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FÖRORD
BRO 94 är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som används inom Vägverkets verksamhetsområde för broobjekt upphandlade fr o m 1994-10-01.
För att i BRO 94 angivna krav ska bli gällande vid upphandling måste denna ATB åberopas i
förfrågningsunderlaget (objektbeskrivningen) avseende aktuellt objekt, som formellt är ett
byggnadsverk som ingår i Vägverkets väg- och kompletteringsprodukter.
Broöverbyggnader som utförs enligt BRO 94 kan förväntas få en tekniks livslängd på 80 år
medan underbyggnader kan förväntas få en teknisk livslängd på 120 år.
Om andra tekniska krav eller lösningar avses tillämpas än de i BRO 94 angivna kan detta ske
efter godkännande av chefen för Avdelning Teknik (cVT).
BRO 94, som kan användas i anslutning till såväl generalentreprenader som totalentreprenader, omfattar följande delar.
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Föreliggande publikation utgör en av dessa delar. En översiktlig innehållsförteckning omfattande alla BRO 94:s delar finns i del 9 ”Förteckning”.
BRO 94 kommer fortlöpande att revideras så att Byggproduktförordningens (SFS
1993:1051) och Upphandlingslagens (SFS 1993:1468) krav på hänvisning till europeiska
tekniska specifikationer uppfylls. Ändringar och tillägg kommer att publiceras fortlöpande i
”BRO 94-Supplement”.
I och med att BRO 94 börjar tillämpas 1994-10-01 upphör Bronorm 88 att gälla.
Borlänge i september 1994

Per Anders Örtendahl
Bengt Holmström
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%HWRQJNRQVWUXNWLRQHU



$OOPlQW



*LOWLJKHWVRPUnGHRFKPHGJlOODQGHGRNXPHQW
Giltighetsområde och medgällande dokument redovisas i avsnitt 10.1 och
10.2.



6|NRUGVI|UWHFNQLQJRFKI|UNRUWQLQJVI|UWHFN
QLQJ
Förteckning över sökord redovisas i kapitel 96 och en förkortningsförteckning redovisas i kapitel 97.



'HILQLWLRQHU
Definitioner redovisas i avsnitt 10.5.



%HWRQJOHGHU
Kompletterande krav på betongleder anges i bilaga 4-1.



3UHIDEULFHUDGHEHWRQJEDONDU
Kompletterande krav för beräkning och utförande av broar med
förespända prefabricerade huvudbalkar anges i bilaga 4-2.



%UREDQHSODWWRUPHGYLNWUHGXFHUDQGHXUVSD
ULQJDU
Kompletterande krav för beräkning av brobaneplattor av betong med
viktreducerande ursparingar anges i bilaga 4-3.



*MXWIRJDULVSlQQEHWRQJNRQVWUXNWLRQHU
Kompletterande krav för beräkning av armering vid gjutfogar i
spännbetongkonstruktioner anges i bilaga 4-4.

8

VV Publ 1994:4



8WIRUPQLQJ



$OOPlQW



%RWWHQSODWWD

41.111

En bottenplatta på pålar ska gjutas i torrhet.
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2PHQXQGHUYDWWHQVJMXWHQERWWHQSODWWDSnSnODUJRGWDVDQJHV
GHWWDLGHQE\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQ6HlYHQ
41.112

En bottenplattas översida i vägmiljö ska ges en lutning av minst 1% mot
fri betongkant.
2PHQERWWHQSODWWDV|YHUVLGDL|YULJDPLOM|HUVNDJHVHQ
OXWQLQJDYPLQVWDQJHVGHWWDLGHQE\JJQDGVWHNQLVND
EHVNULYQLQJHQ



gYULJXQGHUE\JJQDG

41.121

I uppdelat landfäste ska frontmurens underkant förläggas på sådant djup
under släntytan att jordens utpressning under frontmuren förhindras.
Djupet ska dock vara minst 1,5 m.
)URQWPXUHQVGMXSXQGHUVOlQWHQV\WDDYVHUYLQNHOUlWDPnWWHW
IUnQVOlQWHQV\WDQHGWLOOIURQWPXUHQVXQGHUNDQW
Ett uppdelat landfäste ska utformas med en genomgående lagerpall.

41.122

Lagerpallen och den underliggande konstruktionen ska utformas så att
lagren kan inspekteras och underhållas samt så att överbyggnaden kan
lyftas för byte av lager. Se 10.722 och 65.34.
Markyta och slänt ska utformas så att inspektion av lagerpall underlättas.

41.123

Vingmurar ska utformas så att konens överyta går fri under
landfästepallens kantlist. Vingmurens underkant ska förläggas på sådant
djup under släntytan att jordens utpressning under vingmuren förhindras,
dock på ett minsta djup d enligt tabell 41-1. Måttet d avser avståndet
vinkelrät mot släntytan ned till vingmurens underkant.
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'MXSXQGHUVOlQW\WD

Vinkel mellan
väg och vingmur

Djup d
[m]

0g - 15 g
> 15 g

1,0
0,6

En vingmur som är parallell med vägen ska gå omlott minst 0,5 m med
vägens stödremsa.
6W|GUHPVDQE|UXWI|UDVPEUHG
.UDYI|UDYYlJQLQJVGXEEDULYLQJPXUHQVlQGHDQJHVL

Vingmurar i brons längdriktning ska förses med en kantbalk enligt 41.25
om bron är försedd med kantbalkar.
Vingmurar utan kantbalk ska utformas så att vattnet inte rinner över
vingmuren.
9LQJPXUHQV|YHU\WDE|UI|UOlJJDVP|YHUVOlQWHQV\WD
Längslutningen hos vingmurens överyta ska påbörjas först vid en
brytpunkt belägen vid vägens yttre stödremsekant.
41.124

I fristående landfästen ska loddubbar av mässing enligt ritning 582:2S-c
gjutas in.
2PVnDQJHVLGHQE\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQVND
ORGGXEEDUlYHQJMXWDVLQLPHOODQVW|GHQ

41.125

Landfästen, frontmurar och ändskärmar ska förses med länkplattor där
det finns risk för ojämna sättningar.
2POlQNSODWWRUVNDDQYlQGDVDQJHVGHWWDLGHQE\JJQDGVWHN
QLVNDEHVNULYQLQJHQ

41.126

Där det finns risk för ensidigt vattentryck bakom en konstruktion ska
erforderlig dränering anordnas.

41.127

Under järnvägsspår godtas inte strävbalkar.

41.128

Där det föreligger risk för fartygskollision ska brostöden utföras med
massivt tvärsnitt upp till nivån minst 4,0 meter över MHW.
(QLKnOLJSHODUHVRPLHIWHUKDQGI\OOVPHGEHWRQJNDQXWI|UDV
Vid uppdelade stöd ska varje separata "stöd" klara påsegling enligt 21.32.
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41.129

Betongkonstruktioner i vägmiljö eller marin miljö ska förses med en anslutning till armeringen för elektrokemisk potentialmätning.
Anslutningen ska vara så placerad att elektropotentialmätningar ska
kunna ske utan att ett ingrepp i konstruktionsdelen behöver genomföras.



%UREDQHSODWWD

41.131

Brobaneplattan ska utformas kontinuerlig över stöd.
2PNUDYHWSnNRQWLQXLWHW|YHUVW|GNDQVORSDVDQJHVGHWWDL
GHQE\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQ

41.132

Brobaneplattor utan kantbalk ska förses med droppnäsa.

41.133

Brobaneplattans överyta ska utföras med samma tvärlutning som
beläggningens överyta.

41.134

Avvägningsdubbar av mässing ska gjutas in i kantbalkarna eller i brobaneplattan om kantbalkar inte finns. Dubbarna ska placeras på brons
båda sidor vid upplag samt i fältmitt och vid större brospann även i
fjärdedelspunkterna. Dubbar ska även placeras i vingmursände.
'XEEHQE|UXWI|UDVHQOLJWULWQLQJ6G
0HGVW|UUHEURVSDQQPHQDVYDQOLJHQVSDQQPHGWHRUHWLVN
VSlQQYLGGVW|UUHlQP



'LPHQVLRQHU



%RWWHQSODWWD
En bottenplatta gjuten mot jord ska vara minst 250 mm tjock. En
bottenplatta gjuten mot berg, avjämningsbetong, underform eller dylikt
ska vara minst 200 mm tjock.
0HGKlQV\QWLOOULVNHQI|UJHQRPVWDQVQLQJNDQVQlYDUH
WROHUDQVHUI|USnODUVK|MGOlJHlQYDGVRPDQJHVL
EHK|YDWLOOlPSDV



gYULJXQGHUE\JJQDG

41.221

Mellanstöd ska utföras med ett minsta tvärmått av 200 mm.
Stöd i fritt vatten ska utföras med ett minsta tvärmått av 400 mm.
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,YDWWHQGUDJGlUGHWUnGHUVYnUDI|UKnOODQGHQ VWU|PLVJnQJ
PP E|UPHOODQVW|GHWVWYlUPnWW|NDV0HOODQVW|GHWE|U
XWIRUPDVPHGUXQGDK|UQPHGHQUDGLHDYPLQVWP
0LQVWDWYlUPnWWDQJHVLVnGDQDIDOOLGHQE\JJQDGVWHNQLVND
EHVNULYQLQJHQ
41.222

Frontmurar inklusive grusskiften till landfästet ska ges en tjocklek av
minst 200 mm. Detsamma gäller frontmurar utformade som ramben samt
kontrefort och stödmur.
Vid uppdelat landfäste ska landfästebenen utföras med en tjocklek av
minst 400 mm.

41.223

Lagerpallar ska förses med en kantlist med droppnäsa. Kantlisten ska
utföras minst 100 mm bred och minst 150 mm hög. Lagerpallens överyta
ska lutas utåt med lutning minst 1:20.
(QODJHUSDOONDQXWI|UDVXWDQNDQWOLVWRPGHQKDUVN\GGDW
OlJH(WWVN\GGDWOlJHNDQDQVHVI|UHOLJJDRP|YHUE\JJQDGHQ
|YHUNUDJDUODJHUSDOOHQVNDQWPHGHWWPnWWPRWVYDUDQGH
K|MGHQ|YHUODJHUSDOOHQ(YHQWXHOOD\WRFKJUXQGDYORSSE|U
GHVVXWRPP\QQDSnPLQVWQlPQGDDYVWnQGIUnQNDQWOLVWHQ

41.224

En vingmur ska utföras minst 200 mm tjock.

41.225

Där frontmur och vingmur bildar spetsig vinkel med varandra utformas
den spetsiga anslutningen mellan dessa med vot med en minsta längd av
150 mm.

41.226

Vingmurens dimensioner ska avpassas så att armeringen på den dragna
sidan uppgår till högst den armeringsprocent som anges i Betonghandbok
- konstruktion, avsnitt 6.4:5. Se även 42.33.

41.227

Strävbalkar ska utföras med ett minsta tvärmått av 200 mm.



%UREDQHSODWWD

41.231

Brobaneplattan till en vägbro ska ges en tjocklek av minst 170 mm. För
GCM-broar godtas en tjocklek av minst 140 mm.
%UREDQHSODWWDQVlQGNDQWE|UVW\YDVXSSJHQRPDWWSODWWDQV
WMRFNOHN|NDVORNDOWHOOHUJHQRPDWWGHQOlJJVXSSSnHQ
lQGWYlUEDONVRPNUDJDVXWPRWNDQWEDONHQ

41.232

Brobaneplattans ändkanter vid landfäste ska förses med en 100 mm bred
kantlist.
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%DON
Balklivets bredd ska vara minst 150 mm.



.DQWEDON

41.251

Kantbalken ska ges en sådan bredd och höjd att en brobaneplatta med
konsol styvas upp samt så att erforderlig infästning för räcket erhålls.
.DQWEDONHQE|UXWI|UDVPHGHQEUHGGDYPLQVWPPRFK
HQK|MGDYPLQVWPP
Kantbalken ska utföras enligt något av nedanstående alternativ.
a. Kantbalken utförs förhöjd 100 mm över beläggningen. Överytan lutas
inåt med lutning minst 1:20.
b. Kantbalken utförs utan förhöjning över beläggningen. Överytan lutas
utåt med lutning minst 1:20.
c. Kantbalken utförs med överytan i nivå med brobaneplattan. Överytan
ges samma tvärlutning som brobaneplattan, utom då brobaneplattan
ges samma tvärlutning på hela bredden. Den högst belägna kantbalken
lutas då utåt med lutningen minst 1:20.
För broar över järnväg ska alternativ a tillämpas.
)|UEURDU|YHUYlJRFKSDUNHULQJVSODWVE|UDOWHUQDWLYD
WLOOlPSDV
,GHQE\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQDQJHVRPHQNDQWEDON
HUIRUGUDVVDPWI|UXWVDWWDOWHUQDWLYRFKHYHQWXHOOEUDQWDUH
OXWQLQJ
2PNlUQERUUDGUlFNHVXUVSDULQJYlOMVDQJHVGHWWDLGHQ
E\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQ.DQWEDONHQE|UGnJHVHQ
EUHGGDYPLQVWPP

41.252

Droppnäsa ska utföras i underkant av kantbalk. Se även 44.122.



7YlUEDON

41.261

Tvärbalkar ska anordnas mellan huvudbalkarna vid upplag och
konsoländar. Mellan upplag anordnas tvärbalkar i den omfattning som är
lämplig eller nödvändig med hänsyn till bl a vridpåkänningar i
huvudbalkarna.
Om avståndet mellan ändtvärbalk och stöd är mindre än 0,5 gånger
avståndet mellan huvudbalkarna godtas att tvärbalkar över ändstöd
slopas.

BRO 94
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Överytan av en tvärbalk, som inte bär upp brobaneplattan, ska förläggas
minst 300 mm under plattans underyta. Tvärbalkens underyta ska
förläggas på sådan höjd att underkantsarmeringen i tvärbalken går fri från
huvudbalkarnas underkantsarmering. Livtjockleken ska väljas till minst
200 mm.
41.262

Ändtvärbalkar och ändskärmar mot bank ska utföras med sådan höjd
- att avståndet från intilliggande brobaneplattas underyta till
ändtvärbalkens/ändskärmens underyta blir minst 0,60 m
- att avståndet från framförliggande släntyta till
ändtvärbalkens/ändskärmens underyta blir minst 1,0 m, mätt vinkelrät
mot släntytan.
Livtjockleken ska väljas till minst 200 mm.



3HODUHWLOOEnJEUR
Vid en bågbro ska pelarnas tvärsnittsmått vara minst 200 mm.



0LOM|NODVV



$OOPlQW

41.311

Betongkonstruktioner ska beräknas och utföras enligt de i tabell 41-2 angivna miljöklasserna. Det täckande betongskiktet ska uppfylla kraven
enligt BBK 94, tabell 7.3.2.2b. Se även 42.213. För underbyggnad ska
livslängdsklass L2 användas. För överbyggnad godtas att L1 används.
2P|YHUE\JJQDGHQH[NOXVLYHNDQWEDONVNDXWI|UDVL
OLYVOlQJGVNODVV/DQJHVGHWWDLGHQE\JJQDGVWHNQLVND
EHVNULYQLQJHQ
3nODUVPLOM|NODVVUHGRYLVDVLDYVQLWW
Under mark belägen icke trafikerad bottenplattas översida i vägmiljö ska
förses med isolering enligt 62.74, avsnitt 62.4 eller avsnitt 62.5. Se även
62.11. För bottenplatta belägen bakom frontmur eller skivstöd eller om
bottenplattans överyta är belägen under lägsta grundvattenyta eller LLW
godtas att isoleringen slopas.
Brobaneplatta av betong ska förses med isolering och beläggning enligt
kapitel 62 och 63.
Med ändring av vad som anges i BBK 94 godtas att det täckande
betongskiktet för underbyggnad i vägmiljö är minst 55 mm. Om det
täckande betongskiktet utökas med 10 mm godtas att isolering på
bottenplattor enligt ovan eller ytbehandling enligt nedan slopas.

14
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Konstruktionsdel

Betongmiljö

UNDERBYGGNAD
- Grundkrav 4) 5)
- Vägmiljö 1)
- Marin miljö 2)
- Vingmur

B3
B4
B4
B4

ÖVERBYGGNAD
- Grundkrav
- Vägmiljö 1)
- Marin miljö 2)
- Kantbalk 3)

B4
B4
B4
B4

Armeringsmiljö
A2
A4
A4
A4

A3
A4
A4
A4

1)

Marin miljö definieras i 10.56.

2)

Kantbalken godtas utförd med samma vctekv som överbyggnaden i
övrigt.

3)

Grundkrav i havsvatten ska vara B3/A3.

4)

Vctekv ska i A2 vara 0,05 enheter lägre än vad som anges i BBK 94,
tabell 7.3.2.2b.

Betongytor vid underbyggnad i vägmiljö samt överytor, utsidor och
undersidor på kantbalkar, lagerpallar och kantlister ska ytbehandlas enligt
44.541.
<WEHKDQGOLQJXWI|UVLQWHSnIURQWPXUVHOOHUYLQJPXUV\WDPRW
I\OOQLQJ
Om isolering av en brobaneplatta i L1 utförs i kvalitetsklass 1 eller 2
enligt 63.22 godtas att det täckande betongskiktet under den isolerade
ytan minskas med 10 mm i förhållande till kraven i tabell 41-2.
Vid ett utförande med direktgjuten slitbetong ska brobaneplattans överyta
hänföras till miljöklass B4/A4.
%HWUlIIDQGHWlFNVNLNWI|UEHWRQJEHOlJJQLQJVDPWGLUHNWJMXWHQ
VOLWEHWRQJVHUHVSHNWLYH
För lådsektion av betong godtas att täckande betongskiktet på insidan
reduceras med 10 mm i förhållande till täckande betongskikt enligt ovan.

BRO 94
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Det täckande betongskiktet ska maximalt vara 75 mm.
Vid ett användande av estetisk form, mönsterform etc, ska det täckande
betongskiktet vara högst 100 mm. Vid beräkning av sprickbredden enligt
BBK 94, avsnitt 4.5.5, gäller i detta fall tilläggskravet att sprickbredden i
betongytan inte ska överstiga aktuellt wk + 0,10 mm.

41.313

Vid torrhetsgjutna bottenplattors undersida ska det täckande
betongskiktet vara minst 100 mm.
En bottenplatta som gjuts mot berg, avjämningsbetong, underform, vattenavvisande papp eller plastfolie godtas ha täckande betongskikt i
underkant som framgår av miljöklass enligt tabell 41-2. Dock gäller att
täckskiktet minst ska vara 50 mm.
En prefabricerad bottenplattas undersida godtas ha ett täckande
betongskikt som framgår av miljöklass enligt tabell 41-2.

41.314

Täckskiktskraven, med undantag för 41.312, ska även innehållas för
monteringsarmering.

41.315

Droppnäsa godtas inte inkräkta på det täckande betongskiktet.

41.316

Konstruktioner utsatta för isnötning ska förses med det täckande
betongskikt som framgår av miljöklass enligt tabell 41-2 utökat med
minst 10 mm.



.RUURVLRQVNlQVOLJDUPHULQJ

41.321

Korrosionskänslig armering ska ha ett täckande betongskikt enligt
BBK 94, avsnitt 7.3.2.2, med ändringen att kravet gäller till armeringen.
Korrosionskänslig armering i överkanten av en isolerad brobaneplatta ska
dock ha ett täckskikt om minst 55 mm.

41.322

Täckande betongskiktet till foderrör ska uppfylla kraven i BBK 94, tabell
7.3.2.2b.

16
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9HULILHULQJJHQRPEHUlNQLQJRFKSURY
QLQJ



)|UXWVlWWQLQJDU



/DVWHU
Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 2.2, ska vid beräkning
av betongkonstruktioner de laster som anges i del 2 "Lastförutsättningar"
tillämpas.



*UlQVWLOOVWnQG

42.121

I bruksgränstillstånd ska lastkombinationer enligt 22.21, 22.23, 22.25 och
22.27 tillämpas.

42.122

I brottgränstillstånd ska lastkombinationer enligt 22.22 och 22.24
tillämpas.

42.123

Vid utmattningsberäkning ska lastkombination enligt 22.26 tillämpas.

42.124

Vid beräkning för olyckslast ska lastkombination enligt 22.28 tillämpas.



%HUlNQLQJVPRGHOO

42.131

Fördelning av krafter och moment ska bestämmas enligt elasticitetsteori.
För lastfall som innefattar olyckslast godtas dock gränslastteori.
Risken för lokala brott ska beaktas.
Vid systemberäkningen godtas att samtliga betongtvärsnitt förutsätts
ospruckna. Se dock 42.132.
För statiskt obestämd spännbetongkonstruktion, i vilken delar av betong
med ospänd armering ingår, ska olikheter beaktas i böjstyvhet hos de
olika konstruktionsdelarna, när detta ger ogynnsammare inverkan.
Böjstyvheten för betong med ospänd armering ska då antas vara 60% av
den som gäller för spännbetong.

42.132

Beräkning med hänsyn till vridning ska göras enligt
- elasticitetsteori vid bestämning av vridmomentfördelning
- plasticitetsteori vid bestämning av vridmomentkapacitet.
Vid beräkning av vridmoment- och lastfördelning godtas att
vridstyvheten sätts till 0,3 GcCo i sprucken betong, se BBK 94, avsnitt
4.6.2.3. Med sprucken betong avses i detta fall betong med ospänd
armering.

BRO 94
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0HGODVWI|UGHOQLQJDYVHVLGHWWDIDOOGHVnNDOODGH
ILOIDNWRUHUQD
42.133

För betongkonstruktion gjuten direkt mot jord ska de yttersta 50 mm av
det täckande betongskiktet betraktas som statiskt overksamt.
Om styvhetstalet λl enligt Plattgrundläggning, 2.23, är större än 3,0 ska
vid beräkning av grundtrycksfördelning hänsyn tas till bottenplattans
deformationer.

42.134

Den del av en pålgrundlagd bottenplatta som är belägen under pålavskärningsplanet ska betraktas som statiskt overksam. Dock godtas att betongen under pålavskärningsplanet utnyttjas som tryckzon ned till vad
som begränsas av 42.133.
Om styvhetstalet λl enligt Plattgrundläggning, 2.23, är större än 3,0 ska
vid beräkning av pålkrafter hänsyn tas till bottenplattans deformationer.
Värdet på bäddmodulen ska anpassas till förhållandet att bottenplattan är
pålgrundlagd.

42.135

En tätplatta ska vid plattgrundläggning räknas som en del av
bottenplattan och uppfylla alla krav som anges för denna. Ett godtagbart
alternativ är att utföra tätplattan enligt figur 34-1 med utsträckning som
för packad fyllning. I sådana fall godtas att tätplattan betraktas som grus
med minst medelhög relativ fasthet.

42.136

Nedsänkta och länshållna tråg ska beräknas för ensidigt vattentryck samt
vara vattentäta.
)RJEDQGHQOLJWNDQDQYlQGDV



.U\SQLQJ
Betongens krypdeformationer ska beräknas enligt

ε FU =

σ
ϕ
(F

om tryckpåkänningen i betongen av enbart permanenta laster enligt
22.251 inte överskrider 0,6 fcck, och konstruktionens speciella karaktär
inte motiverar annat.
Ec är elasticitetsmodulens dimensioneringsvärde. För permanenta laster
ska kryptalet ϕ=2,0 förutsättas och för temperaturändring ϕ=0,3.
gYULJDODVWHUNDQYDQOLJHQLQWHDQVHVJHXSSKRYWLOONU\SQLQJ
LEHWRQJHQ
)|UNRPSOLFHUDGHRFKRYDQOLJDNRQVWUXNWLRQHUDQJHVϕLGHQ
E\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQ
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0HGYHUNDQGHIOlQVEUHGG

42.151

Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 3.2.1.2, godtas att b0
bestäms som halva avståndet mellan två närliggande balkliv eller som
konsolbredd exklusive kantbalk vid beräkning av krafter och moment
(systemberäkning).

42.152

Vid beräkning i bruksgränstillstånd ska medverkande flänsbredd
bestämmas enligt 42.151.



7LGSXQNWHU
Spännbetongkonstruktioner ska beräknas vid samtliga tidpunkter. Vid
beräkning för utmattning godtas att detta endast sker för tidpunkten t2.
9DQOLJHQlUGHWWLOOUlFNOLJWDWWEHUlNQLQJHQXWI|UVI|U
WLGSXQNWHUQDW W UHVSHNWLYHW HQOLJW6HGRFN
ELODJD




För konstruktion med ospänd armering godtas att beräkning endast sker
för tidpunkten t=t2.



+nOOIDVWKHWVYlUGHQ
Hållfasthetsvärdet för armering, fyk, ska bestämmas enligt BBK 94,
avsnitt 2.5.1.



6QHGYLQNOLJDSODWWRU
Snedvinkliga plattkonstruktioner ska beräknas så att hänsyn tas till
snittkrafter såväl i längs- som tvärled.
De kompletterande kraven enligt bilaga 4-5 ska innehållas.



%URWWJUlQVWLOOVWnQG



7YlUNUDIWVDUPHULQJ

42.211

I breda balkar (bredden större än höjden) samt plattor ska
tvärkraftsarmeringen fördelas förutom på sidoytorna även i sektionens
inre, se BBK 94, avsnitt 6.2.6.2.

BRO 94
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Upphängningsarmering ska anordnas enligt BBK 94, avsnitt 6.6.3.2, i
inhängd balks korsning med stödjande balk i samma nivå. Till
upphängningsarmeringen godtas att tvärkraftsarmering räknas med inom
korsningsområdet samt inom avståndet d/3 därifrån i vardera balken.
Alternativt godtas att tvärkraftsarmeringen räknas med inom avståndet
d/2 från korsningscentrum, se figur 42-1. I båda fallen är d lika med
effektiva höjden i den aktuella balken.

)LJXU

.RUVQLQJVRPUnGHI|UXSSKlQJQLQJVDUPHULQJ

42.213

Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 6.2.6.2, godtas byglar
enligt figur 6.2.6.2e under förutsättning att det täckande betongskiktet
utökas med 10 mm utöver vad som gäller för respektive miljöklass, se
41.3.



9ULGDUPHULQJ

42.221

En konstruktion, som är utformad så att dess funktion är beroende av
förmågan att överföra vridning, ska utföras med vridarmering som
beräknas för att ta upp hela vridmomentet.

42.222

Vid beräkning av vridmomentkapacitet hos slanka konstruktionsdelar
med sidoförhållanden större än tre godtas att ett fiktivt vridtvärsnitt med
sidoförhållandet lika med tre beräknas. Se BBK 94, avsnitt 3.8.1.



)|UDQNULQJVNDUYQLQJRFKDYVOXWQLQJDYDUPHULQJ

42.231

Skarvlängden ska sättas lika med förankringslängden, dock med den
skillnaden att längre skarvlängd än 80φ inte godtas. Avståndet c enligt
BBK 94, avsnitt 3.9.1.2, ska anpassas till detta.
För epoxibelagd armering ska den i BBK 94, avsnitt 3.9, förutsatta
vidhäftningskapaciteten reduceras med 25%.
'HWWDLQQHElUDWWVW|UUHVNDUYRFKI|UDQNULQJVOlQJGHU
IRUGUDV
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Skarvning av buntade kamstänger ska utföras enligt Betonghandbok arbetsutförande, avsnitt 9.9:2.6.
Inom skarvområdet ska byglar eller tvärarmering anordnas enligt BBK
94, avsnitt 3.9.3. Diametern φ ska ersättas med φekv.

φ ekv = n φ i
Q
φ

L

antalet stänger i bunten
enskild stångs diameter.

I samma tvärsnitt godtas att högst det antal armeringsbuntar skarvas, som
svarar mot halva totala arean hos de stänger som är utsatta för dragning.
7YnHOOHUIOHUDVNDUYDUE|UDQVHVOLJJDLVDPPDWYlUVQLWWGn
DYVWnQGHWPHOODQVNDUYFHQWUDlUPLQGUHlQVNDUYRPUnGHWV
OlQJG
Vid skarvning av buntad armering utsatt för enbart tryck godtas att lj
enligt Betonghandbok - arbetsutförande, figur 9.9:4 och 9.9:5 reduceras
med 10φ.
Längsarmering i slanka tryckta konstruktioner ska, vad beträffar
skarvning, jämställas med dragna stänger i konstruktionsdelar utsatta för
böjning.
42.233

Längsgående vridarmering enligt BBK 94, avsnitt 3.8.4, ska ges samma
förankringslängd och skarvlängd som böjarmering.

42.234

Vid spännkabelförankringar ska armering läggas in för uppkommande
dragkrafter, så kallad sugarmering.
$UPHULQJHQE|UEHVWlPPDVVnDWWGHQKDUHQNDSDFLWHWSn
LI|UKnOODQGHWLOONDEHOQVRFKJHVOlQJGHQÂ3  01
LPPHGDYOlQJGHQIUDPI|UI|UDQNULQJHQ
X

0HGVSlQQDUPHULQJHQVGUDJNUDIWVNDSDFLWHW3 DYVHVLGHWWD
IDOOI Â$ GlUÂ$ EHWHFNQDUWYlUVQLWWVDUHDQKRVVSlQQNDEHO
X

\N

VW

VW



/RNDOWWU\FN

42.241

Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 3.10, ska lokalt tryck
(prägling) under lagerplatta inte överstiga 1,5 fcc. Om förutsättning för
prägling inte föreligger begränsas det lokala trycket till fcc.
)|UXWVlWWQLQJDUQDI|USUlJOLQJNDQDQVHVI|UHOLJJDGnHQ
EHWRQJ\WDXWVDWWI|UWU\FNKDUPRWKnOOLVLGOHG
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0RWKnOOLXQGHUJMXWQLQJNDQDQVHVI|UHOLJJDRP
XQGHUJMXWQLQJHQlUVnEUHGDWWHQOLQMHLOXWQLQJIUnQ
\WWHUNDQWODJHUSODWWDKDPQDULQQDQI|UXUVSDULQJHQ
8QGHUJMXWQLQJHQV|YHUNDQWE|ULQWHYDUDPHUlQPP
|YHUODJHUSDOOHQ0RWKnOOHWE|UKDHQEUHGGDYPLQVWPP
RFKYDUDDUPHUDW
För beräkning av lokalt tryck av undergjutning mot lagerpall godtas att
lagerplattans kontaktspänning sprids inom begränsningslinjer lutande 2:1
från lagerplattans kant ned till undergjutningens underyta.
42.242

Vid beräkning av spjälkning ska fst begränsas till 250 MPa. Som
alternativ till beräkning enligt BBK 94, avsnitt 3.10, godtas användande
av metoder i vedertagna handböcker.



*HQRPVWDQVQLQJ

42.251

För bottenplattor ska utöver kraven enligt 42.252-42.256 ändringar enligt
42.257, 42.258 och 42.259 tillämpas.

42.252

Vid beräkning med hänsyn till genomstansning enligt Betonghandbokkonstruktion, avsnitt 6.5:34, ska c sättas till avståndet mellan
momentnollpunkterna i brons längdriktning. I detta fall godtas att dessa
bestäms med enbart lasterna "egentyngd" och "beläggning"enligt 22.24.
Vid beräkning godtas att last inom området med sidan B + 2d borträknas,
där B är pelardiameter och d är plattans effektiva höjd.
%HUlNQLQJPHGKlQV\QWLOOJHQRPVWDQVQLQJNDQYDQOLJHQ
XWHVOXWDVRPIULDDYVWnQGHWPHOODQSHODUQDlUPLQGUHlQWYn
JnQJHUSODWWDQVHIIHNWLYDK|MG

42.253

Vid icke horisontell armering, såsom lutande spännkablar och dylikt, ska
genomstansningskapaciteten bestämmas utgående från effektiva höjden d
på avståndet d0/2 från pelarperiferin, där d0 är effektiva höjden vid
pelarkant.

42.254

Vid ojämn tvärkraftsfördelning godtas att följande princip används.
Lasten bestäms vid kontroll av genomstansning som fyra gånger bidraget
från den fjärdedel av den aktuella lastomkretsen som är mest belastad
med avseende på tvärkraft. Excentricitetskoefficienten η sätts i detta fall
till 1,0.

42.255

För plattor med tjocklek minst 0,50 m godtas att skjuvarmeringsbyglar
intill pelarstöd inte behöver omsluta böjarmeringen i tryckt kant.
7LOOUlFNOLJI|UDQNULQJNDQDQVHVXSSQnGGJHQRPGHQ
DOOVLGLJWWU\FNWDEHWRQJHQ
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42.256

Om aktuell vertikalreaktion V är större än betongens bärförmåga ska
mängden skjuvarmering beräknas som mängden skjuvarmering enligt
Betonghandbok-konstruktion, avsnitt 6.5:345 multiplicerad med faktorn
1/η.

42.257

B ska bestämmas enligt Betonghandbok-konstruktion, avsnitt 6.5:34. c
ska sättas lika med två gånger den längsta konsolen, där konsolen räknas
från centrum av pelaren eller motsvarande. Om c/2d är mindre än 5
godtas att c/2d sätts lika med 5. Vid beräkning godtas att last inom en
cirkel med diametern B+d borträknas.

42.258

Pelare vid bottenplattor ska betraktas som innerpelare vid beräkning av
mängden skjuvarmering enligt 42.256.

42.259

Erforderlig böjarmering ska dras fram till plattkant och förankras
antingen genom uppbockning eller genom bockning i horisontalplanet
som "hårnålar" (s-stänger).



7YnQJVPRPHQW
Inverkan av tvångsmoment av spännkraft ska beaktas.



%nJEUR
Beräkning av bågar ska ske enligt 52.23, dock med den skillnaden att
slankhetsparametern λc enligt 52.232 ska ersättas med

λF =

I FFN ⋅ $ / 1 FU

$

bågens area i det snitt som har störst utböjning vid knäckning

1

FU

kraft bestämd med utgångspunkt från böjstyvhet enligt BBK 94,
avsnitt 3.4.2.2. Se även BBK 94, avsnitt 6.3.2.



/DJHU

42.281

Överbyggnaden ska inte lyfta vid lagren för laster enligt 22.24.

42.282

Utbyte av lager ska beräknas för permanenta laster enligt 22.24 samt med
domkrafterna placerade enligt 10.722.



)ULVWnHQGHODQGIlVWH
Ett fristående landfäste ska vara beräknat för att kunna stå utan stöd av
motfyllning och/eller överbyggnad.
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%UXNVJUlQVWLOOVWnQG



%HJUlQVQLQJDYSnNlQQLQJDU

42.311

För laster enligt 22.252 godtas inte beräkningsmässig dragpåkänning i
betongen på armeringens nivå för korrosionskänslig armering.

23

.RUURVLRQVNlQVOLJDUPHULQJGHILQLHUDVL%%.DYVQLWW

I byggstadiet ska den beräkningsmässiga dragpåkänningen i betong på
armeringens nivå begränsas till fctk/2 för laster enligt 22.21.
42.312

En spännbetongkonstruktion ska i nivå med den korrosionskänsliga
armeringen, vid belastning enligt lastkombination 22.251, visas vara
osprucken enligt BBK 94, avsnitt 4.5.3.
0HGLQLYnPHGPHQDVLGHWWDIDOOHWWRPUnGHPHG
GLDPHWHUQPPFHQWULVNWSODFHUDWNULQJYDUMH
NRUURVLRQVNlQVOLJDUPHULQJVHQKHW
Koefficienten k enligt BBK 94, avsnitt 4.5.3, ska sättas till 1,0.

42.313

För laster enligt 22.251 godtas inte att armeringspåkänningen i någon
enskild stång överskrider fyk.



%HJUlQVQLQJDYVSULFNEUHGG

42.321

Betongytor ska förses med ytarmering i form av ett rutnät av minst
2,6 cm², s<300 mm, per breddmeter, såvida inte beräkning av sprickbredd
visar att större armeringsbehov föreligger.
,NRQVWUXNWLRQVGHODUGlUNU\PSUHVSHNWLYH
WHPSHUDWXUVSULFNRUHUIDUHQKHWVPlVVLJWNDQXSSNRPPDE|U
I|UVWlUNW\WDUPHULQJLQOlJJDV
.U\PSUHVSHNWLYHWHPSHUDWXUVSULFNRUNDQEODXSSNRPPD
YLGJMXWQLQJPRWWLGLJDUHJMXWQDNRQVWUXNWLRQVGHODUHOOHUGlU
EHWRQJWHPSHUDWXUHQEOLUK|J6HlYHQELODJD

42.322

Brobaneplattor samt bottenplattor i slutna ramar med tjocklek minst
0,30 m ska förses med armering för att fördela avsvalnings- och
krympsprickor. Armeringen ska uppgå till minst 0,08% av betongarean i
vardera över- och underytan och i vardera armeringsriktningen. För
hålursparade plattor ska hela tvärsnittet inklusive ursparingar medräknas.
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42.323

I en balks dragzon ska böjarmeringen fördelas på eventuellt anslutande
flänsar så att sprickbredden begränsas. I de delar av en fläns som är
dragna, under inverkan av last enligt 22.252, ska den längsgående
armeringen uppgå till minst 0,70%.

42.324

Armeringsmängden i en underbyggnad ska minst vara 0,05% beräknat på
konstruktionsdelens minsta tvärmått (tjocklek). Denna armeringsmängd
ska läggas in i konstruktionsdelens samtliga ytor i vardera riktningen.
För konstruktionsdelar där förhållandet mellan näst minsta och minsta
tvärmått är större än eller lika med fem [(längd/tjocklek) > 5 och
(bredd/tjocklek) > 5] ska armeringsmängden istället vara 0,08% beräknat
på motsvarande sätt.
Armering minst enligt 42.321 ska dock alltid läggas in.
6lUVNLOGDNUDYJlOOHUI|UJMXWIRJDUERWWHQSODWWRURFK
XQGHUYDWWHQVJMXWHQEHWRQJ

42.325

I underkant av, och i gjutfogar i, konstruktionsdelar i underbyggnad där
förhållandet mellan näst minsta och minsta tvärmått är större än eller lika
med fem [(längd/tjocklek) > 5 och (bredd/tjocklek) > 5] ska extra armering 5 ø16 s 200 mm läggas in på båda yttersidorna parallellt fogen intill
tidigare gjuten konstruktionsdel.
Vertikala gjutfogar ska anordnas i frontmurar, skivstöd och stödmurar.
Gjutetappens längd ska bestämmas enligt
/N&ρ
/
N
&
ρ

42.326

gjutetappens längd (meter)
1,1 vid användning av cement som uppfyller kraven enligt 43.22.
Om silikastoff enligt 43.26 tillsätts ska k = 1,0 användas
cementinnehåll (kg/m³). Om inte annat anges godtas att 400 kg/m3
antas
horisontellt armeringsinnehåll (%).

Om brobaneplattan vid kontinuerliga platt-, balk-, eller
ramkonstruktioner utförs som förhöjd konsol, t ex gång- eller cykelbana,
ska erforderlig längsgående armering lägga in i denna så att en god
sprickfördelning säkerställs. Armeringen ska uppgå till minst 0,70%.
För stålbalkbroar med betongplattor utan samverkan ska brobaneplattan
förses med minst 0,70% längsgående armering över hela längden.

42.327

Vid gjutfogar i brobaneplattan ska extra armering 5 ø16 s 200 mm läggas
in i såväl över- som underkant parallellt med fogen intill tidigare gjuten
plattdel. Om plattjockleken överstiger 0,40 m ska dessutom vertikal
armering ø16 s 200 mm läggas in utmed fogens kortsida.
Gjutetappens armeringsinnehåll, ρ, i brobaneplattan ska bestämmas enligt
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% − 45N + & / 10
40

bredd på gjutetapp (m)
cementinnehåll (kg/m³ ). Om inte annat anges godtas att
400 kg/m³ antas
medelarmeringsinnehåll (%) vinkelrät gjutfogen inom avståndet
B/4 från ramben eller skivstöd
1,1 vid användning av cement som uppfyller kraven enligt 43.22
Om silikastoff enligt 43.26 tillsätts ska k = 1,0 användas.

42.328

Som alternativ till kraven i BBK 94 godtas att begränsning av
sprickbredd i höga balkar görs genom att begränsa fst till högst 300 MPa i
brottgränstillståndet.



$UPHULQJLXQGHUE\JJQDG

42.331

I underkant av en bottenplatta på pålar, 50 mm över
pålavskärningsplanet, ska en armering av minst ø16 s 400 mm läggas in i
plattans båda riktningar.

42.332

I underkant av en icke pålgrundlagd bottenplatta ska en armering av
minst ø16 s 600 mm läggas in i plattans båda riktningar.
Prefabricerande bottenplattor ska i underkant minst armeras enligt
42.321.

42.333

Strävbalkar ska armeras med minst 4 ø16 mm längsgående stänger och
förses med byglar minst ø10 s 300 mm.

42.334

En vingmurs anslutning till frontmur (ramben) ska utföras så att en
utspjälkning av tryckzonen vid inspänningssnittet förhindras.
0RPHQWDUPHULQJHQLYLQJPXURFKIURQWPXUE|UERFNDV
WLOOEDNDLKnUQnOVIRUPVDPWNRPSOHWWHUDVPHGVQHGDUPHULQJ
YLQNHOUlWPRWYLQNHOQVELVHNWULV6HlYHQILJXU'HWWDE|U
WLOOlPSDVlYHQI|UVW|GPXUVRFKIURQWPXUVDQVOXWQLQJWLOO
ERWWHQSODWWDVRPKDUIUDPWDVVNRUWDUHlQGHVVWMRFNOHN
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)LJXU $QRUGQLQJDYDUPHULQJ
42.335

I en vingmurs respektive en stödmurs fria kant ska horisontalarmeringen
respektive vertikalarmeringen sammanbindas i murens båda ytor genom
bockning eller med byglar.

42.336

Balkar i underbyggnad ska förses med armering enligt 42.34.



$UPHULQJL|YHUE\JJQDG

42.341

Oavsett krav på tvärkraftsarmering enligt BBK 94, avsnitt 3.7, gäller att
ett balkliv ska förses med tvärkraftsarmering motsvarande minst 0,15%
av betongarean. För en lådbalkkonstruktion krävs dock minst 0,30%.
Detta ska gälla i en sektion vinkelrät mot tvärkraftsarmeringen.
För balkar med livbredden bw större än balkhöjden h godtas att kravet på
minimitvärkraftsarmering reduceras till (0,10 + 0,05 h/bw)% och till (0,20
+ 0,10 h/bw)% för lådbalkkonstruktioner.

42.342

I balk med T- och lådtvärsnitt ska liv och flänsar sammanbindas med
armering för överförande av uppträdande tvärkrafter. Armeringen ska,
inklusive nödvändig böjarmering, utgöra minst 0,15% av respektive
längsgående betongarea i vertikalsnitt invid balkliv. För
lådbalkkonstruktion utökas detta krav till 0,30%.



%HJUlQVQLQJDYGHIRUPDWLRQHU

42.351

Generellt godtas att osprucken betong förutsätts ha en böjstyvhet
EcIc/(1+ϕ) samt att uppsprucken betong förutsätts ha en böjstyvhet motsvarande 60% av detta värde.
Vid deformationskontroll ska kryptal ϕ enligt 42.14 tillämpas. Vid beräkning av överhöjning enligt 22.23 godtas att kryptal bestämt på
erfarenhetsbasis används.

42.352

Beräknad nedböjning av last enligt 22.253 ska inte överstiga 1/400 av
den teoretiska spännvidden. Kravet ska gälla såväl i längsled som i
tvärled.
2PVW|UUHQHGE|MQLQJDUNDQJRGWDVDQJHVGHWWDLGHQ
E\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQ

42.353

En brokonstruktions rörelse i vertikalled uppåt eller nedåt av last enligt
22.253 ska vid fri ändkant begränsas till 5 mm.
%HJUlQVQLQJHQDYVHUEODQGDQQDW
 U|UHOVHUDYEURNRQVWUXNWLRQHUVRP|YHUNUDJDUlQGVW|GHW
YLGGLUHNWDQVOXWQLQJPRWYlJEDQNHQ
 EUREDQDQVGHIRUPDWLRQYLG|YHUJnQJVNRQVWUXNWLRQHU
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42.354

Utböjning av underbyggnad av last enligt 22.253 ska inte överstiga 1/200
av längdmått använt vid beräkningen.

42.355

Stödmurs och vingmurs rörelse i horisontalled av last enligt 22.253 ska
vid fri ändkant begränsas till 10 mm.



6NDUYRFKI|UDQNULQJVOlQJGHU

42.361

Skarv- och förankringslängder i bruksgränstillståndet ska bestämmas på
samma principiella sätt som för brottgränstillståndet, men med skillnaden
att dimensioneringsvärdena fct etc som gäller för bruksgränstillståndet ska
användas. Hänsyn får också tas till att maximal stålpåkänning är lägre än
fyk. Beträffande epoxibelagd armering, se 42.231.

42.362

Det godtas att armering som är nödvändig med hänsyn till
sprickbreddsbegränsning enligt BBK 94, avsnitt 4.5.5, ges skarv- och
förankringslängden 30φ.



6YlQJQLQJDU
För broar med gång- och cykeltrafik ska egenfrekvensen vid vertikal
svängning vara högre än 3,5 Hz för last enligt 22.27.
2PDQQDQHJHQIUHNYHQVNDQJRGWDVDQJHVGHWWDLGHQ
E\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQ



%HUlNQLQJI|UXWPDWWQLQJ



6SlQGDUPHULQJ

42.411

Spännbetongkonstruktion ska med hänsyn till uppträdande
böjdragpåkänningar av last enligt 22.26 påvisas vara osprucken enligt
BBK 94, avsnitt 4.5.3 och 3.3.

42.412

Den beräkningsmässiga spänningsvidden (2σa) vid
spännarmeringsförankringar och skarvkopplingar ska för last enligt 22.26
inte överstiga 60 MPa. Detta gäller på en sträcka av en balkhöjd på ömse
sidor om förankring respektive skarvkoppling.



2VSlQGDUPHULQJ

42.421

Skarv- och förankringslängder för ospänd armering som är nödvändig
med hänsyn till utmattning ska bestämmas på samma sätt som anges för
brottgränstillstånd.

28
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Användningen av mekaniska armeringsskarvar samt skarv- eller häftsvetsad armering godtas endast i konstruktionsdelar där spänningsvidden
(2σa), för last enligt 22.26, är högst 60 MPa.
Mekaniska armeringsskarvar godtas inte i plattramhörn.



%HUlNQLQJI|URO\FNVODVW
Spännbetongkonstruktioner ska beräknas enligt 21.37 varvid
spricksäkerheten ζ godtas satt till 1,0.
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0DWHULDORFKNYDOLWHWVNUDY



7LOOYHUNQLQJVRFKXWI|UDQGHNODVV
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För betong och betongarbete ska "tillverknings- och utförandeklass I"
tillämpas.



'HOPDWHULDOWLOOEHWRQJ



$OOPlQW

43.211

På följesedel eller till denna bifogad dokumentation ska anges
hållfasthetsklass, cementfabrikat, cementhalt, vattenhalt, blandningstid
samt mängd och fabrikat av eventuella tillsatsmedel och mineraliska
tillsatsmaterial.

43.212

Tillsättning av klorider i betong som accelerator etc eller användning av
klorider för upptining av ballastmaterial, form- och betongytor eller
dylikt godtas inte.



&HPHQW

43.221

Cement, som används vid tillverkning av betong, ska uppfylla kraven i
ENV 197-1 CEM I.
'HWWDJlOOHUlYHQYLGWLOOYHUNQLQJDYLQMHNWHULQJVEUXNI|U
VSlQQNDEODU

43.222

Vid betongtillverkning ska cement av typ BV/LA/SR användas. Dessa
krav gäller inte bruk för injektering av spännkablar.
%HWHFNQLQJDUQD%9/$RFK65GHILQLHUDVL%%.DYVQLWW

Cement ska vidare uppfylla kraven i rapport 1992:56, "Regler för
certifiering och kontroll för P-märkning av cement", utgiven av SP. Med
SP avses certifieringsorganet. Vid provning av värmeutveckling enligt
ASTM C-150 gäller kravet medelvärdet.
Om kraven vid spricksäkerhetsberäkning enligt bilaga 9-5, metod 3,
uppfylls godtas att kravet på BV-cement frångås.



%DOODVW
Ballastkornens vattenabsorption ska provas enligt SS 13 21 24.
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Provningen ska utföras i form av förundersökning. Vid byte av ballasttäkt
eller då uttaget material ändrar karaktär ska förnyad förundersökning
genomföras.



9DWWHQ
Användning av havsvatten som vattentillsats vid betongtillverkning
godtas inte.
9DWWHQVRPDQYlQGVYLGEHWRQJWLOOYHUNQLQJE|UYDUDOlPSOLJW
I|UGHWWDlQGDPnOHQOLJWGHNULWHULHUVRPDQJHVL
%HWRQJKDQGERNPDWHULDODYVQLWW



7LOOVDWVPHGHO
Tillsatsmedel ska uppfylla kraven i "Interimistiska godkännanderegler för
tillsatsmedel till betong" utgiven av Statens Planverk eller kraven i "Regler för certifiering av tillsatsmedel till betong" utgiven av Vattenfall
Utveckling AB. Se dock 46.28.
Tillsatsmedel med luftporbildande, retarderande eller vattenreducerande
verkan, inklusive flyttillsatser, godtas vid tillverkning av betong.
%HWUlIIDQGHGHILQLWLRQDYWLOOVDWVPHGHOVH%HWRQJKDQGERN
PDWHULDODYVQLWW



0LQHUDOLVNDWLOOVDWVPDWHULDO
Användning av tillsatsmaterial såsom flygaska och granulerad
masugnsslagg kräver tillstånd av Vägverket, VTb, i varje enskilt fall.
Tillsättning av silikastoff, SiO2 godtas, dock maximalt 5% av
cementvikten. Silikan ska vid tillverkning av betong vara väl dispergerad.
2PVLOLNDVWRIWHWLQWHGLVSHUJHUDVYlONDQGHWWDLQQHElUDDWW
NRQVWUXNWLRQHQVEHVWlQGLJKHWlYHQW\UDVSnJUXQGDY
DONDOLNLVHOV\UDUHDNWLRQHU6HlYHQUDSSRUW6LOLFD
JUDQXODWHVLQFRQFUHWHGLVSHUVLRQDQGGXUDELOLW\DVSHFWV
XWJLYHQDY&HPHQWRFK%HWRQJ,QVWLWXWHW
En hanteringsinstruktion enligt BBK 94, avsnitt 7.2.3, ska upprättas. Av
denna ska det framgå hur produktionen, gjutningen samt efterbehandlingen av betongmassan ska genomföras.
%HWUlIIDQGHNUDYSnIURVWEHVWlQGLJKHWVDPWHIWHUEHKDQGOLQJ
VHUHVSHNWLYH
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%HWRQJ



$OOPlQW
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Betongen ska utöver vad som anges i BBK 94 uppfylla kraven enligt
43.32.



3URGXNWNUDY

43.321

Kraven i nedanstående dokument upprättade av Kontrollnämnden för
fabriksbetong (KN) ska uppfyllas.
- FAB 90. Tillämpningsregler för tillverkning och kontroll av
fabriksbetong, punkterna 1:11 t o m 1:14, 1:21, 1:25, 1:26, 1:27, 1:29,
1:3, 2:12, 2:2, 2:42, 2:43, 3:11, 3:4, 4:12, 5:11 t o m 5:18, 6:11, 6:12,
7:213, 7:232, 7:233, 7:243, 7:245, 7:246, 7:247, 7:261-7:264, 7:266,
7:267, bilaga 4 (punkterna 3.1 och 3.2). Med KN avses
certifieringsorganet.
- Tillägg till FAB 90. Tillämpningsregler för tillverkning och kontroll
av betong till mobila betongstationer, punkterna 1:11 t o m 1:14, 1:21,
1:25, 1:26, 1:27, 1:29, 1:3, 2:12, 2:2, 2:42, 2:43, 3:11, 3:4, 4:12, 5:11
t o m 5:18, 6:11, 6:12, 7:213, 7:22, 7:232, 7:233, 7:243, 7:245, 7:246,
7:247, 7:261-7:264, 7:266, 7:267, bilaga 4 (punkterna 3.1 och 3.2).
Med KN avses certifieringsorganet.

43.322

Som alternativ till vad som anges i BBK 94, avsnitt 7.3.2, godtas att
kvotkravet m56/m28 slopas under förutsättning att m112 (avskalning efter
112 cykler) uppfyller kraven för m56.
Betong med tillsats av silikastoft enligt 43.26 ska frysprovas med fördubblad provningstid, 112 cykler. Frysprovningen ska ske enligt
SS 13 72 44, metod A.
Vid utvärdering av resultat från frysprovning ska, för varje
betongsammansättning, medelvärdet vid 56 cykler från samtliga prover
användas. Avskalningen för en enskild provkropp ska dock vara
maximalt 1,5 kg/m². Då frysprovning gjorts till 112 cykler ska
medelvärdet vid 112 cykler gälla.
)|UDWWXSSQnHUIRUGHUOLJIURVWEHVWlQGLJKHWE|UEHWRQJHQ
WLOOVlWWDVOXIWSRUELOGDQGHWLOOVDWVPHGHO

43.323

Förundersökningens resultat är giltigt i 12 månader.
)|UXQGHUV|NQLQJNDQHUVlWWVDYIRUWO|SDQGHSURYQLQJHQOLJW
%%.DYVQLWWXQGHUI|UXWVlWWQLQJDWWUHVXOWDWHQLQWH
lUlOGUHlQVH[PnQDGHU9LGWLOOVDWVDYVLOLNDVHlYHQ%%.
DYVQLWW
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Vid byte av betongrecept, ballastmaterial, maximal stenstorlek,
tillsatsmedel eller vid övergång till annat cementfabrikat ska en ny
förundersökning genomföras.
Förundersökning avseende tryckhållfasthet ska omfatta prov på minst tre
betongkuber.
Om korttidsprov avses att utnyttjas ska aktuellt relationstal enligt
BBK 94, avsnitt 7.3.3.2, tas fram. Normaltidsprovning ska även i detta
fall utföras.
Resultat från förundersökning ska utvärderas enligt BBK 94, avsnitt
7.3.3.2.
Vid provning av kuber för tryckhållfasthet godtas att provning utförs vid
ett laboratorium som med godkänt resultat återkommande genomfört
jämförelseprovning. Jämförelseprovningen ska utföras enligt BBK 94,
avsnitt 9.3.2.2.
Förundersökning av frostbeständighet ska omfatta minst fyra
betongkuber, vilka tas ut och lagras enligt SS 13 72 44, förfarande I.
Resultatet från förundersökningen ska uppfylla kraven enligt 43.322.
Provningen ska utföras vid ett organ enligt 10.83.
43.324

Ett ackrediterat organ godtas inte utföra provning på prover från fabrik
med samma ägare som organet.



%HWRQJHOHPHQW



$OOPlQW
Betongelement ska utöver vad som anges i BBK 94 uppfylla kraven
enligt 43.42.
%HWUlIIDQGHEHWRQJSnODUVHDYVQLWW



3URGXNWNUDY

43.421

Kraven i nedanstående dokument, upprättade av Kontrollrådet för
Betongvaror, KRB, ska uppfyllas.
- Tillverkningsregler för tillverkningskontroll av fabrikstillverkade
byggnadselement av betong, punkterna 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2, 3. Med
KRB avses certifieringsorganet.
- Kontrollplan vid tillverkning av broelement. Med KRB avses
certifieringsorganet.
- Anvisningar för "Kontrollplan vid tillverkning av broelement". Med
KRB avses certifieringsorganet.
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43.422

Krav på betong enligt 43.3 ska uppfyllas.

43.423

Den fortlöpande verifieringen av hållfasthet ska omfatta uttag av
betongkuber. En kub ska tas ut för vart fjärde element. Uttaget av kuber
ska göras så att provningsantalet blir jämnt fördelat för samtliga i bron
ingående elementtyper, t ex däcksplatta och frontmur. Sammanlagt ska
minst nio kuber tas ut.

43.424

Den fortlöpande verifieringen av frostbeständighet ska omfatta uttag av
betongkuber för frysprovning. En kub ska tas ut för vart åttonde element
som tillverkas. Uttaget av kuber ska fördelas jämnt över samtliga i bron
ingående elementtyper, t ex däcksplatta och frontmur. Minst tre kuber ska
tas ut för varje bro och betongsammansättning.

43.425

För betongelement ska följande toleranser tillämpas
Längd (L)

L/1000, dock minst ±5 mm

Höjd (H)

H/100, dock minst +5 mm

Bredd (B)

+5 mm

Krokighet i sidled

L/1000, dock minst + 5 mm

Skevhet (fjärde hörnets
avvikelse från ett plan
genom de tre övriga)

+5 mm

Avvikelse för utböjning

L/1000, dock minst + 5 mm.

43.426

Användning av speciella tillverkningssätt enligt BBK 94, avsnitt 8.6 7,
som erfordrar speciell provning enligt BBK 94, avsnitt 9.5.2.3, kräver
tillstånd av Vägverket, VTb, i varje enskilt fall.



%UXNI|UVSHFLHOODlQGDPnO



,QMHNWHULQJVEUXNI|UVSlQQNDEODU
Bruk för injektering av foderrör till spännkablar ska proportioneras så att
dess egenskaper blir lämpliga med avseende på flytförmåga,
vattenseparation, volymändring och hållfasthet enligt bilaga 9-1.



8QGHUJMXWQLQJVEUXN
Undergjutningsbruk ska vara cementbaserat och sättningskompenserat.
Bruket ska dessutom uppfylla kraven i "Regler för certifiering av
expanderande torrbruk", avsnitt 3.1, utgivna av Vattenfall Utveckling
AB. Med Vattenfall Utveckling AB avses certifieringsorganet.
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,JMXWQLQJVEUXN
Igjutningsbruk ska vara frostbeständigt enligt kraven för miljöklass B4 i
BBK 94, tabell 7.3.2.1b. Vidare ska vctekv vara högst 0,40. Beträffande
övriga krav på bruket, se 43.52 ovan.



$UPHULQJ



2VSlQGDUPHULQJ

43.611

Den ospända armeringen ska utöver kraven enligt BBK 94 uppfylla
kraven enligt 43.612 t o m 43.614. Dessa krav ska även gälla för
mekaniska armeringsskarvar.

43.612

Kraven i nedanstående dokument utgivna av Svensk Byggstålkontroll,
SBS, ska innehållas.
- Allmänna regler, punkterna 3 och 4. Med SBS avses
certifieringsorganet.
- A1 Särskilda regler för tillverkare av varmvalsad armeringsstång. Med
SBS avses certifieringsorganet.
- A3 Särskilda regler för armeringsverkstäder. Med SBS avses
certifieringsorganet.

43.613

Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern >8 mm.

43.614

Armering som inte finns angiven i BBK 94, avsnitt 2.5.1, ska dragprovas
samt uppfylla kraven vad gäller relativ kamarea, dimension och form
enligt NS 3570 eller DIN 488. Materialkraven enligt SS 14 21 65 ska
vara uppfyllda.



6SlQQDUPHULQJ

43.621

Spännarmering ska utöver kraven enligt BBK 94 uppfylla kraven enligt
43.622 t o m 43.626.

43.622

Kraven i nedanstående dokument, utgivna av Svensk Byggstålkontroll,
SBS, ska innehållas.
- Allmänna regler, punkterna 3 och 4. Med SBS avses
certifieringsorganet.
- A2 Särskilda regler för tillverkare av spännarmering. Med SBS avses
certifieringsorganet.

43.623

Spännarmering ska uppfylla materialfordringarna enligt SS 14 21 37 för
spännstång samt SS 14 17 57 för spänntråd och spännlina.
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För spänntråd och spännlina gäller dessutom att de ska vara av
lågrelaxerande kvalitet.
43.624

Spännarmeringens motståndsförmåga mot spänningskorrosion ska vara
påvisad enligt bilaga 9-8.

43.625

Spännarmering ska levereras med dimensioner och toleranser enligt
SS 21 25 20 för spännstång, SS 21 25 22 för spänntråd och SS 21 36 20
för spännlina.

43.626

Vid leverans av spännarmering ska ringar och knippen av linor eller
trådar märkas på sådant sätt att materialet kan identifieras i förhållande
till tillverkarens provningsattester.



6SlQQV\VWHP
Förankringar och skarvar ska ha godtagbara egenskaper beträffande den
statiska hållfastheten samt utmattningshållfastheten. För provning och
kriterier för godtagande godtas gällande tyskt "Zulassung".
Förankringsstorlek och styvhet samt centrum- och kantavstånd ska vara
tillräckliga med hänsyn till betongens hållfasthet. Spännsystem ska passa
ihop med spännarmering enligt 43.62.



(SR[LEHODJGDUPHULQJ
Epoxibelagd armering ska uppfylla kraven enligt bilaga 9-3. Beläggningen ska bestå av elektrostatiskt applicerad pulverepoxi.
Med ändring av vad som anges i ASTM A 775/A 775 M ska armering
enligt 43.61 användas när epoxibeläggning utförs.
6DPWLGLJDQYlQGQLQJDYHSR[LEHODJGDRFKNRQYHQWLRQHOOD
VWlQJHULVDPPDNRQVWUXNWLRQVGHOE|UXQGYLNDV



)RGHUU|UI|UVSlQQDUPHULQJ

43.651

Godstjockleken ska vara minst 0,50 mm och foderrören ska ha tillräcklig
styvhet med hänsyn till avståndet mellan understöttningar och till arbetets
utförande i övrigt.
Mindre godstjocklek hos foderrören, dock minst 0,30 mm, godtas om det
påvisas att styvhetskravet uppfylls.

43.652

Foderrör ska utformas så att god vidhäftning mot omgivande betong kan
påräknas, t ex genom korrugering.
Foderrör ska utföras så täta att cementslam inte kan tränga in.
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gYULJDSURGXNWHU



)RJEDQG
Fogband för tätning av fogar ska uppfylla kraven i "Regler för certifiering
av fogband av PVC", avsnitt 3.1, utgiven av Vattenfall Utveckling AB.



<WEHKDQGOLQJVSURGXNWHUI|UEHWRQJ

43.721

Vid ytbehandling av betong ska aktuellt system uppfylla krav enligt
43.722, 43.723 eller 43.724. Om flera system ska samverka ska det totala
systemet provas utifrån aktuella krav.

43.722

Ytbehandlingspreparat för skydd mot inträngning av klorider och vatten
ska uppfylla kraven i publikation 1994:2, "Godtagande av ytbehandlingspreparat för betong" utgiven av Stockholm Konsults Materialprovningen.
/|VQLQJVPHGHOL\WEHKDQGOLQJVSUHSDUDWDYWH[VLODQRFK
VLOR[DQW\SE|UEHJUlQVDVDYKlQV\QWLOOPLOM|Q2P
SUHSDUDWHWVNDLQQHKnOODPLQGUHlQO|VQLQJVPHGHODQJHV
GHWWDLGHQE\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQ

43.723

Målningssystem avsedda för nya broar ska provas på betongkvalitet K40
med luft och för äldre broar på K30 utan luft. Förutom målningens estetiska funktion är grundkravet att målningen inte ska försämra den
behandlade betongytan. Vid provning ytbehandlas samtliga betongytor.
Målad betongyta ska uppfylla kravet enligt publikation 1994:2,
"Godtagande av ytbehandlingspreparat för betong", avsnitt 1.1. Dessutom
ska färgen vid denna provning behålla sin kulör. Vidare ska kravet på
ånggenomgångsmotstånd enligt avsnitt 1.3 uppfyllas.
Betongens frostbeständighet godtas inte bli försämrad av målningen och
färgsystemet ska vara frostbeständigt. Provning ska utföras enligt
SS 13 72 44, metod A, som jämförande provning av dels omålad och dels
målad betong.
0nOQLQJHQE|UYLGDUHSURYDVJHQRPHQI|UV|NVPnOQLQJRP
PLQVWP UHSUHVHQWDWLY\WDI|UEHG|PQLQJHQOLJWQHGDQ
IlUJPlQJGVnWJnQJHWF)|UV|NV\WDQE|USURYDVEHWUlIIDQGH
YLGKlIWQLQJHIWHUDYWLOOYHUNDUHQDQJLYHQWRUNRFK
KlUGQLQJVWLG'HWWDNDQHQNODVWXWI|UDVJHQRPHWWVQLWWSURY
PHGNQLY9LGKlIWQLQJHQNDQGHVVXWRPNRQWUROOHUDVJHQRPDWW
VlUVNLOGWHMSSnNOLVWUDVSnPnODG\WD9LGDYULYQLQJVND
WHMSHQORVVQDRFKIlUJHQVLWWDNYDUSnEHWRQJ\WDQ


(IWHUIXOOVWlQGLJJHQRPWRUNQLQJNRQWUROOHUDVI|UV|NV\WDQ
EHWUlIIDQGHEULVWHUVnVRPVSULFNRUSRUHUROLNKHWHUL
IlUJQ\DQVHURFKNXO|U
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$Y%HWRQJKDQGERNDUEHWVXWI|UDQGHDYVQLWWIUDPJnU
\WWHUOLJDUHV\QSXQNWHURFKUHNRPPHQGDWLRQHUI|UPnOQLQJDY
EHWRQJ
43.724

Klotterskydd ska uppfylla kraven enligt 43.721, 43.722 och 43.723 i
tillämpliga delar.

43.725

Betong vid gjutfog behandlad med retarderande medel ska vid
förundersökning påvisas kunna uppfylla kraven på frostbeständighet
enligt 43.322 samt vidhäftning enligt 74.36. Vidhäftningen ska påvisas på
behandlad pågjuten yta. Vid provningen ska använd betong uppfylla
materialkraven i avsnitt 43.3.



.YDUVLWWDQGHJMXWDYVWlQJDUH
Kvarsittande avstängare ska uppfylla kraven i bilaga 9-6.



'LVWDQVNORWVDU
Distansklotsar ska vara tillverkade av betong som uppfyller
materialkraven i avsnitt 43.3 samt kraven för miljöklass B4 enligt BBK
94, tabell 7.3.2.1b. Vctekv ska dessutom inte överstiga 0,40.
'LVWDQVNORWVDUQDE|UYDUDWLOOYHUNDGHDYVDPPDFHPHQWW\S
VRPDNWXHOOEUR



.YDUVLWWDQGHIRUP
Kvarsittande form av betong ska uppfylla kraven i avsnitt 43.3. Aktuellt
täckande betongskikt enligt 41.3 ska innehållas.
Konstruktionsbetongen innnanför den kvarsittande formen godtas ha ett
täckskikt som reducerats med 10 mm jämfört med aktuellt täckande
betongskikt. Vid fogar mellan formelementen ska dock tillses att aktuellt
täckande betongskikt innehålls.
Med ändring av vad som anges i 43.61 ska kvarsittande form armeras
med kamstänger minst ø6 s 150 mm i båda riktningarna alternativt ø5 s
100 mm Nps 50. Det täckande betongskiktet till den motgjutna ytan ska
vara minst 15 mm.
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8WI|UDQGH



)RUPDU



)RUPVWlOOQLQJ

44.111

Formen ska överhöjas med hänsyn till förväntade deformationer på grund
av egentyngd samt formställningens deformation.
)|UVSlQQEHWRQJNRQVWUXNWLRQHUlUGHWVSHFLHOOWYLNWLJWDWW
IRUPVWlOOQLQJDUQDVGHIRUPDWLRQHUEHJUlQVDVVnDWW
VSULFNELOGQLQJXQGYLNV
$Y+DQGERNLIRUPE\JJQDGIUDPJnUKXUIRUPDUOlPSOLJHQ
NDQXWI|UDV

44.112

Betongens elastiska deformation i samband med uppspänning ska inte
hindras av ytform och formställning.
'HWlUPHGKlQV\QWLOOSnNlQQLQJDUQDLNRQVWUXNWLRQHQ
YDQOLJHQQ|GYlQGLJWDWWVlQNDIRUPVWlOOQLQJHQLVDPEDQG
PHGXSSVSlQQLQJHQ



<WIRUP

44.121

Formmaterialet ska väljas så att kraven i SIS 81 20 02, tabell 2, klass 2A
uppfylls. Med ändring av vad som står i standarden ska t<5 mm
tillämpas.
,GHQE\JJQDGVWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQDQJHVSnYLOND\WRUGHW
VWlOOVHVWHWLVNDNUDYVDPWYLONHWIRUPPDWHULDOVRPVND
DQYlQGDVSnGHVVD\WRU
%HWUlIIDQGHIRUPVOlSSQLQJVPHGHOVH%HWRQJKDQGERNDUEHWV
XWI|UDQGHDYVQLWW

44.122

Utåtgående synliga hörn (skarpa kanter) ska avfasas genom att en 20 mm
trekantlist läggs in i formen.

44.123

Hål efter distanshylsor och formstag i underbyggnad ska lagas om de inkräktar på täckande betongskikt enligt avsnitt 41.3 eller då risk för
vattentillförsel och frysning föreligger. Beträffande distansklotsar, se
43.74.

44.124

Formstag och distanshållare, som gjuts in i konstruktionen och som inte
avlägsnas, ska vara av sådant material att de i sig är beständiga mot
aktuell miljöpåverkan (betongens höga alkalihalt) och inte medför ökad
risk för sprickor.
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Aktuellt täckskiktskrav enligt avsnitt 41.3 ska uppfyllas till formstagen
eller distanshållarna.
Vid lagning ska formstag, distansrör, distanshållare m m avlägsnas till ett
djup av minst aktuellt täckande betongskikt.
44.125

Om det ska finnas ursparingar i landfäste eller mellanpelare, exempelvis
för upplag av formställning till överbyggnad, ska detta anges på ritning.
Om brons bottenplattor avses utnyttjas som upplag för formställning ska
även detta anges.



8UVSDULQJDUPP



9LNWUHGXFHUDQGHXUVSDULQJ

44.211

Viktreducerande ursparingar i plattbroar ska utföras med ingjutna formelement (sparkroppar) av t ex plåt. Formelementen ska ha erforderlig
styvhet, täthet och förankring.
6W\YKHWVNUDYHWLQQHElUDWWIRUPHOHPHQWHQVGLDPHWHUXQGHU
JMXWQLQJHQLQWHE|UI|UlQGUDVPHUlQPPVHlYHQ
)|UDWWSnYLVDDWWNUDYHWSnVW\YKHWXSSI\OOVNDQHQ
SURYJMXWQLQJLIXOOVNDODIRUGUDV
.UDYHWSnWlWKHWLQQHElUDWWVNDUYDULIRUPHOHPHQWXWI|UVVn
DWWFHPHQWVODPLQWHNDQWUlQJDLQ6NDUYDUQDE|UPHGJHHQ
VnGDQYLQNHOlQGULQJDWWHOHPHQWHWNDQOlJJDVLQSDUDOOHOOW
PHGNDQWEDONHQ

44.212

Formelementen ska förses med dräneringshål ø50 mm i lågpunkterna och
fixeras noggrant i höjd- och sidled. Formelementens ändar ska utföras
koniska.

44.213

Gjutningen ska utföras så att stighastigheten hålls låg.
*MXWIURQWHQE|UKnOODVIODFNHOOHUWUDSSVWHJVIRUPDGRFKOLND
OnQJWIUDPVNULGHQSnKHODEURHOOHUJMXWHWDSSEUHGGHQXQGHU
JMXWQLQJHQ



8UVSDULQJI|UVSlQQDUPHULQJVI|UDQNULQJ
Ursparing för förankring som medför håltagning i brobaneplatta eller
balkliv godtas inte. Förankringar ska anordnas i lokala klackar under
plattan respektive innanför balkliv. Se även 44.52.
8QGHUVSHFLHOODI|UXWVlWWQLQJDUNDQ9lJYHUNHW97ELYDUMH
HQVNLOWIDOOWLOOnWDXUVSDULQJDULEUREDQHSODWWDHOOHUEDONOLY
8UVSDULQJDUQDI|UVHVLVnGDQDIDOOPHGUXQGDGHHOOHUIDVDGH
K|UQRFKH[WUDRVSlQGDUPHULQJLVSlQQULNWQLQJHQ
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8UVSDULQJI|UUlFNHVVWnQGDUH

44.231

Ursparing ska antingen åstadkommas genom att hål borras i kantbalken
enligt 44.232 eller genom att ursparing läggs in i formen före gjutning
enligt 44.233.
Avståndet från borrhålets eller ursparingens botten till underkant
kantbalk ska vara minst 90 mm.

44.232

Hål ska borras med kärnborr.
Uppmätning för borrhål ska ske med sådan noggrannhet att inte
kantbalkens armering skadas vid borrningen.
+nOGLDPHWHUQE|UYDUDPLQVWPP%RUUQLQJE|ULQWH
XWI|UDVI|UUlQWLGLJDVWHQYHFNDHIWHUJMXWQLQJ

44.233

Ursparing för räckesståndare ska ha måtten 100 x 120 mm och ska
utformas med rundade hörn med radien minst 10 mm.

44.234

Vid ingjutning av räckesståndare ska betong enligt avsnitt 43.3 som
uppfyller kraven för miljöklass B4 i BBK 94, tabell 7.3.2.1b, eller
igjutningsbruk enligt 43.53 användas.



8WI|UDQGHDYDUPHULQJ



2VSlQGDUPHULQJ

44.311

Armering ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att
de fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger
medger användning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm.
Armeringen ska dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av
betongen blir möjlig.

44.312

Huvudarmering i balkliv ska placeras i grupper innehållande fordrat antal
stänger, dock högst två stänger i bredd närmast sidoytan och högst fyra
stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa grupper ska vertikala spalter med
minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan sådan spalt ska innehålla
högst två armeringslager. Se figur 44-1.
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)LJXU$UPHULQJSODFHUDGLEDONOLY
44.313

Skarv- och häftsvetsad armering godtas om kraven för svetsbar armering
enligt BBK 94, avsnitt 7.5.3 uppfylls. Dessutom ska kraven i 42.422
uppfyllas. Användning av svetsat armeringsnät kräver godtagande av
Vägverket, VTb, i varje enskilt fall, såvida nätet inte används enligt
62.933, 63.414 eller 63.422.
%HWUlIIDQGHPHNDQLVNDDUPHULQJVVNDUYDUVHRFK


44.314

Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i
kantbalkar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid
ursparing för räckesståndare ska armeringen kompletteras med
förankringsbyglar, minst ø16.

44.315

Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 6.2.6.2, ska
bygelarmering till balkar alltid utformas som tvåskärig.

44.316

All armering i betongkonstruktioner i vägmiljö eller marin miljö ska
utföras så att elektrisk kontakt kan garanteras mellan armeringsstängerna.



6SlQGDUPHULQJ

44.321

Spännbetongarbete ska utföras enligt separat arbetsbeskrivning gällande
för avsett system.
6lUVNLOWEHW\GHOVHIXOOWlUDWWDQNDUSODWWRURFKG\OLNWSODFHUDV
UlWWLI|UKnOODQGHWLOONDEHOULNWQLQJRFKDWWI|UDQNULQJDUQD
LQWHUXEEDVXUVLWWUlWWDOlJHXQGHUJMXWQLQJHQ
Kabeln ska vara rak och ha en orientering som är vinkelrät mot förankringen på sträckan 1,0 m närmast förankringen.

44.322

Spännbetongkonstruktioners känslighet för korrosionsangrepp av olika
slag ska beaktas vid utförandet.
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Spännarmering, som under lagring erhållit lätt ytrost, ska renborstas
omsorgsfullt före inläggningen.
Minsta möjliga tidsrymd ska förflyta mellan kablarnas tillverkning,
inläggning, ingjutning, uppspänning och injektering.
2PNRUURVLRQVDQJUHSSNDQEHIDUDVWH[SnJUXQGDY
DJJUHVVLYPLOM|HOOHURPVW|UUHWLGVU\PGlQWUHPnQDGHU
I|UYlQWDVPHOODQVSlQQDUPHULQJHQVLQOlJJQLQJRFK
LQMHNWHULQJYLGWDVHIWHUVDPUnGPHG9lJYHUNHW
NRUURVLRQVVN\GGDQGHnWJlUGHU9LGJRGDI|UKnOODQGHQNDQ
NDEHONDQDOHUQDWlWDVYLGI|UDQNULQJDURFKOXIWQLQJVU|U
(YHQWXHOODGUlQHULQJVU|ULOnJSXQNWHUQDE|UGRFNKnOODV
|SSQD
9LGVYnUDI|UKnOODQGHQVRPYLGE\JJDQGHLKDYVHOOHU
LQGXVWULDWPRVIlUNDQGHWYDUDQ|GYlQGLJWPHG\WWHUOLJDUH
VN\GGVnWJlUGHU([HPSHOSnVnGDQDnWJlUGHUlU
JHQRPEOnVQLQJPHGDYIXNWDGOXIWHOOHUEHKDQGOLQJPHG
YDWWHQO|VOLJROMD
44.323

Spännarmering och tillhörande detaljer (förankringar, foderrör etc) ska
transporteras och förvaras på sådant sätt att de skyddas mot yttre åverkan,
skadlig rost, fett, smörjolja, salter och dylikt.

44.324

I närheten av spännarmering godtas inte att svetsnings- och
brännskärningsarbete utförs.

44.325

Förankringar ska placeras så att framtida reparation och utbyte av
övergångskonstruktioner inte försvåras.



)RGHUU|UI|UVSlQQDUPHULQJ

44.331

Efterspänd armering i betongkonstruktion ska dras fram i foderrör enligt
43.65.

44.332

Foderrör ska placeras så att betongmassan kan bearbetas effektivt.
Vid flera rör i sidled ska rören ordnas i grupper med ett fritt avstånd av
minst 100 mm mellan grupperna. Det fria avståndet mellan rören ska
bestämmas så att betong med maximal stenstorlek 32 mm kan användas.
Avståndet ska dock vara minst 40 mm.

44.333

Foderrör ska fixeras i gjutformen så att en jämn linjeföring i vertikal- och
horisontalled uppnås och så att rören inte förskjuts under
betonggjutningen. Minsta godtagbara krökningsradie är 8 3X ( P) , där 3
är kabelns brottlast (MN). Mindre krökningsradie godtas om det visas att
armeringspåkänningen inte överskrider kapaciteten och friktionsvärdena
X
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inte förändras samt att armering läggs in för eventuella
spjälkpåkänningar.
Galgar av stål, på inbördes avstånd enligt 91.6, ska användas för att fixera
spännarmeringen.
44.334

Luftningsrör som fordras för injekteringen ska anordnas vid höjdpunkter
och ingjutna förankringar.

44.335

Om frysrisk föreligger ska foderrören förses med dräneringsrör i
lågpunkter. Dräneringsrör från olika foderrör ska anordnas med minst
100 mm inbördes avstånd.



8SSVSlQQLQJ

44.341

Före uppspänningen ska spännutrustningen kontrolleras och kalibreras.
Vidare ska det kontrolleras att foderrören inte satts igen på grund av
läckage under betonggjutningen.

44.342

Uppspänningen ska ske enligt spännlistan. Vid uppspänningen ska såväl
förlängningen som spännkraften mätas för varje spännkabel.
6SlQQOLVWDQE|UXSSUlWWDVRFKI|UDVSnVnGDQWVlWWDWWGHWJnU
DWWMlPI|UDEHUlNQDGRFKYHUNOLJI|UOlQJQLQJUHVSHNWLYH
VSlQQNUDIW
Storleken på en eventuell rörelse vid låsning (förankring) ska antecknas.
Arbeten som kan hindra eventuell omspänning ska utföras först sedan
uppspänningen godtagits av Vägverket.
9LGRJ\QQVDPPDYlGHUI|UKnOODQGHQE|UEHDNWDVDWW
EHWRQJHQVKnOOIDVWKHWVWLOOYl[WNDQI|UGU|MDV



(SR[LEHODJGDUPHULQJ
Epoxibelagda armeringsstänger ska hanteras och monteras så att epoxiskiktet inte skadas. Hanteringsinstruktioner ska anges i en separat
arbetsbeskrivning.
En stång med skador i epoxiskiktet, motsvarande mer än 1% av stångens
yta, ska kasseras. Skador på stångänden räknas inte.
På en stång ska alla skador synliga för blotta ögat repareras med
bättringsfärg som leverantören tillhandhåller. Högst 10% av stångens yta
godtas vara täckt med bättringsfärg. Alla synliga skador i epoxiskiktet
ska repareras snarast efter det att de har uppstått.
Epoxibelagd armering godtas inte vid något tillfälle komma i direkt
kontakt med salt.
6HlYHQ%HWRQJKDQGERNDUEHWVXWI|UDQGH

44

VV Publ 1994:4

BRO 94
4. Betongkonstruktioner



%HWRQJDUEHWH



*MXWQLQJ

44.411

Betongen ska proportioneras, gjutas och efterbehandlas så att
påkänningar av krympning och temperaturskillnader inom konstruktionen
begränsas.
%HWUlIIDQGHJMXWQLQJRFKEHDUEHWQLQJDYEHWRQJ
VNLNWWMRFNOHNVW|UWK|MGVWLJKDVWLJKHWYLEUHULQJVLQVDWVHWF 
VH%HWRQJKDQGERNDUEHWVXWI|UDQGHNDSLWHO
Sprickrisken under härdningsförloppet ska beaktas enligt kraven i bilaga
9-5.
Vid vattentäta konstruktioner enligt 42.136 ska spricksäkerhetsberäkning
enligt bilaga 9-5.4 utföras.
7HPSHUDWXURFKWHPSHUDWXUJUDGLHQWLEHWRQJXQGHU
KlUGQLQJVI|UORSSHWE|UNRQWUROOHUDVHQOLJW

44.412

När gjutning av balkar och brobaneplatta sker vid samma tillfälle ska
gjutuppehåll göras efter det att balkarna gjutits så att betongen hinner
sätta sig. Därefter ska balken eftervibreras samt plattan gjutas.
*MXWXSSHKnOOHWE|UYDUDWLPPDU

44.413

Vid gjutning av plattrambro ska gjutuppehåll göras mellan frontmur och
brobaneplatta enligt 44.412.
9LGJMXWQLQJDYSODWWUDPEURE|UHYHQWXHOOJMXWIRJI|UOlJJDVL
YRWHQVXQGHUNDQWRFKI|UOlQJDVXWLYLQJPXUDUQDRPVnlU
P|MOLJWPHGKlQV\QWLOOHVWHWLVNDNUDY2PVnLQWHlUIDOOHW
E|UJMXWIRJPHOODQIURQWPXURFKEUREDQHSODWWDLSODWWUDPEUR
XWIRUPDVHQOLJWW\SULWQLQJ7UHY$



*MXWIRJ

44.421

Vid bestämning av gjutordning och placering av gjutfogar ska hänsyn tas
till ställningens deformationer.

44.422

Erforderliga gjutfogar i brobaneplattan vid enspanns plattrambroar ska
anordnas längsgående.

44.423

Gjutfogar ska utföras utan gjutlist. Vid vertikala gjutfogar i frontmurar,
skivstöd och stödmurar ska dock en 10 mm gjutlist läggas in i gjutfogens
synliga sida.

44.424

Motgjutningsytan ska behandlas och rengöras så att en yta som har tätt
förekommande ojämnheter med i genomsnitt minst 2 mm djup erhålls.
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(IWHUEHKDQGOLQJ

44.431

Med tillägg till vad som anges i BBK 94, avsnitt 8.5.2.4, ska betongen
härdas enligt följande.

45

Omedelbart efter gjutningen, innan vattenhärdningen påbörjas, ska
uttorkningsskydd enligt metod A appliceras.
'HWWDXWI|UVI|UDWWI|UKLQGUDHQXWWRUNQLQJVFKRFN
Vid lufttemperatur över +10°C ska betongen härdas enligt metod :.
.YDUVLWWDQGHIRUPDYWUlSnYHUWLNDOD\WRUNDQLGHWWD
VDPPDQKDQJOLNVWlOODVPHGYDWWHQKlUGQLQJ
Vatten som används vid härdning ska uppfylla renhetskrav enligt 43.24.
Vidare ska vattnets temperatur inte understiga +5°C.
När lufttemperaturen understiger +10°C godtas att härdningen sker enligt
metod A.
%URGHO|YHUHOHNWULILHUDGMlUQYlJE|UDOOWLGKlUGDVHQOLJW
PHWRG$
)|UDWWI|UKLQGUDXWWRUNQLQJVFKRFNHUNDQPHWRG&&
DQYlQGDVGnKlUGQLQJHQDYEU\WV
Membranhärdare godtas inte på betongytor som senare ska isoleras eller
ytbehandlas.
44.432

Betong med tillsats av silikastoft enligt 43.26 ska härdas enligt metod : i
minst fem dygn. Vidare ska åtgärder vidtas för att motverka en
uttorkningschock efter avslutad vattenhärdning.

44.433

Överytan på en brobaneplatta, trafikerad bottenplatta etc ska ges den
enligt ritning avsedda formen och sådan jämnhet som fordras med hänsyn
till isoleringens funktion.
Lokala ojämnheter större än 4,0 mm på 1,0 m mätlängd godtas inte.
Skarpa grader och större ojämnheter ska utjämnas.

44.434

Kantbalkar ska utföras med jämna ytor och så att kanterna i såväl
horisontal- som vertikalled följer avsedd linjesträckning i brons
längdriktning.
Vad beträffar lokala ojämnheter, se 44.433.
Kanterna godtas avvika från avsedd linjesträckning med högst 2 ‰ av en
godtycklig mätlängd större än 4 m.

44.435

Kantbalkens insida och brobaneplattans överyta ska behandlas enligt
62.211.
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7LOOYHUNQLQJDYEHWRQJPDVVDSnE\JJSODWV
Tillverkning av betongmassa på byggplats kräver tillstånd av Vägverket,
VTb, i varje enskilt fall.



6SHFLHOODDUEHWVI|UIDUDQGHQ



,QMHNWHULQJDYIRGHUU|UWLOOVSlQQNDEODU
Injektering av foderrör till spännkablar ska utföras enligt bilaga 9-1.



0RWJMXWQLQJDYI|UDQNULQJDU
Efter injektering av spännkablar enligt 44.51 ska
förankringsanordningarna motgjutas med betong av samma kvalitet som i
överbyggnaden i övrigt. Täckskiktet enligt avsnitt 41.3 ska uppfyllas.
Gjutfogen ska förseglas enligt 62.239.



8QGHUJMXWQLQJ
Undergjutning av lager etc ska utföras enligt 65.35.



<WEHKDQGOLQJ

44.541

Ytbehandling med ytbehandlingspreparat enligt 43.722 ska utföras i två
separata behandlingar med minst en månads och högst ett års mellanrum.
3UHSDUDWHWSnI|UVYLGYDUMHEHKDQGOLQJHQOLJWWLOOYHUNDUHQV
UHNRPPHQGDWLRQHU
Ytbehandlingen ska utföras efter det att bron isolerats och kantförseglats
samt räckena monterats och gjutits fast.
$YHVWHWLVNDVNlOE|U\WEHKDQGOLQJHQXWI|UDVSn
NRQVWUXNWLRQVGHOHQVKHODV\QOLJD\WD

44.542

För konstruktioner med ena ytan mot fyllning ska eventuella gjutfogar
förseglas. Gjutfogen mellan ramben och brobaneplatta ska förseglas på
ytan mot fyllningen enligt 62.389 eller 62.436. För övriga gjutfogar i
frontmur, ramben eller stödmur godtas dessutom att ytan mot fyllning
förseglas enligt 62.236.



,QMHNWHULQJDYVSULFNRU
Sprickor, vilka påverkar konstruktionens bärförmåga eller beständighet,
ska injekteras enligt 74.51.

BRO 94
4. Betongkonstruktioner

VV Publ 1994:4

47

'HWWDLQQHElUDWWVSULFNRUE|ULQMHNWHUDVQlUVSULFNEUHGGHQ
|YHUVWLJHUPP)|UVSlQQEHWRQJNRQVWUXNWLRQHUE|UGHWWD
VNHI|UVSULFNEUHGGHUVW|UUHlQPP



7ROHUDQVHU



6SlQQNDEHO
Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 8.9.2.2, ska läget för
respektive spännkabel avvika från läge på ritning med högst ±10 mm i
såväl vertikal- som horisontalled.



9LNWUHGXFHUDQGHXUVSDULQJ

44.621

Måttavvikelse för ett formelements diameter i obelastat tillstånd ska vara
högst +10 mm.

44.622

Formelementens förskjutning under gjutningen godtas uppgå till högst
+10 mm vertikalt och +20 mm horisontellt.
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.RQWUROO



$OOPlQW



$UEHWVOHGQLQJRFKWLOOV\Q
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En ansvarig person för arbetsledning och tillsyn ska finnas utsedd. Denne
ska ha klass I-kompetens.
0HGXWELOGQLQJWLOO.ODVV,NRPSHWHQVDYVHVDY5nGHWI|U
EHK|ULJKHWVNXUVHULQRPEHWRQJRPUnGHWJRGWDJHQNXUV
BBK 94, avsnitt 9.1.1, gäller inte.



.RQWUROOSODQ
Med ändring av vad som anges BBK 94, avsnitt 9.1.2, ska kontrollplan
upprättas enligt avsnitt 11.5.
Tilläggskontroll ska omfatta kontroll av spännarmeringens linjeföring.



%HWRQJRFKEHWRQJSURGXNWHU



&HPHQWRFKPLQHUDOLVNDWLOOVDWVPDWHULDO
Cement enligt 43.22 och mineraliska tillsatsmedel enligt 43.26 ska vara
certifierade enligt 10.81.



%DOODVWRFKYDWWHQ
Ballast enligt 43.23 och vatten enligt 43.24 ska minst vara verifierade
enligt 10.823.



7LOOVDWVPHGHO
Tillsatsmedel enligt 43.25 ska minst vara verifierat enligt 10.822.
Verifikatet ska inte vara äldre än fyra år.



%HWRQJ
Betong enligt 43.3 ska vara certifierat enligt 10.81.



%HWRQJHOHPHQW
Betongelement enligt 43.4 ska vara certifierat enligt 10.81.
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8QGHUJMXWQLQJVEUXN
Undergjutningsbruk enligt 43.52 ska vara certifierat enligt 10.81.
(QI|UWHFNQLQJ|YHUDY9lJYHUNHW97EJRGWDJQD
XQGHUJMXWQLQJVEUXNUHGRYLVDVLDYVQLWW



,JMXWQLQJVEUXN
Igjutningsbruk enligt 43.53 ska vara certifierade enligt 10.81.
(QI|UWHFNQLQJ|YHUDY9lJYHUNHW97EJRGWDJQD
LJMXWQLQJVEUXNUHGRYLVDVL



$UPHULQJ



2VSlQGRFKVSlQGDUPHULQJ
Armering inklusive mekaniska armeringsskarvar enligt 43.61 och 43.62
ska vara certifierat enligt 10.81.



6SlQQV\VWHP
Spännsystem enligt 43.63 med sina spännenheter ska vara godtagna av
Vägverket, VTb.
(QI|UWHFNQLQJ|YHUDY9lJYHUNHW97EJRGWDJQD
VSlQQV\VWHPRFKVSlQQHQKHWHUUHGRYLVDVLDYVQLWW



(SR[LEHODJGDUPHULQJ
Epoxibelagd armering enligt 43.64 ska vara godtagen av Vägverket, VTb.
Godtagandet är giltigt under en tid av högst 12 månader för en
specificerad kombination av
- epoximaterial (fabrikat och beteckning på pulver samt
reparationsepoxi)
- tillverkare (företag och beläggningsanläggning)
- leverantör i Sverige.
$Y9lJYHUNHW97EJRGWDJHQHSR[LEHODJGDUPHULQJ
UHGRYLVDVL



)RGHUU|UI|UVSlQQDUPHULQJ
Foderrör enligt 43.65 ska minst vara verifierade enligt 10.823.
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gYULJDSURGXNWHU



)RJEDQG
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Fogband enligt 43.71 ska minst vara verifierade enligt 10.823.



<WEHKDQGOLQJVSURGXNWHUI|UEHWRQJ
Ytbehandlingspreparat enligt 43.722 ska minst vara verifierade enligt
10.822. Verifikatet ska inte vara äldre än fyra år.
Målningssytem enligt 43.723 ska minst vara verifierade enligt 10.823.
Klotterskydd enligt 43.724 ska minst vara verifierade enligt 10.823.
Gjutfog behandlad med retarderande medel enligt 43.725 ska minst vara
verifierade enligt 10.823.



.YDUVLWWDQGHJMXWDYVWlQJDUH
Kvarsittande gjutavstängare enligt 43.73 ska minst vara verifierade enligt
10.822. Verifikatet ska inte vara äldre än fyra år.



'LVWDQVNORWVDU
Distansklotsar enligt 43.74 ska minst vara verifierade enligt 10.823.



.YDUVLWWDQGHIRUP
Kvarsittande form enligt 43.75 ska minst vara verifierade enligt 10.823.



8WI|UDQGHNRQWUROO



%HWRQJ

45.511

Utförandekontroll av hållfasthet ska utföras genom utborrning och
provtryckning av ø100 x 100 mm cylindrar enligt SS 13 11 11,
SS 13 11 13 och SS 13 72 30. Erhållna resultat ska värderas enligt BBK
94, avsnitt 7.3.3.3. Antalet cylindrar ska vara minst en per gjutetapp.
Sammanlagt ska minst tre cylindrar tas ut från varje bro för varje använd
betongsammansättning.
Om betongvolymen understiger 50 m³ godtas att endast en cylinder tas ut.

45.512

Utförandekontroll av frostbeständighet ska utföras genom utborrning och
frysprovning av cylindrar. Dessa cylindrar ska provas enligt SS 13 72 44,
förfarande III. Antalet cylindrar ska vara minst en per varannan gjutetapp.
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För varje bro och betongsammansättning ska dock minst sex cylindrar tas
ut.
Om betongvolymen understiger 50 m³ godtas att endast tre cylindrar tas
ut.
45.513

Resultatet från frysprovningen ska uppfylla kraven enligt 43.322.

45.514

Uttaget av cylindrar ska fördelas jämt över samtliga i bron ingående
konstruktionsdelar.

45.515

Provning enligt 45.511 och 45.512 ska utföras vid ett organ enligt 10.83.
Ett ackrediterat organ godtas inte utföra provning på prover från fabrik
med samma ägare som organet.

45.516

Betongelement enligt avsnitt 43.4 ska med undantag av vad som framgår
av 45.511 till och med 45.515 fortlöpande verifieras enligt 43.42.



7HPSHUDWXU
Av kontrollplanen ska framgå hur temperaturutvecklingen ska verifieras.
Mätning och registrering ska ske med ingjutna givare.
2PPlWQLQJRFKUHJLVWUHULQJLQWHEHK|YHUXWI|UDVVNDGHWWD
YHULILHUDVJHQRPEHUlNQLQJ6HELODJD



6SlQQDUPHULQJ

45.531

Kontroll av spännarmeringens linjeföring ska ske enligt 45.12.

45.532

Kontroll av injekteringsbruk ska ske enligt bilaga 9-1.



$QVOXWQLQJI|UHOHNWURNHPLVNSRWHQWLDOPlWQLQJ
Kontroll av anslutning enligt 41.129 och 44.316 ska utföras.



%HWRQJHOHPHQW
Kontroll av betongelementens toleranser enligt 43.425 ska utföras.



9LNWUHGXFHUDQGHXUVSDULQJ
Kraven på viktreducerande ursparingar enligt 44.21 ska vara uppfyllda
innan gjutning.
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(SR[LEHODJGDUPHULQJ
Kraven på epoxibelagd armering enligt bilaga 9-3 ska vara uppfyllda för
monterad armering innan gjutning.
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8QGHUYDWWHQVJMXWHQNRQVWUXNWLRQ



$OOPlQW

53

Kraven i de föregående kapitlen ska gälla med de ändringar och tillägg
som anges i detta kapitel.
'HUnGVRPDQJHVL%HWRQJKDQGERNDUEHWVXWI|UDQGHNDSLWHO
E|UI|OMDV



7LOOnWHOVH
Undervattensgjutning godtas endast då så är angivet på arbetsritningen.
Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 3.5, godtas att undervattensgjuten bottenplatta utförs oarmerad. Armering enligt 46.313
och 46.32 ska dock läggas in.
%HWRQJHQNDQN\ODVJHQRPDWWN\OVOLQJRUOlJJVLQL
NRQVWUXNWLRQHQ'nE|UEHWRQJHQWLOOVlWWDV$89PHGHOHQOLJW
RFKJMXWQLQJHQXWI|UDVHQOLJWcWJlUGHUE|U
YLGWDVVnDWWLQWHN\OVOLQJRUQDVNDGDVDYGHWIO\WWEDUD
JMXWU|UHW



'LPHQVLRQHULQJVYlUGHQ
För undervattensgjuten konstruktion ska de dimensioneringsvärden som
gäller för hållfasthetsklass K 25 tillämpas. När kraven enligt 46.33 är
uppfyllda godtas att K 30 tillämpas.



$UEHWVOHGQLQJ
Gjutningen ska utföras under ledning av en person som certifierats av
organ som ackrediterats av Styrelsen för teknisk ackreditering,
SWEDAC, eller av SWEDAC:s avtalspart eller som godtagits av
Vägverket, VTb. Certifieringen ska utföras på basis av krav som anges i
"Undervattensgjuten betong, behörighet för arbetsutförande och kontroll"
utgiven av Betonglaboratoriet i Norrköping AB. Med Betonglaboratoriet
i Norrköping AB avses certifieringsorganet.
2UJDQVRPJRGWDJLWVDY9lJYHUNHW97EIUDPJnUDYNDSLWHO




'LPHQVLRQHU
En konstruktion som gjuts under vatten ska ges en tjocklek av minst
1,00 m.
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6SULFNIULKHW
En undervattensgjuten, oarmerad bottenplatta, ska påvisas vara osprucken
enligt BBK 94, avsnitt 3.5 och 4.5.3, varvid spricksäkerheten ζ=2,5 ska
förutsättas. En oarmerad bottenplatta ska beräknas utan hänsyn till den
armering som läggs in enligt 46.313.



*MXWIRJDU
Horisontella gjutfogar godtas inte. Om bottenplattan är så stor att
gjutfogar måste anordnas ska dessa utföras vertikala med förtagningar.
*MXWIRJDUQDNDQLSULQFLSXWI|UDVHQOLJWULWQLQJ7D
UHY%



7UDQVSRUW
Betong till en undervattensgjuten konstruktion ska transporteras från
betongfabriken till arbetsplatsen med roterbil.



5HVHUYXWUXVWQLQJ
Reservutrustning för leverans, transport och gjutning av
undervattensgjuten betong ska finnas för att omgående kunna sättas i
funktion.



%HWRQJ



$OOPlQW
Betongen ska, som tillägg och komplement till vad som anges i kapitel
43, uppfylla kraven enligt 46.22 t o m 46.28. Betongen ska vara
certifierad enligt 10.81.



+nOOIDVWKHWVNODVV
Undervattensgjuten konstruktion ska gjutas med betong av lägst
hållfasthetsklass K 35.



&HPHQWKDOW
Cementhalten ska vara minst 350 kg/m³. I det första lasset betong som
tillförs i ett gjutrör ska cementhalten vara minst 400 kg/m³.
.UDYHQSnFHPHQWKDOWHUVlWWHUNUDYHWSnK|JVWDWLOOnWQDYFW
I|UWRUUKHWVJMXWQDNRQVWUXNWLRQHU

HNY
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)LQPDWHULDOKDOW
Finmaterialhalten (mängden ballastkorn mindre än 0,25 mm) ska vara
större än 8%. Kravet ska uppfyllas för den sammansatta siktkurvan.



.RQVLVWHQV
Betongen ska ges sådan konsistens och övriga gjutegenskaper att den
utan svårighet passerar genom gjutrör och fyller ut formen.
Betong med sättmått mindre än 120 mm godtas inte.
9LGVlWWPnWW|YHUPPlUVHSDUDWLRQVULVNHQVWRUPHGDQ
VlWWPnWWXQGHUPPJHUHQDOOWI|UVW\YEHWRQJPHGKlQV\Q
WLOOIO\WI|UPnJDQ)|UEHWRQJGlU$89PHGHOHQOLJW
WLOOVDWWVJlOOHULQWHRYDQVWnHQGHULNWOLQMHUEHWUlIIDQGH
VlWWPnWW



5HWDUGHUDQGHWLOOVDWVPHGHO
För att förbättra och förlänga betongmassans rörlighet ska retarderande
tillsatsmedel enligt 43.25 användas. Tillsatsmedlet ska dessutom vara
förundersökt i kombination med aktuell betongmassa, cementfabrikat och
aktuella ballastfraktioner i avsedda blandningsproportioner.
Betongmassan ska provas med avseende på tillstyvnadstid och
hållfasthet.
'HWNDQYDUDQ|GYlQGLJWDWWSURYN|UDEHWRQJPDVVDQLHQ
URWHUELOGnOlQJUHWLGVEHDUEHWQLQJDYEHWRQJPDVVDQNDQ
I|UVlPUDGHQUHWDUGHUDQGHHIIHNWHQ8QGHUOlQJUHWUDQVSRUW
E|UURWHUDUHQYDUDDYVODJHQIUDPWLOOVWUD[I|UHOHYHUDQVDY
EHWRQJPDVVDQ
Det retarderande tillsatsmedlet ska vara fosfat- eller
hydroxycarboxylsyrabaserat.
Om tillsats av AUV-medel enligt 46.28 visat sig ge tillräcklig
retarderande effekt godtas att retarderande tillsatsmedel inte tillsätts
betongmassan.



)URVWEHVWlQGLJKHW
Med ändring av vad som anges i BBK 94 och avsnitt 43.3 godtas att
betong till undervattensgjuten betongkonstruktion inte är frostbeständig.



$QWLXWYDVNQLQJVPHGHO
Antiutvaskningsmedel (AUV-medel) ska användas då statiskt verksam
armering läggs in enligt 46.33.
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Med ändring av vad som anges i 43.25 och 45.23 ska AUV-medel provas
enligt bilaga 9-4 samt vara certifierat enligt 10.81.
$Y9lJYHUNHW97EJRGWDJQD$89PHGHORFKXWSURYDG
GRVHULQJDQJHVL
Betongmassans tillstyvnadstid och hållfasthet ska provas enligt 46.25.
Betongmassans konsistensförändring under längre transport ska också
provas.
(QSURYSXPSQLQJE|UXWI|UDV



$UPHULQJ



$OOPlQW

46.311

Armering i undervattensgjuten konstruktion ska väljas med så stor
stångdiameter som möjligt. Centrumavståndet mellan armeringsstängerna
ska vara minst 200 mm. Armeringen ska utföras i ett lager.
Kamstänger med diametern minst 20 mm ska användas.

46.312

Med ändring av vad som anges i avsnitt 41.3 ska det täckande
betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion vara minst 100
mm. Det täckande betongskiktet till underytan på en platta gjuten mot
jord ska vara minst 150 mm.
7lFNDQGHEHWRQJVNLNWI|UXQGHUYDWWHQVJMXWHQNRQVWUXNWLRQ
E|UPD[LPDOWYDUDPP

46.313

Undervattensgjutna bottenplattor ska i såväl längs- som tvärled
förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsvarande 0,05% av
hela betongtvärsnittets area.
Om den maximala dragpåkänningen är så låg att aktuell spricksäkerhet ζ
är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i såväl längssom tvärled minskas till 0,025% av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den
bockas i horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
'HQQDDUPHULQJOlJJVlYHQLQLERWWHQSODWWDVRPDQWDV
RDUPHUDG

46.314

Epoxibelagd armering godtas inte som horisontell armering i
konstruktion som undervattensgjuts i havsvatten.

46.315

Med ändring av vad som anges i 42.321 godtas att ytarmering i
undervattensgjuten konstruktion slopas.
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9HUWLNDODUPHULQJ
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten
bottenplatta ska monteras enligt 46.45.
I bottenplattor som undervattensgjuts i havsvatten ska epoxibelagd
armering monteras enligt 46.454.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med
lutning 3:1. Armeringen ska hela tiden vara förankrad.



6WDWLVNWYHUNVDPDUPHULQJ
Statiskt verksam armering godtas endast under följande förutsättningar.
- Betongen tillsätts AUV-medel enligt 46.28.
- Gjutningen utförs enligt 46.44.
- Separat arbetsbeskrivning upprättas.



8WI|UDQGH



cWJlUGHUI|UHJMXWQLQJ

46.411

Före gjutningen ska schaktbotten vara väl avplanad och iordningställd
enligt 34.26. Se även 46.511.

46.412

Formarna ska vara täta och väl stagade. De ska vara utförda på ett sådant
sätt att det råder lugnvatten överallt inom dessa vid gjutningen.
Formen ska förses med bräddavlopp vid vattenytan.
'HWWDJ|UVI|UDWWXQGYLNDI|UK|MWYDWWHQWU\FNLQQDQI|U
IRUPHQ
Om vattenhastigheten i vattendraget etc understiger 0,2 m/s godtas att
formen avslutas under vattenytan.

46.413

Före gjutningen ska tillses att gjutrörets skarvar är täta.



*MXWQLQJ

46.421

Gjutningen ska påbörjas i formens lägst belägna del.

46.422

Under gjutningens gång ska rörets nedre ände ständigt hållas minst 0,5 m
under betongens överyta.

46.423

Gjutningen ska utföras kontinuerligt med en stighastighet i formen av
minst 0,3 m per timme. Längre gjutuppehåll än 45 min godtas inte.
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46.424

Avslutande försiktig vibrering av undervattensgjuten betong ska utföras
för att överytan ska bli jämnare och omslutningen av eventuell armering
bättre.



*MXWQLQJPHGJMXWU|URFKWUDWW

46.431

Betongmassan ska föras ned genom höj- och sänkbara gjutrör försedda
med tratt. Gjutrören ska placeras så att avståndet mellan rören blir högst
fyra meter och avståndet från rör till form högst två meter.

46.432

Vid gjutningens början ska gjutrörens mynning sänkas ned till
motgjutningsytan. Rören ska fyllas ända upp innan betongen släpps ut
genom den nedre öppningen.
Eventuellt vattengenomslag ska protokollföras.

46.433

Gjutningen ska pågå i samma rör tills dess att betongen flutit ut till
angränsande rör, varefter gjutningen kan påbörjas i dessa.



*MXWQLQJPHGU|UOLJWJMXWU|URFKP\QQLQJVYHQWLO

46.441

Betongmassan ska pumpas ned genom ett enda gjutrör. Gjutröret ska vara
försett med påvisad funktionsduglig mynningsventil. Gjutröret måste
kunna flyttas och styras i valfri riktning.

46.442

Gjutningen ska inledas med att det med betong fyllda gjutröret ställs på
botten och mynningsventilen öppnas samtidigt som pumpningen
påbörjas.

46.443

Gjutningen ska utföras med "gjutfront" eller med "horisontell överyta".
Under gjutningens gång ska tillses att betongen har en överhöjning i
mitten av formen.
6ODPSnEHWRQJ\WDQI|UVSnGHWWDVlWWnWVLGRUQD

46.444

Stora luftbubblor, som passerar genom gjutröret, godtas inte.
0\QQLQJVYHQWLOHQE|UVWlQJDVYLGJMXWXSSHKnOOI|UDWW
XQGYLNDOXIWEXEEORU



0RQWHULQJDYYHUWLNDODUPHULQJ

46.451

Vertikal armering ska monteras i undervattensgjuten bottenplatta enligt
46.452, 46.453 eller 46.454.

46.452

Monteringen ska utföras genom att armeringsstänger gjuts in. Gjutrör ska
anordnas såväl innanför som utanför armeringskorgen. Betongen ska
tillföras så att så liten mängd som möjligt passerar armeringen.
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Monteringen ska utföras genom att armeringsstänger sticks ned i icke
hårdnad betong. Betongens grad av tillstyvnande ska vara sådan att enbart
handkraft fordras vid nedstickningen. Stången ska ha en sådan dimension
att den är tillräckligt styv.
Justering av ingjutningslängden godtas inte utförd på så sätt att
armeringsstängerna trycks ner och dras upp flera gånger .

46.454

Monteringen ska utföras genom borrning med efterföljande
fastinjektering av armeringsstänger. Centrumavståndet mellan
armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.
Fastinjektering av armeringsstänger ska utföras i torrhet enligt 70.631.



cWJlUGHUHIWHUJMXWQLQJ
Betongytan ska hållas fuktig och skyddas med värmeisolering under de
första fem dygnen efter gjutning.
Om gjutningen utförts i havsvatten ska den uppstickande armeringen
högtryckstvättas med sötvatten strax innan kringgjutning sker.
'HWWDXWI|UVI|UDWWDYOlJVQDIDVWVLWWDQGHVDOWSn
DUPHULQJVVWnOHWV\WD
Innan torrhetsgjutning av anslutande konstruktion utförs ska överytan av
den undervattensgjutna betongen rensas noggrant från cementslam ned
till fullgod betong. Se även 44.424.
'HWWDNUDYJlOOHUHQGDVWGHQGHODY|YHU\WDQVRPVHQDUH
NRPPHUDWWPRWJMXWDV
Om den undervattensgjutna betongen innehåller överkantsarmering ska
hela överytan rensas.



.RQWUROO



8WI|UDQGHNRQWUROODYEHWRQJ

46.511

Schaktbotten och åtgärderna enligt 46.411 ska besiktigas och godtas av
Vägverket innan gjutningen påbörjas.

46.512

Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 9.3.3, ska fortlöpande
provning av hållfasthet alltid ske. Två kuber ska tas ut från varje gjutningstillfälle. Sammanlagt ska minst 9 kuber tas ut från varje bro för
varje använd betongsammansättning. De kuber som tas ut ska uppfylla
kraven för hållfasthetsklass K 35.
Provning av betongens konsistens ska utföras på minst vart tredje betonglass.

60

46.513

VV Publ 1994:4

BRO 94
4. Betongkonstruktioner

Ur varje undervattensgjuten konstruktionsdel ska borrkärnor tas ut enligt
tabell 46-1. Antalet borrkärnor ska dock begränsas så att deras inbördes
centrumavstånd är minst 2,0 m.
Borrningen ska utföras av en person som certifierats av organ som
ackrediterats av Styrelsen för teknisk ackreditering, SWEDAC, eller av
SWEDAC:s avtalspart eller som godtagits av Vägverket, VTb.
Certifieringen ska utföras på basis av krav som anges i
"Undervattensgjuten betong, behörighet för arbetsutförande och kontroll"
utgiven av Betonglaboratoriet i Norrköping AB. Med Betonglaboratoriet
i Norrköping AB avses certifieringsorganet.
2UJDQVRPJRGWDJLWVDY9lJYHUNHW97EIUDPJnUDYNDSLWHO

7DEHOO$QWDOERUUNlUQRU
- 1 borrkärna vid betongvolym

<50 m³

- 2 borrkärnor vid betongvolym

51-100 m³

-3"-

101-200 m³

-4"-

201-400 m³

-5"-

401-700 m³

-6"-

701-1 000 m³

Utborrade cylindrar ø100x100 mm ska vid provning uppfylla kraven för
hållfasthetsklass enligt 46.12.
Borrkärnorna ska borras så långt att högst ca 0,2 m återstår till
konstruktionens bottenyta. Minst hälften av kärnorna ska borras lutande
(30°-60° från lodlinjen) och resterande kärnor ska borras vertikalt. Ur
varje borrkärna ska två minst 100 mm långa bitar tas ut för
tryckprovning, dels en där betongen bedöms vara sämst och dels en där
betongen bedöms vara normal.
Efter utborrning ska cylindrarna förvaras i +20°C tills de sänds för
provtryckning. I övrigt, se 45.51.
Utborrning och okulärbesiktning av betongkärnor ska dokumenteras.
3URWRNROOHQOLJWELODJDE|UDQYlQGDV
Borrkärnorna ska i första hand tas ut där betongen med utgångspunkt från
gjutningsförloppet bedöms vara av sämre kvalitet. Provtagningen ska
spridas över hela konstruktionen.
6lPUHEHWRQJNYDOLWHWNDQEHIDUDVI|UHNRPPDGlU
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 XWVWU|PQLQJVKDVWLJKHWHQYDULWI|UVWRU SXPSQLQJKDUVNHWW
PHGI|UVWRUNDSDFLWHWPHGKlQV\QWLOOJMXWU|UHWV
GLPHQVLRQ
 JMXWU|UHWVQHGVWLFNVGMXSYDULWP ULVNI|U
YDWWHQJHQRPVODJHOOHU|YHUYDOOQLQJDYEHWRQJHQV|YHU\WD
 JMXWU|UHWYDQGUDWLVLGOHG ULVNI|UOLWHWQHUVWLFNVGMXS
 VW\YEHWRQJWLOOI|UWV ULVNI|UDWWEHWRQJHQUXOODW
 EHWRQJHQSDVVHUDWPHOODQDUPHULQJVVWlQJHU
 EHWRQJHQIUnQWYnJMXWU|UKDUP|WWYDUDQGUD ULVNI|U
|YHUYDOOQLQJRFKLQQHVOXWQLQJDYVODP
 OnQJWJMXWXSSHKnOOLQWUlIIDW
 VW|UUHPlQJGOXIWSXPSDWVLQLEHWRQJHQ VOXWSnEHWRQJL
ILFNDQOXIWNXGGHYLGVNLIWHDYJMXWU|UHOOHURWlWVNDUYSn
JMXWU|UHW 
De för uttagning av borrkärnor uppborrade hålen ska länsas på vatten och
därefter gjutas igen med betong.



8WI|UDQGHNRQWUROODYDUPHULQJ
Vid montering av armering enligt 46.453 eller 46.454 ska minst 5% av
armeringsstängerna provdras, dock minst tre stycken. Vid denna
provdragning godtas inte att kvarstående deformationer uppkommer. Om
sådana deformationer iakttas ska alla stänger provdras.
Stängerna ska provdras till 2/3 av fyk.
9LGSURYGUDJQLQJHQDQYlQGVHQDYODVWQLQJVEDONI|U
GRPNUDIWHQVnDWWWU\FN\WRUQDPRWEHWRQJHQSODFHUDVPLQVW
PPIUnQGHQDNWXHOODDUPHULQJVVWnQJHQ9LGDUHWLOOVHV
DWWYLQNHOQPHOODQGUDJULNWQLQJHQRFKGHQLQJMXWQD
DUPHULQJVVWnQJHQLQWH|YHUVWLJHU
Då armeringsstänger har en ingjutningslängd som är större än 1,0 m
godtas att dessa inte provdras.
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)|UElWWULQJDYEHWRQJNRQVWUXNWLRQHU



$OOPlQW
Tillståndet ska vara tillräckligt utrett innan förbättring påbörjas, se avsnitt
70.4 och 70.5.
.RPSOHWWHUDQGHEHUlNQLQJVI|UXWVlWWQLQJDUDQJHVLDYVQLWWHQ
RFK
9LGI|UElWWULQJDYEHWRQJNRQVWUXNWLRQHUWLOOlPSDVGHOV
VDPPDWHNQLNVRPYLGUHSDUDWLRQWH[SnJMXWQLQJRFKGHOV
VSHFLHOODPHWRGHUWH[SnOLPPDGHVWnOSOnWDU
%DONEURDURFKEDONUDPEURDUNDQWH[I|UElWWUDVJHQRPDWW
WYlUVQLWWVNDSDFLWHWHQ|NDVPHGDUPHUDGSnJMXWQLQJHOOHUPHG
\WWUHVSlQQDUPHULQJ
3ODWWEURDURFKSODWWUDPEURDUNDQWH[I|UElWWUDVJHQRPDWW
WYlUVQLWWVNDSDFLWHWHQ|NDVPHGDUPHUDGVSUXWEHWRQJL
XQGHUNDQW7YlUVQLWWVNDSDFLWHWHQNDQRFNVn|NDVPHG
DUPHUDGSnJMXWQLQJDYEUREDQHSODWWDQL|YHUNDQW



7YlUVQLWWVNDSDFLWHW



0RPHQWNDSDFLWHW
Momentkapaciteten ökas genom kompletterande armering i en
pågjutning. I fråga om balkar eller pelare ska den nya armeringen
omslutas med byglar som förankras i eller omsluter den gamla
konstruktionen.
0RPHQWNDSDFLWHWHQNDQRFNVn|NDVJHQRPXWDQSnOLJJDQGH
HIWHUVSlQGDOLQRUHOOHUGUDJVWDJDOWHUQDWLYWSnOLPPDGH
VWnOSOnWDU



7YlUNUDIWVNDSDFLWHW
Tvärkraftskapaciteten ökas genom vertikala eller sneda byglar i en
pågjutning.
%\JODUQDNDQlYHQYDUDSODFHUDGHLKnOVRPERUUDWVJHQRP
NRQVWUXNWLRQHQ
%\JODUQDE|UHIWHUVSlQQDVRFKLQMHNWHUDV
(IWHUVSlQQLQJlUYDQOLJQlUVNMXYVSULFNRUXSSVWnWW
%HWUlIIDQGHEHUlNQLQJVSULQFLSHUI|UWYlUNUDIWVI|UVWlUNQLQJ
VHgEHUJ6(IWHUVSlQGVNMXYDUPHULQJI|UI|UVWlUNQLQJDY
EHWRQJNRQVWUXNWLRQHU%\JJ 7HNQLN
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7YlUNUDIWVNDSDFLWHWHQNDQRFNVnI|UVWlUNDVJHQRP
XWDQSnOLJJDQGHHIWHUVSlQGDOLQRUHOOHUGUDJVWDJDOWHUQDWLYW
SnOLPPDGHVWnOSOnWDU



1RUPDONUDIWVNDSDFLWHW
Normalkraftskapaciteten ökas vad gäller tryckkraft genom armerad pågjutning och vad gäller dragkraft genom utanpåliggande efterspända linor
eller dragstag, alternativt pålimmade stålplåtar.



)|UElWWULQJVPHWRGHU



3nJMXWQLQJ
Armerad pågjutning utförs för att momentkapaciteten och i vissa fall
också tvärkraftskapaciteten ska öka.
$UPHULQJHQE|USODFHUDVLHQSnJMXWQLQJ,SODWWRUNDQDUPH
ULQJHQlYHQJMXWDVIDVWLVnJDGHHOOHUIUlVWDVSnU
%HWUlIIDQGHNUDIW|YHUI|ULQJPHOODQQ\RFKJDPPDOEHWRQJVH

Kontroll ska utföras så att inte fyk uppnås i den ursprungliga
konstruktionens armering för laster i bruksgränstillståndet enligt 22.251.
Se även avsnitt 20.4.
(QSnJMXWQLQJNDQXWI|UDVVRPWLOOlJJLWU\FN]RQLGUDJ]RQ
SnEDONOLYHOOHUVRPHQNRPELQDWLRQDYGHVVD
3nJMXWQLQJHQNDQXWI|UDVVRPNRQYHQWLRQHOOJMXWQLQJHOOHU
PHGVSUXWEHWRQJ



<WWUHDUPHULQJ

47.321

Kompletterande ny armering används för ökning av moment- eller
tvärkraftskapacitet.
<WWUHDUPHULQJI|UEDONDUNDQPHGI|UGHODSSOLFHUDVVRP
XWDQSnOLJJDQGHVSlQQDUPHULQJVWlQJHUHOOHUOLQRU,GHVVD
IDOOPnVWHNRUURVLRQVVN\GGHWlJQDVVWRUXSSPlUNVDPKHW
'HWVDPPDJlOOHUGHWVWDWLVNDYHUNQLQJVVlWWHW

47.322

Kompletterande ny skjuvarmering anbringas som vertikala eller sneda
byglar, se 47.22.
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3nOLPPDGHVWnOSOnWDU

47.331

Stålplåtar limmade med epoxi direkt mot betongen godtas utnyttjade som
böj- eller skjuvarmering.

47.332

Vid beräkningen ska plåtens dimensioner och påkänningar i limfog och
plåt beaktas.

47.333

För pålimmade plåtar på en armerad betongbalks dragna sida ska följande
villkor vara uppfyllda.
150 < b < 300 mm
3 < t < 6 mm
1 < s < 3 mm
b/t > 50
Erforderlig förankringslängd, utanför det snitt som avses att förstärkas,
ska bestämmas enligt
OY =
E
W
V
N
I
I
O

Y

\G
FW
Y

N Y ⋅ I \G ⋅ W
I FW

≥ 400 PP

bredd på stålplåt (mm)
tjocklek på stålplåt (mm)
tjocklek på limskikt (mm)
1,5
flytgräns hos stålplåt (MPa)
betongens draghållfasthet (MPa)
erfoderlig förankringslängd (mm).

Den totala plåtbredden ska understiga 1/3 av betongtvärsnittets bredd.
För att inte få ett alltför överarmerat tvärsnitt gäller att x/d ska vara högst
0,4, där x är tryckzonshöjden och d är effektiva höjden.
Förankring av ändar och överlapp av plåten ska utföras med skruvförband
som beräknas för att ta upp aktuella fläkkrafter i fogen.
Svetsade skarvar godtas inte.
/LPIRJHQE|UMDUI|UORUDVLQKnOOIDVWKHWUHGDQYLG
WHPSHUDWXUHUNULQJ&'HWWDPnVWHEHDNWDVYLG
EHOlJJQLQJVRFKLVROHULQJVDUEHWHQGlUPDVVRUQDNDQKD
WHPSHUDWXUHUSnGU\JW&6H
47.334

Limmet ska ha god vidhäftning mot stål respektive betong.
Tvåkomponents epoxibruk, med maximal tillsats av filler på 1:1 i
förhållande till epoxivikten, ska användas.
%LQGHPHGOHWE|UYDUDHQOnJPROHN\OlUHSR[L
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'HWE|UREVHUYHUDVDWWHSR[LOLPPHWVKlUGQLQJlUVWDUNW
WHPSHUDWXUEHURHQGH
Provning av epoxi utförs enligt bilaga 9-24 som också innehåller materialkrav. Epoxibruk ska minst vara verifierat enligt 10.822. Verifikatet
ska inte vara äldre än fyra år.
47.335

Limning godtas inte ske mot skadad betong. Se avsnitt 70.5.
Före limning ska porösa ytskikt, som t ex cementhud, avlägsnas. Limytorna, såväl stål som betong, ska därefter rengöras genom blästring.
Oljeavskiljare ska användas. Slutlig rengöring ska utföras med
dammsugare.
Omgående efter blästring ska en för ändamålet avsedd primer påföras på
plåten.
Om limningen sker efter mer än 24 timmar ska primern torkas av med en
ren trasa fuktad med aceton eller med en 5%-ig citronsyralösning.
Limmet ska appliceras på plåtarna på ett sådant sätt att luftfickor inte
bildas vid montering av plåtarna mot betongen.
/LPIRJHQE|UPHGKlQV\QWLOONU\SGHIRUPDWLRQHULQWHYDUDI|U
WMRFNVHYLONHWIRUGUDUWLOOUlFNOLJWVOlWEHWRQJ\WD
(YHQWXHOODJUDGHURFKRMlPQKHWHUE|UXWMlPQDVJHQRP
VOLSQLQJ<WDQE|ULQWHXSSYLVDVW|UUHUnKHWlQPP
(YHQWXHOODJMXWVnUE|UXSSVSDFNODVPHGHSR[LOLP
Plåtarna ska appliceras mot betongytan under tryck, vilket ska vidmakthållas under den tid epoxilimmet härdar.
Frånsett limningsytan ska plåtarna ytbehandlas enligt avsnitt 55.3.
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%LODJD
%HWRQJOHGHU


$OOPlQW

.11

Betongled ska beroende på last och miljö utföras enligt ett av alternativen
angivna i .12, .13 eller .14.

.12

Betongled med bred skål och klack enligt figur 1 är avsedd för
liten last. Se .52.

)LJXU
.13

%HWRQJOHGPHGEUHGVNnORFKNODFN

Betongled med ledhals enligt figur 2 är avsedd för stor last.

)LJXU

%HWRQJOHGPHGOHGKDOV
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%LODJD
.14

Betongled med försänkt ledhals enligt figur 3 är avsedd för stor last.

)LJXU

%HWRQJOHGPHGI|UVlQNWOHGKDOV



3ODFHULQJ

.21

Betongled enligt .12 är godtagen för att placeras under vatten- eller markytan.

.22

Betongled enligt .13 ska placeras minst 0,2 m över markytan respektive
minst 0,30 m över HHW. Ledhalsen ska inte utsättas för vågskvalp eller
isnötning.

.23

Betongled enligt .14 är godtagen för att placeras under vatten- eller markytan under förutsättning att antingen
- ledhalsens armering är epoxibelagd enligt 43.64 eller
- ledhalsens armering är katodiskt skyddad mot korrosion.



8WIRUPQLQJ

.31

Betongled enligt .12 ska utformas med minst 45 mm djup skål och med
kantytor lutande ca 60° mot kontaktplanet.
6NnOHQVGMXSE|UYDUDFLUNDDYVNnOHQVEUHGG

.32

Betongled enligt .13 eller .14 ska utformas med minst 150 mm bred
ledhals. Ledarmeringen ska placeras i en rad centriskt i ledhalsen.
För betongled med ledhals ska en spalt anordnas med sådan höjd att en
vinkeländring på minst ±15‰ kan ske. En spalt ska även anordnas på
ledhalsens kortsida och där ges djupet 50 mm.
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%LODJD
.33

Betongled enligt .14 ska utformas med 90-100 mm djup skål och med
kantytor lutande ca 60° mot kontaktplanet.
Spalten i försänkningens kantytor ska utföras med högst samma bredd
som spalten i ledens kontaktplan, dock minst med den tjocklek som krävs
med hänsyn till vinkelrörelsen.



%URWWJUlQVWLOOVWnQG

.41

Kapaciteten för spjälkning i betongkonstruktioner som ansluter till leden
ska beräknas under förutsättning att anliggningsbredden är noll.

.42

Med ändring av vad som anges i BBK 94, avsnitt 3.10, gäller för
betongled enligt .12 att kontakttrycket i skålens botten ska understiga
1,5 fcc. Kontakttrycket mot övriga ytor ska understiga fcc. Det ska visas att
klacken inte lyfts ur skålen.
([HPSHOSnI|UGHOQLQJDYPD[LPDODNRQWDNWWU\FNJHVL
ILJXU

)LJXU

0D[LPDODNRQWDNWWU\FNLEHWRQJOHG

.43

Tvärkraften i betongled med ledhals ska begränsas enligt BBK 94, avsnitt
3.11. Betongleden ska betraktas som fog med skrovlig rengjord yta,
såvida inte annat visas vara riktigare.

.44

Betongled enligt .13 och .14 ska beräknas så att armeringen, utan hänsyn
till betongens medverkan i ledhalsen, förutsätts uppta hela ledkraften,
tvärkraften samt i förekommande fall moment i ledhalsens längdriktning.
Påkänningen ska högst uppgå till fyk.



%UXNVJUlQVWLOOVWnQG

.51

Betongled med ledhals ska armeras med stänger med diametern minst 20
mm.

.52

För betongled enligt .12 ska normalkraften för laster enligt 22.251 högst
vara 0,20 MN/m.

70

VV Publ 1994:4

BRO 94
4. Betongkonstruktioner

%LODJD
.53

Vinkelrörelsen i betongled ska vara högst 10 ‰ räknat från läget vid
gjutningen.
%HWUlIIDQGHEHUlNQLQJDYYLQNHOU|UHOVHQVH



0DWHULDO

.61

Betongled ska i sin helhet utföras av torrhetsgjuten betong.

.62

Fogmassan för tätning av betongled ska uppfylla krav enligt kapitel 64.

.63

Cellneoprenet ska vara icke vattenupptagande, dvs porerna ska vara
slutna.



8WI|UDQGH

.71

Betongled enligt .12 eller .14 ska utföras tätad då den förläggs under
vatten- eller markytan. Detta uppnås genom försegling med fogmassa.
Krav enligt avsnitt 64.4 ska gälla i tillämpliga delar.

.72

I betongled enligt .13 eller .14 ska spalten utformas med cellneopren.

.73

I betongled enligt .12 ska ett lager tätskiktspapp av kvalitet YAL 2500
eller likvärdig läggas mellan skål och klack. Alternativt godtas att flera
lager tätskiktspapp YAP 2500 eller likvärdig läggs. Tätskiktspappen ska
klistras eller svetsas till underlaget och i förekommande fall till föregående lager. Sammanlagd tjocklek av tätskiktspapp ska uppgå till minst
1/100 av skålens bredd. Som alternativ till tätskiktspapp godtas även
isoleringsmatta enligt 62.42.
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%LODJD
%URDUPHGI|UHVSlQGDSUHIDEULFHUDGHKXYXG
EDONDU


$OOPlQW
Brobaneplattan ska samverka med den prefabricerade balken. Då
kontinuiteten över stödet ordnas med ospänd armering ska .2 tillämpas.



%HUlNQLQJ
Vid beräkning av tröghetsmomentet godtas att betongens bruttotvärsnitt
används. Elasticitetsmodulen ska sättas till Ec i osprucket tvärssnitt
(stadium I) och till 0,5 Ec i sprucket tvärsnitt (stadium II). Sprucket
tvärsnitt ska vid systemberäkningen definieras av att de dimensionerande
påkänningarna i bruksgränstillståndet i plattans överkant i något
tidsskede överskrider, eller har överskridit, fcr.
fcr = 1,4 k fctk
k
fctk

skalfaktor enligt BBK 94, avsnitt 4.5.3
draghållfasthet enligt BBK 94, avsnitt 2.4.2.

Utbredningen av stadium II-zon, och effekten av krymp- och
krypdeformation som funktion av tiden, ska beaktas. Motsvarande
systemlösningar ska redovisas för minst nedanstående tidsskeden.
-

Tillverkning
Balkmontage
Etappvis pågjutning av platta
Beläggning
Trafiklast

I de fall ett förespänt prefabelement vid upplag inte är osprucket för laster
enligt 22.251 ska beräkningen vid tidpunkten t=t2 genomföras såväl med
som utan spännarmering i dragzonen. I detta speciella fall godtas att
spännarmeringen betraktas som "föga" korrosionskänslig.
Vid tvärsnittsberäkningen ska de prefabricerade balkarna anses vara
spruckna om inte kravet enligt 42.312 är uppfyllt.
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%LODJD


6SlQQNUDIWI|UOXVWHU
Förlustberäkningen ska utföras enligt 21.172 och 21.173 med
nedanstående ändringar.
Vid beräkningen av krympning (RH = 75%) och krypning godtas att detta
sker enligt Betonghandbok-konstruktion, avsnitt 2.3.5 och 2.3.6.
Vid bestämning av spännarmeringens relaxation godtas att detta sker
enligt av leverantören redovisat diagram fram till tidpunkten t=t1, se
21.171. Efter denna tidpunkt ska 21.173 tillämpas.
Utöver vad som anges i 21.16 ska inverkan av ojämn krympning ecs =
0,15·10-3 mellan platta och prefabricerad balk beaktas.
'HQQDNU\PSQLQJVGLIIHUHQVEHURUSnDWWEDONDUQDNDQ
I|UXWVlWWVKDXSSQnWWNU\PSYlUGHWH  Â YLG
JMXWQLQJDYSODWWDQ


FV



$YVSlQQLQJ
Avspänning ska ske då normenlig 28 dygns kubhållfasthet uppnåtts.
$YVSlQQLQJNDQWLOOnWDVYLGOlJUHNXEKnOOIDVWKHWlQRYDQ
DQJLYHQGRFNYLGOlJVWDYIRUGUDWYlUGHRPGHW
EHUlNQLQJVPlVVLJWNDQVW\UNDVDWWKnOOIDVWKHWRFKYLGKlIWQLQJ
lUWLOOUlFNOLJD
Den vidhäftningslängd som förutsätts för förespänd armering ska anges,
dvs om avspänningen sker snabbt eller långsamt.



8WI|UDQGH
Upplag för eventuell förlorad form ska utföras armerat, såvida inte
konstruktiva åtgärder vidtas så att upplagen blir obelastade.
Fria avståndet mellan balkar ska vara minst 600 mm.
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%UREDQHSODWWRUPHGYLNWUHGXFHUDQGHXUVSD
ULQJDU


$OOPlQW
Kraven avser brobaneplattor av betong i plattbroar och plattrambroar som
har viktreducerande cirkulära hålrum med högst 0,9 m diameter.
Konstruktioner med hålrum med större diameter eller med annat tvärsnitt
än cirkulärt ska behandlas som balkar med lådsektion.
Plattorna ska förutsättas ha två motstående fria kanter så att bärningen
huvudsakligen sker i en riktning. Kraven gäller för plattor med en
snedvinklighet ø högst 45g, se figur 1.
Avsteg från kraven i 4-3.2 kräver godtagande av Vägverket, VTb, i varje
enskilt fall.



8WIRUPQLQJ
Beräkningsbegränsningarna enligt nedan ska gälla, se även figur 1 och 2.
Snedvinklighet

ø <45g

Hålrumsdiameter

d1<0,9 m

Betongskikt över hålrum

h1> 0,22 d1, dock minst 0,15 m.

Betongskikt under hålrum

h2>0,15 m

Livtjocklek

h3>0,25(d1 + 0,5) m

Avstånd mellan formelements ände och stödlinje

l1>l || / 8, dock minst 0,7 l2 sin ø

Formelementen ska placeras i plattans huvudbärningsriktning, dvs
parallellt med de fria kanterna. I stödområdena ska plattan utföras massiv
genom att elementen inte dras fram närmare stödlinjen än måttet l1 enligt
ovan.
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)LJXU

3ODQ

)LJXU

6HNWLRQ

%URWWJUlQVWLOOVWnQG
Huvudmoment och tvärkrafter ska beräknas som för en massiv platta,
varvid hålplattan godtas betraktad som isotrop.
Skjuvarmering $ || med hänsyn till tvärkrafter 9|| i livets längdriktning
ska bestämmas på vanligt sätt.
VY

Tvärkrafter vinkelrät mot livets längdriktning 9⊥ ska beaktas.
%HUlNQLQJVPRGHOOHQLQQHElUDWWWYlUNUDIWHUYLQNHOUlWPRW
OLYHWVOlQJGULNWQLQJXSSWDVJHQRP9LHUHQGHHOYHUNDQRFK
PHGI|UEODYHUWLNDODE|MGUDJSnNlQQLQJDULOLYHQPHOODQ
KnOUXPPHQ
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%LODJD
Tvärkrafter i brons tvärled 9⊥ till följd av variabla laster ska beaktas.
Vid snedvinkliga plattor ska även effekten av sned
huvudbärningsriktning för såväl permanenta som variabla laster beaktas.
Om noggrann beräkning av 9⊥ inte utförs godtas att det största av värdena
enligt ekvation (1) och (2) tillämpas
70(1 − 3 / E)
9⊥ = 
 9 ⋅ sin α

N1 / P

(1)

N1 / P

(2)

E

plattans bredd i m. Se figur 1

9||

tvärkraften i kN/m parallellt med livet beräknad för dimensionerande lastkombination på vanligt sätt

 3
φ
α = 4
 φ

inom ett avstånd understigande 1⊥ / 2 från de fria kanterna
i övrigt ( avser innerdeleni breda plattor ).

I spännbetongplattor godtas att 9|| reduceras med 9 enligt BBK 94,
avsnitt 3.7.3.4, före insättning i ekvation (2).
S

Tvärkraften 9⊥ orsakar en horisontell skjuvkraft F i livet riktad vinkelrät
mot detta. Denna skjuvkraft godtas beräknad enligt
)=

G1 + K3
⋅ 9⊥
]⊥

där ]⊥ är totalsektionens inte hävarm = G −

K1
, se figur 2.
2

Av skjuvkraften ) orsakat böjande moment 0 i livet godtas beräknad
enligt
)

0 ) = 0,4 ⋅

G1 + K3
⋅ G1 ⋅ 9 ⊥
]⊥

Den vertikala böjdragpåkänningen i livet av detta moment är

σ) =

60)
K32

I brottgränstillståndet godtas att σ uppgår till högst I utan att extra
armering behöver läggas in. Överskrids detta värde ska hela momentet
0 täckas genom inläggning av t ex vertikal bygelarmering.
Armeringsarean i vardera sidan av livet godtas bestämd enligt
)

)

$VY⊥ =

0,6
K ⋅ I VW


G12 
G
+
 1
 9⊥
K3 


FW
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Om armeringen lutas i livets längdriktning ska $
härtill.

VY⊥

ökas med hänsyn

För beräkningen av totala armeringsmängden i livet ska följande gälla.
 Om $

VY||

=0 och σ I fordras ingen livarmering.
)

FW

 Om $

=0 och σ !I inläggs $ ⊥

 Om $

>0 och σ I inläggs $ ||

VY||

VY||

Om $

VY||

)

FW

)

VY

FW

VY

>0 och σ !I inläggs $ ||$ ⊥
)

FW

VY

VY

Byglar ska utformas så att de omsluter huvudarmeringen i plattans
underkant och överkant.
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*MXWIRJDULVSlQQEHWRQJNRQVWUXNWLRQHU


$OOPlQW
Vid utförande av gjutfogar vinkelrät mot spännarmeringen i spännbetongkonstruktioner ska nedanstående krav vara uppfyllda. I de fall
spännarmeringen skarvas i fogsnittet ska dessutom kraven i .2 uppfyllas.

.11

I fogsnitt gäller med ändring av vad som anges i 42.311 att
beräkningsmässig dragpåkänning inte godtas för laster enligt 22.251.

.12

Fogsnitt ska förses med genomgående armering av kvalitet Ks 60 i sådan
mängd att minimiarmeringsprocenten rmin minst lika med 0,5% uppnås.
Om armering av kvalitet Ks 40 används ska rmin vara minst 0,75% och
vid K 500 minst 0,65%.
Minimiarmeringskravet ska gälla varje konstruktionsdel som
brobaneplatta, liv etc var för sig.

.13

Hälften av den kompletterande armering som fordras enligt .12 alternativt
.22 ska ges en längd ho på båda sidor om fogen, där ho betecknar tvärsnittshöjden. Dock godtas att ho sätts lika med 4 m om tvärsnittshöjden är
större än 4 m. ho ska sättas lika med 1 m om tvärsnittshöjden är mindre
än 1 m. Resterande hälft av tilläggsarmeringen ska ges en längd ho/2 på
vardera sidan om fogen.
Utöver ovannämnda längder tillkommer förankringslängd enligt BBK 94.

.14

I de delar av tvärsnittet där tryckpåkänningen är minst 4,0 MPa för laster
enligt 22.251 godtas att minimiarmeringsmängden enligt .12 alternativt
.22 reduceras till 0. Vid tryckpåkänning mellan 0 och 4,0 MPa godtas
genom interpolering reduktion av minimiarmeringsmängden i
motsvarande grad.



)RJVQLWWPHGVNDUYDGVSlQQDUPHULQJ
Vid utförande av spännbetongkonstruktioner används i vissa fall
skarvkopplingar för att överföra spännkraft vid gjutfogar.
Följande beräkningskrav gäller, utöver de som anges under .1, om
andelen skarvad spännarmering i snittet är större än eller lika med 20%.
Härvid ska även medräknas rörliga skarvkopplingar inom avståndet ho på
vardera sidan om fogen, varvid ho definieras enligt .13.
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.21

För spännbetongkonstruktion godtas att högst 20% av spännarmeringen
skarvas med rörliga skarvkopplingar inom sträckan 2 ho, där ho definieras
enligt .13. Om i någon del av konstruktionen andelen rörliga
skarvkopplingar är större än 20% ska konstruktionsdelen betraktas som
"fogsnitt" varvid dessa krav ska tillämpas.

.22

I fogsnitt med skarvad spännarmering gäller med ändring av vad som
anges i .12 att minimiarmeringsprocenten rmin ska vara minst 0,015·n, där
n är andel skarvad spännarmering i %. För n högst lika med 33% ska
dock rmin minst vara lika med 0,5%.
Om armering av kvalitet Ks 40 används ska rmin höjas med 50% och vid
K 500 med 25%.

.23

Större andel skarvad spännarmering än 80% godtas inte.
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6QHGYLQNOLJDSODWWRU


%HUlNQLQJDYHUIRUGHUOLJPlQJGDUPHULQJ

.11

För rätvinkligt armeringsnät godtas att BBK 94, avsnitt 6.5.3.2, används.

.12

För snedvinkligt armeringsnät godtas att följande används

[
[

1
01 sin 2 (ψ − δ ) + 0 2 cos 2 (ψ − δ ) ± 01 sin δ sin(ψ − δ ) − 0 2 cos δ cos
2
sin ψ
1
0\ =
01 sin 2 δ + 0 2 cos 2 δ + 01 sin δ sin(ψ − δ ) − 0 2 cos δ cos(ψ − δ )
2
sin ψ
0[ =

Beräkningsgång
Tvärsnittet beräknas i huvudmomentriktningen.
'HWWDLQQHElUDWWEHWRQJHQVWU\FNNDSDFLWHWLQWH|YHUVNULGV
Armeringsmängderna transformeras enligt ovanstående formler med
momenten utbytta mot armeringsmängderna.
Beteckningar framgår av figur 1.

)LJXU

+XYXGPRPHQWRFKYLQNODU

]

]
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.13

För kontinuerliga plattkonstruktioner ska extra armering läggas in lokalt i
band längs ränderna över stöd och i fält, så att totalt inlagd armering
motsvarar de moment som erhålls om plattan räknas som balk med
spännvidderna = l||. Se figur 2.

)LJXU

*HRPHWUL

Extra fältarmering (F) ska ges stånglängden minst l||/2.
Extra stödarmering (S) ska ges stånglängden minst e + l||/4.
Ovanstående extraarmering ska läggas in på en bredd av l||/8, dock minst
1 m.
Vid bestämning av stödarmeringens längd och armeringsbandets bredd
ska den största angränsande spännvidden användas.
e ska bestämmas enligt tabell 1.
Tabell 1 Kvoten e/ l||
ϕ

0

10g

20g

30g

40g

50g

60g

70g

e/1||

0

0,06

0,11

0,15

0,18

0,20

0,22

0,24

1|| lång spännvidd i aktuellt fack
ϕ snedviklighet. Se figur 4.
.14

Om ϕ enligt figur 4 överstiger 35g ska ränderna inom partiet från trubbigt
hörn och till halva spännvidden bygelarmeras enligt figur 3. Byglarnas
area ska minst vara lika med arean av den största av
tvärarmeringsmängderna i överkant och underkant, såvida inte större
mängd fordras med hänsyn till förekommande tvärkrafter.
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%\JHODUPHULQJYLGUlQGHU IULDNDQWHU

6lUVNLOGDNUDYI|USODWWUDPNRQVWUXNWLRQHU
Definitioner
ϕ = snedvinklighet
b = frontmurlängd
1⊥ = spännvidd vinkelrätt
frontmurarna
1|| = sneda spännvidden
(kantbalkslängden)
_____ betecknar frontmur
----

)LJXU

3ODWWUDP JHRPHWUL

Utjämning av moment och tvärkrafter ska ske enligt BBK 94, avsnitt
6.5.3.1. Bredden maximeras dock till tre gånger plattjockleken eller till
l⊥/10. Det lägsta av värdena ska användas.
)|UKnOODQGHWEO||HQOLJWILJXUE|UPLQVWYDUDOLNDPHG
5DPHQE|UXWIRUPDVVnDWWDlUPLQVWE

