av nätarmeringen
Putsen och nätarmeringen ska påföras under väderleksförhållanden som gör att fullgod vidhäftning
mot underlaget uppnås. Putsen skyddas mot frost och låga temperaturer under härdningstiden. Vid
risk för vidhäftningsproblem bortses från nätarmeringens gynnsamma inverkan och erforderlig
böjmomentkapacitet säkras på annat sätt, till exempel genom vertikal eller horisontalarmering.
Nätarmeringen i putsen bör skyddas från oavsiktlig avsågning som kan inträffa vid uppfräsning av
spår efter byggnadens färdigställande. Skadad nätarmering lagas enligt leverantörens anvisningar,
alternativt ersättes med armering.

3.8.4 Minimiarmering vid hörn
För att kunna tillgodoräkna sig murverkets böjmomentkapacitet vid vertikala stöd enligt
brottlinjemetoden måste hörn förses med minimiarmering. Minimiarmeringen kan bestå av
horisontalarmering som dras kontinuerligt förbi hörn med en längd motsvarande minst 25 % a
väggens längd. Armering av till exempel rostfritt stål måste placeras i minst vart femte skift, dock i
minst tre skift per hörn.
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4 Dimensionering av väggar under mark
Väggar utsatta för jordtryck, med eller utan vertikala laster, dimensioneras med metoder
presenterade i kapitel 3, med följande viktiga skillnad:
Murverkets momentkapacitet mx,1 (brottplanet parallellt liggfogarna) bör inte utnyttjas vid
dimensionering av jordtrycksbelastade väggar, se SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.3.4.
Murverkets momentkapacitet med hänsyn tagen till eventuella vertikallasters gynnsamma inverkan,
mx1,app, får användas.
I de flesta fallen måste källarväggen förses med armering för att kunna motstå permanent last av
jordtryck.

4.1 Beräkning av ekvivalent jordtryck
I brottgränstillståndet dimensioneras ytterväggar under mark för ett ekvivalent jordtryck pe (kN/m2),
det vill säga den jämnt utbredda last som ger samma maxmoment i en enkelspänd vertikalstrimla
som det triangulära jordtrycket Ko*ϒ*h och det rektangulära trycket från överlasten Ko*q, se Figur
4.1.

Figur 4.1 Förutsättningar för beräkning av ekvivalent jordtryck pe.
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Ekvivalent jordtryck pe beräknas med hjälp av lastkombination 6.10a (Tabell 2.1) enligt följande:

(4.1)

där
ϒd

är koefficienten för säkerhetsklass. Eftersom brott i källarväggar medför stor risk för
allvarliga personskador, bör säkerhetsklass 3 väljas, d.v.s. ϒd = 1,0;

ke

är en koefficient som tar hänsyn till förhållandet mellan återfyllnadens och
källarväggens höjd. ke kan bestämmas med hjälp av Diagram 4.1;

Ko

är jordtryckskoefficient för vilotryck enligt Tabell 4.1 nedan;

ϒ

är jordmaterialets tunghet (kN/m3);

h, hf

är källarväggens respektive återfyllnadens höjd;

ψ0

är en lastkombinationsfaktor, ψ0=0,7;

q

är överlasten vars karakteristiska värde i vanliga fall kan sättas till 2 kN/m2.

Tabell 4.1 Karakteristiska värden på tunghet, friktionsvinkel och jordtryckskoefficient för vilotryck för
sprängsten och grus. Källa Trafikverket, TK/TR 2009:46.
Material
Sprängsten
Grus

Tunghet över grundvattenytan,
ϒ (kN/m3)
18
19

Friktionsvinkel,
ϕ (⁰)
45
37

Jordtryckskoefficient,
viltryck Ko
0,29
0,40

Diagram 4.1 Uppskattning av koefficienten ke för beräkning av ekvivalent jordtryck pe enligt ekvation
(4.1). hf betecknar återfyllnadens medan h källarväggens höjd. För fallet hf=h är ke=0,513.
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4.2 Upplagsförhållanden
Följande principer bör användas vid bestämning av källarväggars upplagsförhållanden:
-

Fast inspänning kan antas vid sammanmurade tvärväggar med minimiarmering eller
väggpartier som dras kontinuerligt förbi pelare. Minimiarmering måste bestå av minst en
armeringsstång i vart femte skift dock minst tre stänger per hörn. Moment kan överföras;

-

Fri uppläggning bör antas vid kanter upplagda på glidskikt och vid styva bjälklag upplagda på
väggar. Betongbjälklag samt bjälklag av lättklinkerelement kan betraktas som styva. Även
förtillverkade kassettbjälklag av trä kan under vissa omständigheter räknas som tillräckligt
styva. Rådfråga med leverantören. Moment kan inte överföras;

-

Väggen antas sakna stöd vid vertikala rörelsefogar, nära stora öppningar samt vid träbjälklag.

4.3 Källarväggars bärförmåga
Källarväggars bärförmåga med avseende på vertikallast kontrolleras i enlighet med metod
presenterad i avsnitt 3.4.
För beräkning av källarväggars bärförmåga med avseende på jordtryck kan brottlinjemetoden
presenterad i avsnitt 3.5 användas.
Tvärkraftskapaciteten hos jordtrycksbelastade väggars upplag kontrolleras i enlighet med avsnitt 3.6.

4.4 Exempel på momentkapaciteter
Exempel på momentkapaciteter anges i Tabellerna 4.2-4.3 för torrstaplat murverk av lättklinkerblock
av typen NC-blocket med skifthöjd 200 mm. Förutsättningar:
-

Block kategori II, grupp 1, enligt SS-EN 1996-1-1, avsnitt 3.1, utförandeklass I;

-

Armering placerad i horisontella centriska spår eller i uppfrästa vertikala spår. Täckskikt
vertikala spår 15 mm;

-

Murverkets momentkapacitet, brottplanet parallellt liggfogarna, bör sätts till mx,1=0, se SS-EN
1996-1-1, avsnitt 6.3.4;

-

Centrisk vertikal linjelast från väggar och bjälklag pv=15 kN/m (dimensionerande värde för
säkerhetsklass 3);

-

Vertikallastens gynnsamma effekt beaktas genom momentkapacitet mx1,app.
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Tabell 4.2 Momentkapaciteter (kNm/m) för torrstaplat murverk av NC-block 290 mm – observera
förutsättningar enligt ovan
Oarmerat murverk
mx1,app
0,69

mx,2
1,86

Horisontalarmerat murverk
Armering i spår

mx1,app

1b1
1b2
1b3
1b4
1b5

0,69

mx2,app
Bi 37 rf
Bi 40 ob
överarmerat
3,43
3,43
2,97
2,89
2,24
2,17
1,86
1,86
Vertikalarmerat murverk

mx1,app
c-avstånd (mm)
300
600
900
1200

Bi 37 rf
11,94
6,31
4,44
3,50

mx,2
Bi 40 ob
11,56
6,13
4,31
3,41

1,86

Tabell 4.3 Momentkapaciteter (kNm/m) för torrstaplat murverk av NC-block 400 mm – observera
förutsättningar enligt ovan
Oarmerat murverk
mx1,app
0,95

mx,2
3,14

Horisontalarmerat murverk
mx1,app
mx2,app
Bi 37 rf
Bi 40 ob
överarmerat
6,18
5,98
0,95
4,12
3,98
3,14
3,14
3,14
3,14

Armering i spår
1b1
1b2
1b3
1b4
1b5

Vertikalarmerat murverk
mx1,app
c-avstånd (mm)
300
600
900
1200

Bi 37 rf
16,73
8,84
6,21
4,90

mx,2
Bi 40 ob
16,20
8,58
6,03
4,76

3,14
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Lägre vertikal linjelast ger lägre böjhållfasthet mx1,app (brottplanet parallellt liggfogarna). För vertikal
linjelast pv=5 kN/m reduceras böjhållfastheten mx1,app enligt följande:
-

För oarmerat murverk med 67 %;

-

För horisontal armerat murverk med 67 %;

-

För vertikalarmerat murverk med 15 %.

Vid andra nivåer på vertikallasten interpoleras värdena. Böjhållfastheten mx,2 påverkas inte av
vertikallastens storlek.

4.5 Diagram för bestämning av momentkapaciteten för vertikalarmerat murverk
Diagram 4.2 – 4.3 kan användas för bestämning av erforderlig böjmomentkapacitet mx1,erf för
jordtrycksbelastade källarväggar med vertikalarmering. Diagrammen gäller under följande
förutsättningar:
-

Återfyllnaden består av grus med egenskaper enligt tabell 4.1;

-

Beräkningen har genomförts med hjälp av brottlinjemetoden;

-

Hörn har försätts med minimiarmering;

-

Källarväggens tvärkraftskapacitet bör kontrolleras separat.

I Bilagorna 6-7 finns tabeller för förenklad dimensionering av vertikalarmerade källarväggar.
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Diagram 4.2 Erforderlig momentkapacitet mx1,erf för vertikalarmerad, fyrsidigt upplagd,
jordtrycksbelastad källarvägg med styvt bjälklag i ovankant. Vägghöjd h=2,5 m, vertikallast pv=15
kN/m. Vid vertikallast pv=5 kN/m reduceras värdena ovan med 15 %.

Diagram 4.3 Erforderlig momentkapacitet mx1,erf för vertikalarmerad, tresidigt upplagd (fri ovankant),
jordtrycksbelastad källarvägg. Vägghöjd h=2,5 m, vertikallast pv=5 kN/m.
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4.6 Diagram för bestämning av böjmomentkapaciteten för horisontalarmerat murverk
Diagram 4.4 – 4.5 kan användas för bestämning av erforderlig böjmomentkapacitet mx2,erf för
jordtrycksbelastade källarväggar med horisontalarmering. Diagrammen gäller under följande
förutsättningar:
-

Återfyllnaden består av grus med egenskaper enligt tabell 4.1;

-

Beräkningen har genomförts med hjälp av brottlinjemetoden;

-

Alla horisontalarmering dras förbi hörn. Mängden horisontalarmering motsvarar minst
minimiarmering;

-

Källarväggens tvärkraftskapacitet bör kontrolleras separat.

I Bilagorna 4-5 finns tabeller för förenklad dimensionering av horisontalarmerade källarväggar.

Diagram 4.4 Erforderlig momentkapacitet mx2,erf för horisontalarmerad, fyrsidigt upplagd,
jordtrycksbelastad källarvägg styvt bjälklag i ovankant. Vägghöjd h=2,5 m, vertikallast pv=15 kN/m.
Vid vertikallast pv=5 kN/m reduceras värdena ovan med 15 %.
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Diagram 4.5 Erforderlig momentkapacitet mx2,erf för horisontalarmerad, tresidigt upplagd (fri
ovankant), jordtrycksbelastad källarvägg. Vägghöjd h=2,5 m, vertikallast pv=4,7 kN/m.

Exempel 4.1
Vi bestämmer erforderlig armering för en jordtrycksbelastad, fyrsidigt upplagd källarvägg med
längden 6 m, höjden 2,5 m, återfyllnadshöjden 2,5 m, väggtjocklek t=290 mm med betongbjälklag i
ovankant. Återfyllnaden består av grus. Vertikallast pv=15 kN/m. Vi jämför alternativen med
vertikalarmering (bistål Bi37rf) och armering placerad i horisontella spår. Vi kontrollerar även
källarväggens tvärkraftskapacitet.

Vertikalarmering: Från diagram 4.2 får vi mx1,erf=7,1 kNm/m. Från tabell 4.3 uppskattar vi att bistål
Bi37rf ska fräsas in i vertikala spår med centrumavstånd på cirka 500 mm eller tätare.
Horisontalarmering: Från diagram 4.4 får vi att man inte kan uppnå tillräcklig momentkapacitet.
Kontroll av källarväggens tvärkraftskapacitet: Först bestämmer vi den tvärkraft som verkar vid
källarväggens upplag på källargolvet. Ekvation (4.1) ger:

Tvärkraften av ekvivalent jordtryck blir
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Vi kontrollerar om vertikalarmeringen uppfyller kravet på minimiarmering för att kunna medräknas i
väggens tvärkraftskapacitet. Enligt SS-EN 1996-1-1, avsnitt 8.2.3 (5), bör arean av skjuvarmeringen
vara minst 0,05 % av bärverksdelens tvärsnittsarea. I vårt fall använde vi vertikalarmering i form av
två stycken Bi37rf per längdmeter källarvägg, vilket ger en armeringsandel på
2*21/(1000*290)=0,015 %, vilket är mindre än kravet.
Murverkets tvärkraftskapacitet med hänsyn tagen till vertikallastens positiva inverkan beräknas med
hjälp av ekvation (2.2) och (3.10) enligt följande

/m.

Slutsats: källarväggen har tillräcklig tvärkraftskapacitet för att klara jordtrycket.
Kommentar 1: om glidskikt läggs in mellan källargolvet och källarväggen, skulle inte källarväggen ha
tillräcklig tvärkraftskapacitet. En möjlig åtgärd är att förstärka källarväggen med stålpelare. Det är
rimligt att anta att varje tvärvägg och pelare tar upp last från en area vars bredd är lika med halva
vägghöjden på ömse sidor. Vi testar med en pelare som placeras halvvägs mellan tvärväggarna.
Arean som pelaren måste avlasta får en bredd på 6 – 2,5 = 3,5 meter. Denna bredd är större än
pelarens höjd på 2,5 meter, varför två pelare bör väljas. Pelarna dimensioneras för en jämnt utbredd
linjelast.
Kommentar 2: vid användning av våningshöga stabiliserande pelare med lämplig förankring i
källargolvet och i det ovanförliggande bjälklaget, kan behovet av böjarmering minskas.

Exempel 4.2
Räkna ut behovet av armering för källarväggen i exempel 4.2 under förutsättningen att vertikallasten
är pv=5 kN/m och man har lagt in glidskikt mellan källargolvet och källarväggen. Vi förutser
problemet med otillräcklig tvärkraftskapacitet och placerar ut två pelare enligt figur 4.2. Vi
undersöker möjligheten att klara källarväggens bärförmåga genom att horisontalarmera.
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Vi beräknar armeringsbehovet med hjälp av brottlinjemetoden. Pelarna kan betraktas som
kontinuerliga stöd, vilket ger upphov till tre väggfält med brottlinjer enligt Figur 4.2.

Figur 4.2 Källarvägg förstärk med två pelare

I varje väggfält bildas under inverkan av det ekvivalenta jordtrycket en pyramid med basen 2*2,5 m2
och höjden δ=1. Från exempel 4.1 får vi att det ekvivalenta jordtrycket är 14 kN/m2. Yttre arbetet
beräknas som

I nästa steg bestämmer vi vinkeländringarna längs brottlinjerna i x- respektive y-led enligt

Produkten av momentkapaciteter, vinkeländringar och tillhörande längder i x och y-led summeras för
att erhålla det totala inre arbetet. Enligt SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.3.4, får murverks böjhållfasthet
mx,1 vinkelrätt liggfogarna inte utnyttjas i transversalbelastade väggar under mark. Vi utnyttjar dock
den gynnsamma effekten av vertikallasten som enligt avsnitt 4.4, tabell 4.3 blir
(

)
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Inre arbetet beräknas som

Yttre och inre arbete sätts lika och den erforderliga momentkapaciteten beräknas:

mx2,erf=2,26 kNm/m

Från tabell 4.3 får vi att ett bistål Bi37rf i vart tredje skift ger en momentkapacitet på 2,97 kNm/m,
vilket är tillräckligt för att säkerställa källarväggens bärförmåga med avseende på jordtryck.
Horisontalarmeringen dras kontinuerligt förbi både tvärväggar och pelare.

4.7 Förstärkning av källarväggar – rekommendationer
Följande rekommendationer kan beaktas vid utformning av källarväggar:
-

Fyrsidigt upplagda källarväggar kräver mindre armering, varför styva bjälklag bör väljas;

-

Horisontalarmering som placeras i det centriska spåret i liggfogen ger liten hävarm och
därmed låg momentkapacitet. Horisontalarmering fungerar dock bra som lösning för att
förse hörn med minimiarmering;

-

Vertikalarmering ger bättre utnyttjande av stålets kapacitet jämfört med horisontalarmering.
Välj vertikalarmering som huvudsaklig metod för att förstärka källarväggar;

-

Våningshöga pelare som placeras mellan tvärväggar är effektiva för att säkra källarväggars
tvärkraftskapacitet och minska behovet av armering.

4.8 Tumregler för jordtrycksbelastad källarvägg med öppningar
Om öppningarnas andel av den totala väggarean är mindre än 10 procent kan tumregler enligt nedan
tillämpas.
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Regel 1
Mängden armering uppskattas först som för en källarvägg utan öppningar. Extra armering placeras i
närheten av öppningarna – mängden extra armering ska motsvara den armering som fallit bort på
grund av öppningarna.
Exempel 4.3
En jordtrycksbelastad, fyrsidigt upplagd källarvägg med längden 7 m, höjden 2,5 m,
återfyllnadshöjden 1,8 m med betongbjälklag i ovankant förses med ett fönster med bredden 1,2 m.
Från diagram 4.2 får vi att erforderlig momentkapacitet mx1,erf vid användning av vertikalarmering blir
3,6 kNm/m. Från tabell 4.3 får vi att centrumavståndet mellan de vertikala bistålsstängerna av
kvalitet Bi37rf bör vara cirka 1,1 m. Fönstrets bredd är på 1,2 m, vilket gör att ett extra bistål nästan
skulle räcka. För att vara på säkra sidan väljer vi två stänger som placeras i vertikala uppfrästa spår
med täckskikt på minst 15 mm på ömse sidor om fönstret.

Regel 2
Om fönsteröppningarnas längd är större än halva avståndet mellan tvärväggarna, skall
armeringsbehovet beräknas med förutsättningen att källarväggen saknar stöd i ovankant.

4.9 Utförande av källarväggar
4.9.1 Val av material
Källarytterväggar förses med lämpligt fuktskydd för att förhindra vatteninträngning. Block och
armering väljs så att beständighetskraven för miljöklass MX3 eller MX4 uppfylls. Innerväggar i
uppvärmda källare kan utformas i enlighet med kraven för miljöklass MX1 eller MX2. Under
byggtiden skyddas murverket från inträngande vatten och frost genom lämpligt väderskydd.
Tjälfarliga material, som t.ex. lerjordar, får inte användas som återfyllnadsmaterial, eftersom stora
tryck då kan uppstå vid frysning.

4.9.2 Armering av källarväggar
Vertikalarmering placeras i uppfrästa spår, vars djup väljs så att armeringens täckskikt uppfyller
kraven på beständighet. Vertikalarmering dras från källarväggens underkant till dess överkant.
Horisontella spår som eventuellt fräses i källarväggar får inte skada vertikalarmeringen.
Horisontalarmering placeras i centriska spår och dras kontinuerligt förbi stödjande tvärväggar med
en extra förankringslängd motsvarande 25 % av källarväggens längd. Armering skarvas i fält med en
skarvlängd på minst 0,5 m.
För att kunna tillgodoräkna sig murverkets böjmomentkapacitet vid vertikala stöd enligt
brottlinjemetoden måste hörn förses med minimiarmering. Minimiarmeringen kan bestå av
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horisontalarmering som dras kontinuerligt förbi hörn med en längd motsvarande minst 25 % a
väggens längd. Armering av till exempel rostfritt stål måste placeras i minst vart femte skift, dock i
minst tre skift per hörn.
Horisontalarmering bör placeras i fogen över anläggningsskiftet för att förhindra sprickbildning som
kan orsakas av förhindrade rörelser. Risken för sprickor minskas genom att glidskikt av rostfri plåt
eller grundmurspapp placeras i skiktet mellan grund och mur.
Glidskikt reducerar källarväggars tvärkraftskapacitet - se avsnitt 4.8.3 för möjliga åtgärder vi
otillräcklig tvärkraftskapacitet.

4.9.3 Säkring av källarväggars tvärkraftskapacitet
Tvärkrafter av jordtryck som verkar på källarväggen beräknas. Tillräcklig tvärkraftskapacitet vid
källarväggens upplag på källargolvet uppnås genom en kombination av följande åtgärder:
-

Källargolvet utformas med en upplagsklack som löper runt hela byggnaden;

-

Vinkelstål eller plattstål av erforderlig längd bultas fast i källargolvet och bjälklaget respektive
källarväggen;

-

Våningshöga stålpelare placeras intill källarväggen och utrymmet mellan pelare och
källarvägg fylls med cementbruk. Pelarna förankras i både källargolvet och bjälklaget;

-

Klackar eller pelare av stål som inte är inbäddade i betong skyddas från brandpåverkan
genom brandskyddsmålning eller annan lämplig åtgärd.

Även tvärgående källarväggar med stabiliserande funktion kan behöva förstärkas genom användning
av ovan åtgärder.

4.9.4 Provisorisk stagning
Återfyllning bör inte ske förrän murverket har uppnått sin slutliga hållfasthet och bjälklag,
stabiliserande väggar samt eventuella andra nödvändiga stabiliserande element (t.ex. pelare) har
kommit på plats. I vanliga fall uppnås murverks slutliga hållfasthet efter 28 dygn. Hänsyn ska tas till
långsammare hållfasthetstillväxt vid låga temperaturer.
Vid tidigare återfyllning ordnas provisorisk stagning med hjälp av stämp. Den provisoriska tagningen
bör dimensioneras för aktuellt jordtryck. Om stagningen sker med stämp som lutar 45 grader,
dimensioneras stämpen för en tryckkraft Pd på

√

(4.2)
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där
pe

är det ekvivalenta jordtrycket som beräknas enligt ekvation (4.1);

h

är källarväggens höjd;

c

är avståndet mellan stämpen eller avståndet till stödjande tvärvägg.
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Bilaga 1
Maximala vägglängder för torrstaplat NC-block 190 med nätarmerad puts – väggar ovan mark











NC-block med tryckhållfasthet 3 MPa
Nätarmerad puts på både ut- och insidan
Bostadshus i en våning med maximal byggnadshöjd 5 meter eller bostadshus i två våningar
med maximal byggnadshöjd 8 meter
Maximala spännvidder för bjälklag 6 meter
Takbjälklag av trä
Gäller för vindlaster i Sverige utom Skåne, Halland, Västra Götaland och fjällen
Öppningarnas sammanlagda längd betecknas med Lö medan väggens längd med L
Öppningarnas genomsnittliga höjd är högst halva vägghöjden
Upplagsbredden är större än 0,75*väggtjockleken
Värdena i tabellen avser väggens totala längd mellan två avstyvande tvärväggar

Block med t=190 mm – bostadshus i en våning med takbjälklag av trä
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
4,4
5,2
6,3
9,2
3,9
4,3
4,8
6,1

Block med t=190 mm - bostadshus i två våningar med mellanbjälklag av trä
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
9,2
6,1
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Bilaga 2
Maximala vägglängder för torrstaplat NC-block 290 med nätarmerad puts – väggar ovan mark











NC-block med tryckhållfasthet 3 MPa
Nätarmerad puts på både ut- och insidan
Bostadshus i en våning med maximal byggnadshöjd 5 meter eller bostadshus i två våningar
med maximal byggnadshöjd 8 meter
Maximala spännvidder för bjälklag 6 meter
Takbjälklag av trä
Gäller för vindlaster i Sverige utom Skåne, Halland, Västra Götaland och fjällen
Öppningarnas sammanlagda längd betecknas med Lö medan väggens längd med L
Öppningarnas genomsnittliga höjd är högst halva vägghöjden
Upplagsbredden är större än 0,75*väggtjockleken
Värdena i tabellen avser väggens totala längd mellan två avstyvande tvärväggar

Block med t=290 mm – bostadshus i en våning med takbjälklag av trä
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
6,0
7,8
10
10
5,2
6,2
7,4
10

Block med t=290 mm - bostadshus i två våningar med mellanbjälklag av trä
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,33 Lö/L=0
4,6
7,8
10
10
4,0
6,0
7,4
10

Block med t=290 mm - bostadshus i två våningar med mellanbjälklag av betong
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
9,2
10
6,7
10
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Bilaga 3
Maximala vägglängder för torrstaplat NC-block 400 med nätarmerad puts – väggar ovan mark











NC-block med tryckhållfasthet 3 MPa
Nätarmerad puts på både ut- och insidan
Bostadshus i en våning med maximal byggnadshöjd 5 meter eller bostadshus i två våningar
med maximal byggnadshöjd 8 meter
Maximala spännvidder för anslutande bjälklag 6 meter
Takbjälklag av trä
Gäller för vindlaster i Sverige med undantag av Skåne, Halland, Västra Götaland och fjällen
Öppningarnas sammanlagda längd betecknas med Lö medan väggens längd med L
Öppningarnas genomsnittliga höjd är högst halva vägghöjden
Upplagsbredden är större än 0,75*väggtjockleken
Värdena i tabellen avser väggens totala längd mellan två avstyvande tvärväggar

Block med t=400 mm – bostadshus i en våning med takbjälklag av trä
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
8,1
9,5
10
10
6,3
7,7
9,3
10

Block med t=400 mm - bostadshus i två våningar med mellanbjälklag av trä
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
8,1
9,5
10
10
6,3
7,7
9,3
10

Block med t=400 mm - bostadshus i två våningar med mellanbjälklag av betong
Vägghöjd h=2,5 meter
Vägghöjd h=3 meter
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
Lö/L=0,67 Lö/L=0,5 Lö/L=0,3 Lö/L=0
7,2
9,5
10
10
5,6
7,7
9,3
10
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Bilaga 4
Maximala vägglängder för horisontalarmerade källarväggar av torrstaplade NC-block betongbjälklag









NC-block med tryckhållfasthet 3 MPa
Bistålsarmering av typen Bi37rf eller Bi40ob
Källarväggens ovankant belastas av ett betongbjälklag eller bjälklag av lättklinkerelement
med en maximal spännvidd på 6 meter
Upplagsbredden är lika med källarväggens tjocklek
Källarväggens höjd är maximalt 2,5 meter
Vertikallast pv=15 kN/m – vid vertikallast pv=5 kN/m reduceras vägglängden med 15 %
Hörn har försetts med minimiarmering
Beteckningen 1b3 betyder att horisontalarmeringen består av ett bistål som placerats i
centriskt spår i vart tredje skift

Blockbredd, mm
400
400
400
400
400
400

Motfyllning
Material
Sprängsten och grus
Sprängsten och grus
Siltjord
Siltjord
Lerjord
Lerjord

Höjd
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m

Maximal vägglängd, meter
1b3
1b2
1b1
4,4
5,8
3,3
4,4
överarmerat
3,8
-
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Bilaga 5
Maximala vägglängder för horisontalarmerade källarväggar av torrstaplade NC-block - träbjälklag









NC-block med tryckhållfasthet 3 MPa
Bistålsarmering av typen Bi37rf eller Bi40ob
Källarväggens ovankant belastas av ett träbjälklag med en maximal spännvidd på 6 meter
Upplagsbredden är lika med källarväggens tjocklek
Källarväggens höjd är maximalt 2,5 meter
Vertikallast pv=5 kN/m
Hörn har försetts med minimiarmering
Beteckningen 1b3 betyder att horisontalarmeringen består av ett bistål som placerats i
centriskt spår i vart tredje skift

Blockbredd, mm
400
400
400
400
400
400

Motfyllning
Material
Sprängsten och grus
Sprängsten och grus
Siltjord
Siltjord
Lerjord
Lerjord

Höjd
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m

Maximal vägglängd, meter
1b3
1b2
1b1
4,1
3,1
överarmerat
-
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Bilaga 6
Maximala vägglängder för vertikalarmerade källarväggar av torrstaplade NC-block – betongbjälklag









NC-block med tryckhållfasthet 3 MPa
Bistålsarmering av typen Bi37rf eller Bi40ob
Källarväggens ovankant belastas av ett betongbjälklag eller bjälklag av lättklinkerelement
med en maximal spännvidd på 6 meter
Upplagsbredden är lika med källarväggens tjocklek
Källarväggens höjd är maximalt 2,5 meter
Vertikallast pv=15 kN/m – vid vertikallast pv=5 kN/m reduceras vägglängden med 15 %
Hörn har försetts med minimiarmering
Beteckningen c 1200 betyder att armeringen består av bistål som placerats i urfrästa
vertikala spår med ett centrumavstånd på 1200 millimeter på källarväggens insida

Blockbredd, mm Motfyllning
Material
290
Sprängsten och grus
290
Sprängsten och grus
290
Siltjord
290
Siltjord
290
Lerjord
290
Lerjord
400
400
400
400
400
400

Sprängsten och grus
Sprängsten och grus
Siltjord
Siltjord
Lerjord
Lerjord

Höjd
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m

Maximal vägglängd, meter
c 1200
c 900
c 600
5,7
9,3
10
4,6
4,3
7,0
7,5
3,5
3,7
6,0
6,5
3,0
9,3
7,5
6,5
-

10
5,6
7,5
4,2
6,5
3,6

10
10
7,5
7,5
6,5
6,5

c 300
10
10
7,5
7,5
6,5
6,5
10
10
7,5
7,5
6,5
6,5
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Bilaga 7
Maximala vägglängder för vertikalarmerade källarväggar av torrstaplade NC-block - träbjälklag









NC-block med tryckhållfasthet 3 MPa
Bistålsarmering av typen Bi37rf eller Bi40ob
Källarväggens ovankant belastas av ett träbjälklag eller bjälklag av lättklinkerelement med en
maximal spännvidd på 6 meter
Upplagsbredden är lika med källarväggens tjocklek
Källarväggens höjd är maximalt 2,5 meter
Vertikallast pv=5 kN/m
Hörn har försetts med minimiarmering
Beteckningen c 1200 betyder att armeringen består av bistål som placerats i urfrästa
vertikala spår med ett centrumavstånd på 1200 millimeter på källarväggens insida

Blockbredd, mm Motfyllning
Material
290
Sprängsten och grus
290
Sprängsten och grus
290
Siltjord
290
Siltjord
290
Lerjord
290
Lerjord
400
400
400
400
400
400

Sprängsten och grus
Sprängsten och grus
Siltjord
Siltjord
Lerjord
Lerjord

Höjd
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m
1,8 m
2,5 m

Maximal vägglängd, meter
c 1200
c 900
c 600
-

4,4
3,3
-

5,7
4,3
3,7
-

c 300
5,8
4,4
3,8
9,2
4,8
6,9
3,6
6,0
3,1

