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FORUTSETNINGER

GENERELT
Forankringsarmering vist i dette memo er basert på bruddlaster og forutsetninger som vist i figur 1 og figur 2 i
Memo 742.

BETONG OG ARMERING
Betongkvalitet: Velges av konstruktør. Dekket må i sin helhet dimensjoneres og armeres for de opptredende
punktlastene/momentene.

Armering: 500C (EN 1992-1-1, App. C)
Merk: Armering av annen stålkvalitet kan benyttes dersom beregningen tar høyde for faktisk flytespenning (fy ≤ 500 MPa).
Samtidig må materialets bøybarhet være tilstrekkelig til at armeringen kan tilpasses rundt halvrundstålene fremme og bak
på enheten.

DEKKETYKKELSER
Plasstøpt dekke: tminimum=265mm. (Merk dette gir kun 20mm overdekning på forankringsbøyler)
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FORANKRINGSARMERING I PLASSTØPT DEKKE
Det anbefalte armeringsmønster er ikke å oppfatte som en komplett dekkearmering i området rundt enheten.
Armeringsmønsteret inkluderer kun den armering som kreves for å forankre de opptredende reaksjonskreftene
i dekket når BWC-enheten belastes med veiledende tillatt bruddgrenselast. Betongdekkets generelle
armeringsutførelse må være i samsvar med dekkets lastbærende virkemåte, og planlagt slik at det blir
tilstrekkelig kapasitet til å ta imot kreftene fra enhetens forankringsarmering og videreføre disse til dekkets
opplagring. Vist armering ivaretar ikke et eventuelt behov for skjærarmering i dekket pga gjennomlokking for
punktlasten(e). Siden det finnes et utall mulige geometrier, randbetingelser og måter å armere dekket på, må
skjærarmeringsbehov og generelt armeringsbehov beregnes i hvert enkelt tilfelle basert på de faktiske forhold.

Følgende armering rundt BWC enhet skal alltid legges inn, se Figur 2:

 P1,P2: 2 bøyler under enheten i front. Disse gjøres så smale som mulig.
 P4: 4 bøyler over enheten. Disse gjøres så smale som mulig.


Tverrarmering i bøyen på alle bøyler P1, P2 og P4. Utgjøres av P5, P7 og P9.

 2 vertikale bøyler P8 med langsgående randarmering P9 i hjørner. Legges helt inntil enheten, en på
hver side.
Følgende modifikasjoner i armeringsføring anbefales ved bruk av enheten nær hjørne (nær hjørne antas
som kantavstand < 1m, men dette kan/bør vurderes i hvert enkelt tilfelle), se Figur 2:


Bøyler P10 inn fra sidekant.



Tilsvarende forankres stenger P9 med bøyler P10. P9 forutsettes fortsatt å gå langs hele dekkekant
og skal ha tilstrekkelig omfaringslengde med P10.



Flere bøyler P8 plasseres mot hjørnet på utsiden av enheten.



Kantarmering P11.

Anbefalt øvrig armering:

 P8: Generell randarmering med bøyler. EC-2 anbefaler bruk av bøyler langs alle fri dekkekanter.
Bøyler legges da på hver side av enheten som foreskrevet, mens de øvrige legges med valgt/statisk
nødvendig senteravstand. Det anbefales at disse legges så tett at de vil fungere som skjærarmering
langs dekkekanten. Se også kommentar ved bruk av enheten nær hjørne.
Hovedarmering av dekket skal alltid kunne forankre bøylene P1, P2, og P4.
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FORANKRINGSARMERING I PLASSTØPT DEKKE

Figur 1: Forankringsarmering i dekke. MERK: Vist armering sikrer ikke nødvendigvis tilstrekkelig kapasitet
for gjennomlokking/skjærbrudd i dekket på grunn av punktlast+moment. Tilstrekkelig kapasitet for slikt
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brudd må dokumenteres basert på faktisk last, komplett armeringsløsning, dekketykkelse og
betongkvalitet. Om nødvendig må skjærarmering legges inn i området rundt enheten.
Pos

Dia

Kapp

Ant

Kvalitet 2)

Bøying

lengd
e
P1

12

1

500C (EC2,
App C)

Dord.= 32mm.
b= innvendig mål mellom bøyleben=84mm
h = Bestemmes lokalt, men skal føres så høyt opp i tverrsnittet som
mulig
P2

12

1

500C (EC2,
App C)

Dord.= 32mm.
h og b: se P1.
P4

10

4

500C (EC2,
App C)

Dord.= 32mm.
h = Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som
mulig
b =88mm.
P5

12

2

500C (EC2,
App C)

P7

16

2

500C (EC2,
App C)

P8

10

2

h=Dekketykkelse-2xOverdekning

5+1)
P9

12

4

500C (EC2,
App C)

L= Kontinuerlig langs dekkekant

500C (EC2,
App C)
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Pos

Dia

Kapp

Ant

Kvalitet 2)

Bøying

lengd
e
P101)

P111)

12

12

6

2

h=Dekketykkelse-

500C (EC2,

2xOverdekning-25mm

App C)

L= Kontinuerlig langs dekkekant

500C (EC2,
App C)

1)
2)

Ved bruk nær hjørne. Fyll inn med bøyler mellom enhet og hjørne etter statisk behov.

Merk: Armering av annen stålkvalitet kan benyttes dersom beregningen tar høyde for faktisk flytespenning (fy ≤ 500 MPa).

Samtidig må materialets bøybarhet være tilstrekkelig til at armeringen kan tilpasses rundt halvrundstålene fremme på enheten.

Tabell 1: Bøyeliste armering i dekke.
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Beskrivelse:
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Første utgave.
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Oppdatert armering. Endret hylser.

25.04.2016

Oppdatert enhet.

23.05.2016

Ny mal
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