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FORUTSETNINGER
GENERELT
Innfestingen forutsetter at krav til maksimum utkraging er overholdt, se Memo 701a.

TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET
Bruddgrenselast vertikalt: FV =55kN.
Bruddgrenselast horisontalt: FH = 20kN.

TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED
TSS
Bruddgrenselast vertikalt: FV = 75-100kN med TSS101 og 102, se Memo 701a.
Bruddgrenselast vertikalt: FV = 40kN med TSS41.
Bruddgrenselast horisontalt: FH = 0kN.
Ved behov for å overføre horisontalkraft må detalj for dette utarbeides i hvert enkelt tilfelle, avhengig av
tilkomstmulighet. Kapasitet for horisontallast vil være avhengig av valgt løsning for overføring av kraften fra
TSS til BWC. BWC ytterrøret er ved standard forankringsutførelse forankret for maks. horisontalkraft FH=20kN.
Minimumskrav til dekketykkelse, armeringsføring og kantavstander for TSS finnes i egne Memo. Merk at for
de minste dekketykkelsene anbefales redusert bruddlasten på TSS-enhetene.

TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR UTTREKT 370MM
Bruddgrenselast vertikalt: FV = 60kN.
Bruddgrenselast horisontalt: FH = 20kN.

TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR M/STÅLVINKEL
Bruddgrenselast vertikalt- stålvinkel rett veg = FV = 60kN.
Bruddgrenselast vertikalt- stålvinkel opp-ned med to avstiver = FV = 45kN
Bruddgrenselast vertikalt- stålvinkel opp-ned uten avstiver = FV = 20kN
Bruddgrenselast horisontalt= FH = 20kN. (Alle

varianter)

BETONG OG ARMERING
Betongkvalitet: B30.
Armering 500C (EN 1992-1-1, App. C) (Merk: Armering av annen duktilitetsklasse kan benyttes såfremt
bøybarheten er slik at armeringen kan tilpasses rundt halvrundstålene fremme på enheten.)
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DEKKETYKKELSER
Plasstøpt dekke:

tminimum=250mm.

Balkong: Ved bruk av komplett enhet:
tminimum=230mm.
Ved bruk av TSS i balkong:
tminimum= Se memo for aktuell TSS-enhet.
Ved bruk av innerrør uttrekt 370mm: tminimum=200mm.
Ved bruk av innerrør med stålvinkel: tminimum= Valgfri, men merk krav til pigglengde på
vinkel for overføring av horisontalkraft

STANDARD ARMERING I PLASSTØPT DEKKE –
VED BRUK AV KOMPLETT ENHET
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 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. Anbefalt armering
ivaretar ikke et eventuelt behov for skjærarmering i dekket pga gjennomlokking for punktlasten. 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 standard armering rundt BWC enhet skal alltid legges inn, se Figur 1 og Figur 2:

 P1,P2: 2 bøyler under enheten i front. Disse gjøres så smale som mulig.
 P4a, P4b, P4c: 3 bøyler over enheten. Disse gjøres så smale som mulig.
 Tverrarmering i bøyen på alle bøyler P1, P2, P4a, P4b og P4c. Utgjøres av hhv. P7 og P9.
 2 vertikale bøyler P8 med langsgående randarmering P9 i hjørner. Legges helt inntil enheten, en på
hver side.
I tillegg ved bruk uten utsparingsboks:
 P3: 2 Ø20 som legges på langs under bøylene P1 og P2. P3 skal ligge i direkte kontakt med
stålenheten og direkte i bøyen på bøyler P1 og P2. Det anbefales å punktsveise P3 til enheten for å
sikre rett posisjon. (Ved bruk av utsparingsboks er denne påsveist halvrundstål som erstatter P3.)
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 1 og Figur 2.:
 Stenger P7 erstattes med bøyler P10.
 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:
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 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
senteravstand basert på beregnet behov. Se også kommentar ved bruk av enheten nær hjørne.
Hovedarmering av dekket skal alltid kunne forankre bøylene P1, P2, P4a, P4b og P4c.
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STANDARD ARMERING I PLASSTØPT DEKKE - MED
UTSPARINGSBOKS I DEKKE

Figur 1: Standard armering i dekke. Ved bruk av utsparingsboks i dekke.
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STANDARD ARMERING I PLASSTØPT DEKKE - UTEN
UTSPARINGSBOKS I DEKKE

Figur 2: Standard armering i dekke. Ved bruk uten utsparingsboks i dekke.
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ARMERINGSKVALITET B500C 3). (EN 1992-1-1, App. C)
Posisjon

Diameter

Antall

P1

12

1

Bøying

Dord.= 32mm.
h = Bestemmes lokalt, men føres så høyt opp i tverrsnittet som mulig.
b= innvendig mål mellom bøyleben:
Normale lengder med utsparingsboks:
h = ca 187mm – påkrevd overdekning i overkant.
b =133mm.
Normale lengder uten utsparingsboks:
h = Tykkelse av dekke – 45mm – påkrevd overdekning i overkant.
b =120mm.
P2

12

1

Dord.= 32mm.
h og b: se P1.
P31)

20

2

P4a

12

1

Dord.= 32mm.
h = Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som mulig.
b= innvendig mål mellom bøyleben:
Med utsparingsboks: b =133mm.
Uten utsparingsboks: b =120mm.
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ARMERINGSKVALITET B500C 3). (EN 1992-1-1, App. C)
Posisjon

Diameter

Antall

P4b

12

1

Bøying

Dord.= 32mm.
h og b: se P4a.
P4c

12

1

Dord.= 32mm.
h og b: se P4a.
P7

12

3

P8

10

2

h=Dekketykkelse – 2 x påkrevd overdekning

42)+
P9

12

3

P102)

12

5+

L= Kontinuerlig langs dekkekant

h= Dekketykkelse – 2 x påkrevd overdekning –
25mm

P112)

12

2

L= Kontinuerlig langs dekkekant

Kun ved bruk uten utsparingsboks.
Ved bruk nær hjørne.
3)
Armering av annen duktilitetsklasse kan benyttes såfremt bøybarheten er slik at armeringen kan
tilpasses rundt halvrundstålene fremme på enheten.
1)
2)

Tabell 1: Bøyeliste armering i dekke.
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STANDARD ARMERING I PLASSTØPT DEKKE –
VED BRUK AV STANDARD YTTERRØR + TSS I
BALKONG
Armering rundt ytterrøret skal utføres nøyaktig på samme måte som ved bruk av komplett enhet. Kommentarer
og forutsetninger gitt for bruk av komplett enhet gjelder også for bruk av ytterrør alene.
For armeringsføring i dekket henvises derfor til Figur 1 ved bruk av utsparingsboks og Figur 2 dersom
utsparingsboks ikke benyttes. For bøyeformer, se Tabell 1.

STANDARD ARMERING I PLASSTØPT DEKKE –
VED BRUK AV INNERRØR UTTREKT 370MM.
Armering rundt ytterrøret skal utføres nøyaktig på samme måte som ved bruk av komplett enhet. Kommentarer
og forutsetninger gitt for bruk av komplett enhet gjelder også for bruk av ytterrør alene.
For armeringsføring i dekket henvises derfor til Figur 1 ved bruk av utsparingsboks og Figur 2 dersom
utsparingsboks ikke benyttes. For bøyeformer, se Tabell 1.
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STANDARD ARMERING I PLASSTØPT BALKONG
– VED BRUK AV INNERRØR UTTREKT 370MM
Anbefalt armeringsføring rundt innerrøret i balkongen er basert på forankringsarmering til TSS101 (Se memo
55d). Denne armeringsføringen er testet ved Sintef i 2011.
Generelle kommentarer til armeringsmønstrene gitt i Figur 3:

 Minimum balkongtykkelse t=200mm.
 Minimum overdekning innerrør: 70mm (til innerrørets overflens).
 P1 og P2 legges direkte ned på innerrøret. Det er anbefalt å punktsveise bøylene P1 og P2 til
enheten for å sikre rett posisjon.
 Nøyaktighet i plassering, bøying og forankring av bøylene P1 og P2 i fronten er meget viktig mht.
kraftoverføringen fra enheten til balkongen. Ved unøyaktighet i plassering/bøying kan uønskede
betongriss oppstå før forankringsarmeringen aktiveres korrekt.
 Det skal være tverrarmering (P5) i bøyen på P1/P2/P3 & P4. Denne skal ha samme diameter som
bøylene og bør løpe i hele elementets bredde.
 Tverrstengene P5 kan være en del av dekkets hovedarmering i tverretning og skal være tilstrekkelig
forankret på utsiden av enheten, mot hjørnet. Dette kan kreve forankring med krok eller bøyler inn
fra sidekant. Dette avhenger av enhetens plassering, samt dekkets pålastning og virkemåte.
Forankringsbehov må vurderes i hvert tilfelle.
 P1 og P2 bør føres så dypt ned i platen som mulig.
 Innvendig breddemål på bøyler P1, P2, P3 & P4 skal være lik med innerrørets bredde. Dette for å
skape best mulig overføring av krefter fra innerrøret til de vertikale delene av bøylene.
 Dekkets hovedarmering i lengderetning må gå i omfar med og forankre kreftene i P1/P2. Dette er
illustrert som 4stk P12. Totalt behov for hovedarmering må imidlertid beregnes i hvert tilfelle.
 Generelt skal all armering som er vist skal være forankret. Dvs. armeringen må føres minst en
forankringslengde på utsiden av det illustrerte området, eller forankres med kroker.
 Eventuelt behov for skjærarmering av balkong rundt enheten vurderes etter punkt EC 2 pkt 6.4.3.
Kommentar til armeringsmønster gitt i Figur 3 for enhet langt fra hjørnet:

 Armeringsmønster er vist for dekketykkelse t=250mm, 30mm overdekning og stor hjørneavstand.
 I området markert med “c/c*)”, var testelementene (tykkelse t=265mm) armert med P9 c/c 150mm
langs hele kanten.
 To bøyler P9 plasseres inntil enheten, en på hver side. Kantarmering P9 utover anviste plasseringer
foreskrives etter statisk behov. EC 2, punkt 6.4.2 (5) og 9.3.1.4. anbefaler alltid bruk av slike bøyler
kontinuerlig langs kant.
 I bøyler P9 skal ligge en langsgående armeringsstang P5 i hver bøy, oppe og nede.
 Den viste armeringen er kun den som kreves for å overføre kreftene i enhetene til betongen, men er
ikke å forstå som en komplett dekkearmering. Balkongens hovedarmering må kunne føre kreftene
videre.
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Kommentar til armeringsmønster gitt i Figur 3 for enhet nær hjørnet:
 Armeringsmønster er vist for dekketykkelse t=250mm, 30mm overdekning og hjørneavstand 180mm.
 I områdene markert med “c/c*)”, var testelementene (tykkelse t=265mm) armert med P10 c/c 150mm
og P9 c/c 150mm langs de to kantene.
 Nettarmering ytterst med tversgående lukkede bøyler (P10) under. P10 går over enheten og under
P1/P2. Nett kan erstattes med stenger med minimum tilsvarende armeringsareal og senteravstand.
 Balkongtykkelse t=200mmm: Når enheten plasseres med hjørneavstand 400mm eller nærmere skal
bøyler brukes langs begge sidekanter av elementet som anvist (P9/P10).
Balkongtykkelse t=265mmm: Når enheten plasseres med hjørneavstand 450mm eller nærmere skal
bøyler brukes langs begge sidekanter av elementet som anvist (P9/P10).
Disse bøylene forankrer hovedarmeringen, samt fungerer som skjærarmering i dekket. Kantarmering
P9/P10 utover anviste plasseringer foreskrives etter statisk behov. EC 2, punkt 6.4.2 (5) og 9.3.1.4.
anbefaler alltid bruk av slike bøyler kontinuerlig langs kant.
 P10 kan eventuelt erstattes med innstikksbøyler i omfar mot rette lengdejern.
 Den viste armeringen er kun å oppfatte som et minimum av armering som alltid må være legges inn
når enheten er plassert nær hjørnet, men er ikke å forstå som en komplett armeringsløsning. Total
armeringsutførelse i hjørnet må vurderes og beregnes basert på dekkets pålastning og virkemåte.
Dekkets hovedarmering må kunne føre kreftene videre.
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Figur 3: Standard armering i balkong. Ved bruk av innerrør uttrekt 370mm.
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ARMERINGSKVALITET B500C 2). (EN 1992-1-1, App. C)
Posisjon
Diameter
Antall Bøying
P1

12

1

Dord.=32mm.
Oppgitt bredde er innvendig avstand mellom vertikale ben.
h= Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som mulig.
Normalt: h=Balkongtykkelse – valgt dybde innerrør + 15mm – påkrevd
overdekning i underkant.
P2

12

1

Dord.=32mm
Oppgitte bredder er innvendig avstand mellom vertikale ben.
h= Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som mulig.
Normalt: h=Balkongtykkelse – valgt dybde innerrør + 15mm – påkrevd
overdekning i underkant.
P3

12

1

Dord.=32mm
Oppgitt bredde er innvendig avstand mellom vertikale ben.
h= Bestemmes lokalt, men skal føres så høyt opp i tverrsnittet som mulig.
Normalt: h=Balkongtykkelse – 15mm – 2 x påkrevd overdekning –
nettykkelse.
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ARMERINGSKVALITET B500C 2). (EN 1992-1-1, App. C)
Posisjon
Diameter
Antall Bøying
P4
12
1

Dord.=32mm
Oppgitte bredder er innvendig avstand mellom vertikale ben.
h= Bestemmes lokalt, men skal føres så høyt opp i tverrsnittet som mulig.
Normalt: h=Balkongtykkelse – 15mm – 2 x påkrevd overdekning –
nettykkelse.
P5

12

5
Normalt: L=Balkongens bredde – 2 x påkrevd overdekning

P6

8

1

P7

10

2

P9

10

2+
31) +

h=Bestemmes lokalt. Normalt: h= Balkongtykkelse – 2 x påkrevd
overdekning – 30mm.
Anbefales brukt langs hele kant.
P10

P11
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h= Bestemmes lokalt. Normalt: h= Balkongtykkelse – 2 x påkrevd
overdekning – nettykkelse.
Minimum nett K131. Eller hovedarmering i begge retninger med tilsvarende
areal og senteravstand.
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ARMERINGSKVALITET B500C 2). (EN 1992-1-1, App. C)
Posisjon
Diameter
Antall Bøying
P12
12
4+
51) +
Hovedarmeringsmengde må beregnes i hvert tilfelle.
Minimum areal tilsvarende P1/P2 i omfar med disse.
Normalt: L=lengde av balkong – 2 x påkrevd overdekning.
1)
Ved hjørneavstand≤400mm. Balkongtykkelse, t=200mm.
Ved hjørneavstand≤450mm. Balkongtykkelse, t=265mm.
2)
Armering av annen duktilitetsklasse kan benyttes såfremt bøybarheten er slik at armeringen kan tilpasses rundt
halvrundstålene fremme på enheten.

Tabell 2: Bøyeliste armering rundt innerør i balkong.

STANDARD ARMERING I PLASSTØPT DEKKE –
VED BRUK AV STANDARD YTTERRØR +
INNERRØR M/STÅLVINKEL
Armering rundt ytterrøret skal utføres nøyaktig på samme måte som ved bruk av komplett enhet. Kommentarer
og forutsetninger gitt for bruk av komplett enhet gjelder også for bruk av innerrør m/stålvinkel.
For armeringsføring i dekket henvises derfor til Figur 1 ved bruk av utsparingsboks og Figur 2 dersom
utsparingsboks ikke benyttes. For bøyeformer, se Tabell 1.
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STANDARD ARMERING I BALKONG –
UTSPARINGSKASSE
Det anbefalte armeringsmønster er ikke å oppfatte som en komplett balkongarmering i området rundt enheten.
Den anbefalte armering inkluderer kun den armering som skal til for å sikre at opplagerkreftene føres ned til
underkant av balkongen. Balkongen må dimensjoneres og armeres for bæring på fire punktopplegg. Det må
alltid kontrolleres at kreftene fra forankringsarmeringen kan overføres til balkongens generelle armering.
Anbefalt armering ivaretar ikke et eventuelt behov for skjærarmering i dekket pga gjennomlokking. Eventuelt
skjærarmeringsbehov må beregnes i hvert enkelt tilfelle, basert på valgt dekketykkelse og total
armeringsutførelse. Utsparingen skal støpes ut i sin helhet etter montasje.
Følgende standard armering rundt utsparing skal alltid legges inn, se Figur 4:

 P1,P2: 2 bøyler over enheten i front. Disse skal legges direkte på flattstålet på utsparingskassen.
Radius i bøylebøyen på P1 og P2 skal korrespondere mot radiusen i avrundingene på enden av
flattstålet. Det anbefales at P1 og P2 punktsveises til kassen for å sikre rett posisjon.
 2 vertikale bøyler P3 med langsgående randarmering P4 i hjørner. Legges helt inntil enheten, en på
hver side.
 P4: Tverrarmering i bøyen på P1 og P2.
Følgende modifikasjoner i armeringsføring anbefales ved bruk av enheten nær hjørne, se Figur 4:
 Stenger P4 i bøy av P1/P2 erstattes med bøyle P6.
 Stenger P4 i front, langs dekkekant forankres med bøyle P5. P5 og P4 må ha tilstrekkelig
omfaringslengde.
 1 ekstra bøyle P5 bak enheten.
 En ekstra bøyle P3 plasseres mot hjørnet på utsiden av enheten, samtidig plasseres også en ekstra
bøyle på innsiden.
 Kantarmering P7.
Anbefalt øvrig armering:

 P3: Generell randarmering med bøyler. EC-2 anbefaler bruk av bøyler langs alle fri dekkekanter.
Bøyler legges da på hver side av utsparingen som foreskrevet, mens de øvrige legges med valgt
senteravstand basert på beregnet behov.
Ved angivelse av hovedarmering av balkongdekket må følgende pkt. alltid oppfylles:

 Hovedarmering skal forankre bøylene P1 og P2. Dvs. minimum areal på hovedarmeringen inntil
enheten må tilsvare 4Ø10 i underkant.

Side 16 av 19

www.invisibleconnections.no

MEMO 703a

Figur 4: Standard armering i balkong. Ved bruk av utsparingskasse.
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ARMERINGSKVALITET B500C 2). (EN 1992-1-1, App. C)
Posisjon Diameter Antall Bøying
P1
10
1

P2

P3

10

10

1

2
41)

P4

10

4

P51)

10

2

P61)

10

2

P71)

10

2

Dord.=25mm
Oppgitt bredde er innvendig avstand mellom vertikale ben.
h= Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som mulig. Normalt:
h=Balkongtykkelse – valgt dybde boks + 12mm – påkrevd overdekning i underkant.

Dord.=25mm
Oppgitte bredder er innvendig avstand mellom vertikale ben.
h= Bestemmes lokalt, men skal føres så dypt ned i tverrsnittet som mulig. Normalt:
h=Balkongtykkelse – valgt dybde boks + 12mm – påkrevd overdekning i underkant.

h=Balkongtykkelse – 2 x påkrevd overdekning. Dord.=25mm
L=Balkongens bredde – 2 x påkrevd overdekning.

h=Balkongtykkelse – 2 x påkrevd overdekning – 25mm. Dord.=25mm

h=Balkongtykkelse – 2 x påkrevd overdekning – 25mm. Dord.=25mm

L=Balkongens lengde – 2 x påkrevd overdekning
Ved bruk nær hjørne.
2)
Armering av annen duktilitetsklasse kan benyttes såfremt bøybarheten er slik at armeringen kan tilpasses rundt
de avrundede hjørnene på enheten.
1)

Tabell 4: Bøyeliste armering rundt utsparing i balkong.
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MEMO 703a

REVISJON
Dato:

Beskrivelse:

15.05.2012

Første utgave.

05.11.2012

Inkludert vurdering på hvilke avstand som kan antas som nær hjørnet i plasstøpt dekket.

09.07.2014

Inkludert løsning med stålvinkel på innerrør. Justert lengde pålimt gummi alle enheter.

12.02.2015

Forbedret oppløsning på figurer.

11.01.2016

Inkludert merknad om duktilitetsklasse armering. Oppdatert figur 2

19.01.2016

Nytt alternativ for horisontalforankring med M16 bolt og utsparing til ok dekke. Medfører
flytting av bakerste forankringsbøyle med 60mm fremover. Korrigert dimensjon på pos. P11
i Tabell 1 til ø12.

04.02.2016

Utsparingsboks i dekke økt 2mm i bredde. Div. korrektur på tekst. Konsekvent bruk av
benevning utsparingsboks i dekke og utsparingskasse i balkong.

18.05.2016

Ny mal

22.09.2016

Oppdatert beskrivelse av bøyler.
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