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Bilag A

Laster

Dette bilag har til formål at bestemme de karakteristiske laster, der påvirker
KMD-domicilets østfløj. Lastberegningerne er udført i henhold til Norm for
last på konstruktioner [DS 410 1998] inklusiv tillæg 1 fra 2006.

A.1 Egenlast

I beregningerne medtages egenlast fra skillevægge, nedhængte lofter med til-
hørende installationer, betonelementer, isolering samt skalmur. Der afgræn-
ses fra at betragte egenvægten af ventilationshuset, da der ikke findes oplys-
ninger herom.

Der regnes med en egenlast fra de lette skillevægge på 0,5 kN/m2 gulvareal.
Som egenlast fra nedhængte lofter og installationer skønnes en egenlast på 0,2
kN/m2 gulvareal. Ved de bærende vægge samt slidlag regnes med en tyngde
på 23 kN/m3. Slidlaget antages at være 5 cm overalt. Tallene er skønnet på
baggrund af, at elementerne udføres i armeret beton. Etageadskillelserne, der
udføres som huldæk af typen PX32, har ifølge producenten en egenlast på
4,08 kN/m2 [Spæncom 2006a]. Isoleringens egenvægt skønnes til 0,2 kN/m3,
mens skalmurens egenvægt er skønnet til 1,9 kN/m3. Skalmurens egenvægt
påvirker hverken dæk eller vægge, idet den regnes som selvbærende. Det
antages, at der i byggeriet bliver anvendt tre-lags termoruder af typen Pil-
kington Optitherm S, der har en egenvægt på 30 kg/m2, svarende til 0,3
kN/m2 [Pilkington 2007].
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6 BILAG A. LASTER

A.2 Nyttelast

Idet KMD-domicilet primært består af kontorer, kan byggeriet kategoriseres
som værende i kategori B. I denne kategori er belastningen en fladelast, q, på
2,5 kN/m2 og en punktlast, Q, af størrelsen 2,5 kN. Halvdelen af fladelasten
skal regnes som bunden last, mens den resterende del kan påsættes som fri
last. Punktlasten skal placeres det mest ugunstige sted, dog ikke samtidigt
med fladelasten. Det antages, at der i bygningen ikke forefindes arkivrum,
hvorfor den fundne nyttelast kan anvendes overalt.

A.3 Snelast

Det ønskes at finde den karakteristiske snelast, s, som byggeriet påvirkes af.
Den karakteristiske snelast skal regnes som en bunden variabel last virkende
i tyngdekraftens retning. Byggeriet er en permanent konstruktion, hvorfor
årstidsfaktoren for sneens terrænværdi, cårs, sættes lig 1. Grundværdien for
sneens terrænværdi, sk,0, antager i Danmark en værdi på 0,9 kN/m2, hvorfor
sneens karakteristiske terrænværdi, sk, bliver lig 0,9 kN/m2, idet følgende
formel er anvendt:

sk = cårs · sk,0 (A.1)

Den karakteristiske snelast, s, på et tag er givet ved følgende formel:

s = ci · Ce · Ct · sk (A.2)

hvor ci er en formfaktor afhængig af tagudformningen, Ce er en beliggen-
hedsfaktor og Ct er en termisk faktor. Både Ce og Ct sættes til 1 i henhold
til DS 410.

Ovenpå råhuset af KMD-domicilet er der placeret et ventilationshus. Venti-
lationshuset er ikke på hele byggeriet, men af simplificerende årsager antages
det i lastberegningerne, at dette er tilfældet. En skitse af antagelsen kan ses
på figur A.1.

Ventilationshuset har reelt skrå sider, og i facaderne er der forhindringer ved
det underliggende tag. Dette antages ligeledes ikke at være gældende, og den
simplificerede model kan ses på figur A.2.

Idet der kan komme sneophobning langs ventilationshuset, influerer dette
på formfaktoren, ci. Formfaktoren består af et bidrag fra de flade stykker,
c1, der er 0,8, idet vinklen er under 15◦. Nedenfor ventilationshuset med-
regnes en ekstra formfaktor, der tager højde for sneophobning og risiko for
nedskridning af sne fra det ovenliggende tag. Nedskridning vil dog ikke være
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Figur A.1: Vertikalt snit af østfløjens østvendte facade, hvor den øverste figur viser det
reelle byggeri, mens den nederste figur viser den simplificerende model. Mål i m.

Figur A.2: Vertikalt snit af opbygningen af taget, hvor den øverste figur viser den reelle
opbygning og den nederste den antagne opbygning. Mål i mm.
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et problem, da vinklen på ventilationshusets tag er under 15◦. Formfaktoren
for sneophobning, μw, er givet ved følgende udtryk:

μw =
b1 + b2

2h
≤ γ · h

sk
(A.3)

hvor b1 er udbredelsen af det overliggende tag, b2 er det stykke, hvor sneop-
hobningen kan forekomme, h er højden på lægiveren og γ er sneens specifikke
terrænværdi, der kan sættes til 2 kN/m3.

Udbredelsen af den øgede formfaktor er to gange højden, dog minimum 5 m.
Idet højden af ventilationshuset er 4,4 m, bliver udbredelsen lineært aftagen-
de over 8,8 m. På figur A.3 kan fordelingen og størrelsen af den karakteristiske
snelast ses.

Figur A.3: Karakteristisk snelast på bygningen. Værdierne er hhv. a = 0,72, b = 1,41,
c = 0,85, d = 1,25 og e = 0,95 alle i kN/m2. Mål i mm.

A.4 Vindlast

Dette afsnit har til formål at bestemme vindbelastningen på byggeriet. Idet
bygningen er 30 m høj, kan vindpåvirkninger i resonans med bygningens
egensvingninger være væsentlige, hvorfor et dynamisk bidrag medtages i be-
regningerne. Det dynamiske bidrag medtages kun på bygningens facader,
idet stivheden på langs af bygningen vil modvirke svingninger på denne led.
Desuden anvendes det dynamiske bidrag kun, når der ses på bygningens
totale stabilitet. Beregningerne, der er foretaget, kan findes i program 1a.

Vindlasten virkende på bygningen bestemmes ved:

fw = qmax · cd · cf (A.4)
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hvor qmax er vindens karakteristiske maksimale hastighedstryk, cd er en kon-
struktionsfaktor og cf er en formfaktor. Faktoren cd er forskellig ved dyna-
misk og kvasistatisk respons, mens cf og qmax er ens i de to situationer. I de
efterfølgende afsnit vil de ovennævnte faktorer blive bestemt.

A.4.1 Maksimalt hastighedstryk

Indledningsvist findes det karakteristiske maksimale hastighedstryk, qmax, i
referencehøjden, z, der sættes lig med bygningens maksimale højde. Hastig-
hedstrykket findes ved:

qmax(z) = (1 + 2 · kp · Iv(z)) · qm(z) (A.5)

hvor kp er peakfaktoren, Iv er turbulensintensiteten og qm er middelhastig-
hedstrykket over en 10-minutters periode.

For at bestemme middelhastighedstrykket skal basisvindhastigheden, vb, der
afhænger af vindens retning og årstiden, indledningsvist bestemmes, hvilket
gøres ved følgende udtryk:

vb = cdir · cårs · vb,0 (A.6)

hvor cdir er en retningsfaktor for vindhastigheden, cårs er en årstidsfaktor
og vb,0 er en grundværdi for basisvindhastigheden, der på den pågældende
lokalitet er 24 m/s.

Basishastighedstrykket, qb, kan bestemmes af:

qb = 1
2 · ρ · v2

b (A.7)

hvor ρ er luftens densitet, der sættes til 1,25 kg/m3.

For at beregne middelhastighedstrykket, qm(z), skal terrænets ruhedsfaktor,
cr(z), og topografifaktor, ct(z), kendes. Det forudsættes, at området om-
kring bygningen er fladt, hvorfor topografifaktoren kan sættes til 1. Terrænets
ruhed er inddelt i fire kategorier afhængig af den omkringliggende terræn-
type. På grund af bygningens beliggenhed vil terræntypen være afhængig
af vindretningen. Ved vindretning fra Limfjorden anvendes terrænkategori I
svarende til glat, fladt landskab uden forhindringer. Mod øst ligger Aalborg
Portlands kridtgrav i en afstand mindre end to kilometer, hvorfor der her
ligeledes anvendes terrænkategori I. Ved de øvrige vindretninger anvendes
terrænkategori III svarende til forstads- og industriområder. På figur A.4
kan KMD-domicilets orientering ses, hvorpå det kan ses, at der ved vind fra
retningerne V, VNV, NNV, N, NNØ og Ø skal anvendes terrænkategori I.
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Figur A.4: Retningsangivelser for vindlasten. Den sorte prik illustrerer, hvor byggeriet
skal placeres. Cirklerne angiver hhv. 1 og 2 km fra bygningen.

Terrænets ruhedsfaktor, cr(z), er givet ved:

cr(z) = kt · ln
(

z

z0

)
(A.8)

hvor z er bygningens højde, og de øvrige faktorer er afhængige af terrænka-
tegorien. Disse faktorers størrelser kan ses i tabel A.1.

Terrænkategori Terrænfaktor, kt Ruhedslængde, z0

m
I 0,17 0,01

III 0,22 0,30

Tabel A.1: Terrænfaktoren, kt, og ruhedslængden, z0, for de to anvendte terrænkatego-
rier.

Middelhastighedstrykket over en 10-minutters periode, qm(z), kan beregnes
af:

qm(z) = c2
r(z) · c2

t (z) · qb (A.9)

For at tage højde for vindens turbulens beregnes turbulensintensiteten, der
kan bestemmes ud fra følgende formel:

Iv(z) =
1

ct(z) · ln
(

z
z0

) (A.10)

Vindens maksimale hastighedstryk, qmax, kan nu bestemmes ud fra formel
A.5 idet peakfaktoren, kp, sættes til 3,5. Vindens maksimale hastighedstryk
ved de forskellige vindretninger kan ses i tabel A.2.
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Vindretning N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ
qmax 1000 1000 745 1000 745 745

Vindretning S SSV VSV V VNV NNV
qmax 745 745 838 1250 1250 1125

Tabel A.2: Vindens maksimale hastighedstryk ved de 12 vindretninger. Værdier i Pa.

KMD-bygningen er roteret 7◦ mod uret i forhold til nord, hvormed bygning-
ens orientering i forhold til vindretningerne bliver, som det kan ses på figur
A.5.

Figur A.5: Bygningens orientering i forhold til de 12 vindretninger.

For at finde den værste vindbelastning på hhv. facaden og gavlen vælges den
største værdi af vindens hastighedstryk indenfor en vinkel på 45◦ i forhold til
den betragtede sides normal. For facaderne findes den værste vindpåvirkning
dermed af retningerne VNV, V, VSV og SSV på den vestlige facade og ØSØ,
Ø, ØNØ og NNØ på den østlige facade, mens den værste vindpåvirkning på
gavlene skal findes af retningerne VNV, NNV, N og NNØ på den nordlige
gavl og ØSØ, SSØ, S og SSV på den sydlige gavl.

Det største maksimale hastighedstryk, der rammer ind på den vestlige facade
kan dermed findes til 1250 Pa, mens den østlige facade bliver belastet af et
maksimalt hastighedstryk på 1000 Pa. Den nordlige og sydlige gavl bliver
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belastet af et maksimalt hastighedstryk på hhv. 1250 og 745 Pa.

A.4.2 Dynamisk respons

Ved beregning af dynamisk respons tages der udgangspunkt i en reference-
højde, zref , der ved konstruktioner, hvor massen er jævnt fordelt over byg-
ningens højde, kan sættes til 0,6 multipliceret med bygningens reelle højde.

Konstruktionens egenfrekvens, n1, kan for et fleretages betonbyggeri tilnær-
mes til:

n1 =
46

h
(A.11)

hvor h er bygningens højde indsat i m, altså 30 m. Det antages, at egen-
svingningsformen er lineær i højden og konstant i bredden.

Vindens variation i frekvens kan beskrives ved brug af den spektrale tæt-
hedsfunktion, Rv(zref ,n), der er givet ved:

Rv(zref ,n1) =
6,8 · fL(zref ,n1)

(1 + 10,2 · fL(zref ,n1))5/3
(A.12)

hvor fL er en dimensionsløs frekvens, der kan bestemmes ved:

fL(zref ,n1) =
n1 · L(zref )

vm(zref )
(A.13)

L(zref ) er turbulensens længdeskala og vm(zref ) er middelvindhastigheden
over en 10-minutters periode. Turbulensens længdeskala er givet ved:

L(zref ) = Lt ·
(

zref

zt

)0,3

(A.14)

hvor referencehøjden zt er 10 m og referencelængdeskalaen Lt er 100 m.
Middelvindhastigheden er givet ved:

vm(zref ) = cr(zref ) · ct(zref ) · vb (A.15)

hvor cr(zref ) er terrænets ruhed i referencehøjden, der kan bestemmes af
formel A.8.

Størrelsesreduktionsfunktionen Ks(n1) kan tilnærmes til:

Ks(n1) =
1

1 +
√

(Gy · φy)2 + (Gz · φz)2 + ( 2
π · Gy · φy · Gz · φz)2

(A.16)
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hvor Gy og Gz er faktorer, der tager hensyn til egensvingningsformen i hhv.
horisontal og vertikal retning, mens φy og φz kan bestemmes ved følgende
udtryk:

φy =
cy · b · n1

vm(zref )
(A.17)

φz =
cz · h · n1

vm(zref )
(A.18)

Faktorerne cy og cz kan begge sættes til 10, mens b og h er hhv. bredden og
højden af byggeriet. Da det er antaget, at egensvingningsformen er lineær i
højden og konstant i bredden, kan Gy og Gz sættes til hhv. 1

2 og 3
8 .

Den aerodynamiske dæmpning, δa, kan bestemmes ved:

δa =
cf · ρ · vm(zref )

2 · n1 · μref
(A.19)

hvor cf er konstruktionens formfaktor i vindretningen, ρ er luftens densi-
tet og μref er konstruktionens referencemasse pr. arealenhed, hvor arealet,
der betragtes, er det vindbelastede areal. Formfaktoren cf findes som sum-
men af trykket på vindsiden og suget på læsiden svarende til hhv. 0,7 og
0,3. Konstruktionens referencemasse kan ved en jævnt fordelt masse over
byggeriet bestemmes ved konstruktionens samlede masse divideret med det
vindbelastede areal.

Konstruktionens dæmpning, δs, er givet ved:

δs = a1 · n1 + b1 ≥ δmin (A.20)

hvor faktorerne a1, b1 og δmin for et betonbyggeri kan sættes til hhv. 0,045 s,
0,05 og 0,10.

Faktoren kr, der angiver det ekstra bidrag til vindlasten stammende fra dy-
namisk respons, kan bestemmes af:

kr =
π2

2(δs + δa)
· Rv(zref , n1) · Ks(n1) (A.21)

Peakfaktoren, kp, kan under hensyntagen til dynamisk respons bestemmes
af:

kp =
√

2 · ln(ν · T ) +
0,577√

2 · ln(ν · T )
(A.22)

hvor T er midlingstiden for middelvindhastigheden, der kan sættes til 600 s,
og ν er bygningens opkrydsningsfrekvens, der kan bestemmes ved:

ν =

√
n2

0 · kb + n2
1 · kr

kb + kr
(A.23)
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I udtrykket indgår størrelsen n0, der er den forventede opkrydsningsfrekvens
på en stiv konstruktion. Denne bestemmes ved:

n0 = 0,3 · vm(zref )√
h · b

·
√ √

h · b
L(zref )

(A.24)

Hermed kan konstruktionsfaktoren, cd, hvori der tages højde for dynamisk
respons, bestemmes:

cd =
1 + 2 · kp · Iv(zref ) · √kb + kr

1 + 7 · Iv(zref )
(A.25)

A.4.3 Kvasistatisk respons

Ved beregning af kvasistatisk vindlast skal konstruktionsfaktoren, cd, bereg-
nes, idet der ikke tages højde for bidraget fra dynamisk respons. Faktoren
kan beregnes af:

cd =
1 + 2 · kp · Iv(zref ) · √kb

1 + 7 · Iv(zref )
(A.26)

Faktoren cd for hhv. dynamisk og kvasistatisk respons for de to facader og
gavle kan ses i tabel A.3.

cd dynamisk cd kvasistatisk
Østlige facade 0,810 0,806
Sydlige gavl - 0,891
Vestlige facade 0,815 0,809
Nordlige gavl - 0,922

Tabel A.3: Faktoren cd for hhv. dynamisk og kvasistatisk respons.

Som det kan betragtes af tabellen, udgør det dynamiske bidrag ikke en ret
betydelig forøgelse.

A.4.4 Bestemmelse af formfaktorer

I det følgende findes de formfaktorer, der gælder for ydervæggene, taget samt
den indvendige vindlast. Formfaktorer på bygningens ydervægge kan findes
ud fra figur A.6a og A.6b, hvor vinden kommer fra hhv. 0◦ og 90◦.

Ved vind fra 0◦ er størrelsen e lig 60 m, hvorfor formfaktoren er 0,9 virkende
som sug overalt på de to gavle. Ved vind fra 90◦ er e lig med bygningens
bredde på 14,5 m.
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(a) Vind kommende fra 0◦. (b) Vind kommende fra 90◦.

Figur A.6: Formfaktorer for udvendig vindlast på ydervægge.

Det antages, at tagudformningen kan regnes som værende horisontal, hvorved
taget kan inddeles i de delområder, der kan ses på figur A.7.

Figur A.7: Formfaktorer for vind på horisontalt tag.

Figuren er gældende ved vind fra både 0◦ og 90◦. Ved vind vinkelret på
gavlen, 0◦, er størrelserne x, y, og z hhv. 6,0, 15,0 og 30,0 m. Ved vind
fra 90◦ er x, y, og z hhv. 1,5, 3,6 og 7,3 m. I de enkelte lastområder kan
formfaktoren antage de værdier, der er angivet i tabel A.4.

Belastningsområde F G H I

Mindste værdi −1,8 -1,3 −0,7 −0,5
Største værdi 0 0 0 0,2

Tabel A.4: Formfaktorer i de enkelte lastområder. Tryk regnes positivt.

Da bygningens åbninger er af samme størrelsesorden, har bygningen ingen
dominerende åbninger. Derfor anvendes formfaktorerne 0,2 og −0,3 som ind-
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vendige formfaktorer på ydervæggene. Der anvendes en formfaktor på 0,4 ved
skillevægge og etagedæk, grundet trykforskelle mellem de adskilte rum.

Med de fundne formfaktorer, cf , og konstruktionsfaktorer, cd, kan den ka-
rakteristiske vindlast bestemmes ved brug af formel A.4.



Bilag B

Stabilitet

I det følgende undersøges stabiliteten af KMD-domicilets østfløj. Afsnittet
er baseret på Bygningsberegninger efter DS 409 og DS 410 [Jensen & Hansen
2005].

Bygningens stabilitet undersøges for vindlast og vandret masselast i både
stueetagen og på 5. etage, der er den øverste etage. Ved undersøgelse af
stabiliteten ved påvirkning af vindlast anvendes lastsituation 3 jf. afsnit 3.2
i hovedrapporten, mens der ved påvirkning af vandret masselast anvendes
lastsituation 8. Stabiliteten undersøges ved at finde den vertikale reaktions
excentricitet for elementerne og kontrollere, at reaktionen ikke falder udenfor
elementet.

Der tages udgangspunkt i de nuværende placeringer og tykkelser af de stabi-
liserende vægge, og det antages, at der ikke kan optages forskydning mellem
vægelementerne, hvorfor vægelementerne hver især skal undersøges for sta-
bilitet. Væggene er indlagt i et x′,y′ koordinatsystem med origo i bygningens
nordvestlige hjørne, hvilket kan ses på figur B.1.

Figur B.1: De stabiliserende vægge indlagt i et x′,y′ koordinatsystem.

I tabel B.1 kan væggenes nummerering, tykkelse, elementstørrelse samt ko-
ordinatsæt ses. Elementerne 8, 10, 11, 14, 16, 20 og 28 består af flere delele-
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menter, der ikke kan overføre forskydning mellem hinanden.

Element nr. Elementtykkelse x′ y′ Elementstørrelse
mm mm mm mm

1 300 0 2.100 4.200
2 200 0 5.550 2.700
3 200 1.350 13.600 2.700
4 200 9.450 13.600 2.700
5 200 25.650 13.600 2.700
6 200 52.650 13.600 2.700
7 200 66.150 13.600 2.700
8 200 117.450 13.600 2.700
9 300 118.800 2.100 4.200
10 300 97.200 0 5 × 2.700
11 200 60.750 0 3 × 2.700
12 200 28.350 0 2.700
13 300 20.250 0 2.700
14 300 13.500 0 2 × 2.700
15 500 10.800 2.100 4.200
16 200 13.500 4.200 2 × 2.700
17 500 21.600 2.100 4.200
18 500 32.400 2.100 4.200
19 500 5.400 2.100 4.200
20 200 56.700 4.200 2 × 2.700
21 500 61.200 2.100 4.200
22 200 63.450 4.200 2.700
23 500 70.200 2.100 4.200
24 500 86.400 2.100 4.200
25 500 91.800 2.100 4.200
26 200 97.200 2.100 4.200
27 200 98.550 4.200 2.700
28 200 105.300 4.200 2 × 2.700
29 500 108.000 2.100 4.200

Tabel B.1: Væggenes nummerering, tykkelse, centerkoordinatsæt samt elementstørrelse.

B.1 Fordeling af horisontal last

Til dimensionering af konstruktionen kan lasterne på væggene fordeles efter
plasticitets- eller elasticitetsteorien. Plasticitetsteorien kan med fordel an-
vendes ved bygninger med en symmetrisk fordeling af vægge. Derved kan
lasten fordeles efter stivhed, dvs. efter areal, inertimoment eller korrigeret
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inertimoment, uden der opstår problemer med opfyldelse af momentligevæg-
ten.

Da de stabiliserende vægge i østfløjen ikke er placeret symmetrisk, som det
kan ses på figur B.1, vil det være besværligt at fordele lasterne på de enkelte
vægge således, at momentligevægten er opfyldt, hvorfor elasticitetsteorien
anvendes. Ved brug af denne metode sikres det, at kraft- og momentligevæg-
ten er opfyldt, hvormed fordelingen af laster er statisk tilladelig.

Ved anvendelse af elasticitetsteorien skal placeringen af vægsystemets for-
skydningscenter findes. Ved hjælp af følgende formler kan x′- og y′-koordinaten
til vægsystemets forskydningscenter bestemmes af hhv.:

x′

F =

∑
(Six · x′

i)

Sx
(B.1)

og

y′F =

∑
(Siy · y′i)

Sy
(B.2)

hvor Six og Siy er den i’te vægs stivhed om hhv. x- og y-aksen, x′

i og y′i er hhv.
den i’te vægs x′- og y′-koordinat, jf. tabel B.1, Sx =

∑
Six og Sy =

∑
Siy.

Stivheden er en regneteknisk størrelse, der kan sættes til en vilkårlig værdi
således, at lasterne fordeles bedst muligt. Som udgangspunkt er inertimo-
mentet, der kan beregnes af formel B.3, hvor b og t er hhv. bredden og
tykkelsen af væggens tværsnit, indsat som stivheden.

I =
1

12
· b · t3 (B.3)

Herefter indlægges væggene i et nyt x,y koordinatsystem parallelt med x′,y′

koordinatsystemmet og med (x′

F ,y′F ) som origo, hvorefter alle væggene får
et nyt koordinatsæt bestemt ud fra forskydningscenteret.

Vægsystemets vridningsstivhed, V , kan herefter bestemmes ved:

V =
∑

(Six · x2
i + Siy · y2

i ) (B.4)

hvor xi og yi er den i’te vægs nye x- og y-koordinat bestemt ud fra forskyd-
ningscenteret som origo.

Den horisontale last, der rammer ind på bygningens facade og gavl, kan oplø-
ses i kraftkomposanterne Px og Py. Lastens komposanter angriber i afstanden
xp og yp fra forskydningscenteret, hvilket kan ses på figur B.2.

Lasten resulterer i et vridningsmoment, T , som kan bestemmes ved:

T = Py · xp − Px · yp (B.5)
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Figur B.2: De stabiliserende vægge indlagt i et x,y koordinatsystem med den horisontale
last opdelt i komposanter.

Den horisontale last kan herefter fordeles på den i’te væg ved følgende form-
ler:

Pix = Siy ·
(

Px

Sy
− T

V
yi

)
(B.6)

Piy = Six ·
(

Py

Sx
− T

V
xi

)
(B.7)

Stivheden, der anvendes i ovenstående beregningsgang, korrigeres, indtil en
ønskelig lastfordeling er opnået. Lasten fordeles dermed plastisk ud fra ela-
sticitetsteoriens formler.

Ved betragtning af stueetagen medregnes vind og vandret masselast for stue-
etagen og overliggende etager, mens der der ved betragtning af 5. etage kun
medtages horisontal last fra denne etage og ventilationshuset.

B.2 Fordeling af vertikal last

Den vertikale last på de enkelte elementer findes som summen af egenlasten
fra det enkelte element, ovenstående elementer samt egenlasten fra etage-
dækkene med slidlag, der virker på elementerne. Der medtages ikke egenlast
fra installationer og lette skillevægge samt nyttelast, da dette virker til gunst
for stabiliteten. Til bestemmelse af lasten fra etagedækkene er det antaget,
at taget har samme egenlast som etagedækkene.

B.3 Beregning af excentriciteter

Efter beregning af den horisontale belastning på væggene kan momentpå-
virkningen stammende herfra bestemmes ved at multiplicere med lastens
arm i forhold til den væg, der undersøges. Idet den vertikale last på de en-
kelte vægge kendes, kan den vertikale reaktions excentricitet, e, beregnes ved
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momentligevægt:

e =
P · h
R

(B.8)

hvor P er den horisontale lastpåvirkning virkende i afstanden h over den
betragtede væg, mens R er den vertikale reaktion. Det effektive areal, Aeff,
der skal optage den vertikale last, kan herefter findes til:

Aeff = t · (b − 2 · e) (B.9)

hvor t er tykkelsen af væggen, og b er væggens bredde. Normalspændingerne,
σ, i væggen kan nu findes ved følgende formel, såfremt det effektive areal er
positivt:

σ =
R

Aeff

(B.10)

Ud fra ovennævnte beregningsgang er excentriciteterne for de stabiliserende
vægge beregnet for stueetagen belastet af vind virkende på facaden. Bereg-
ningerne kan ses i program 1b. I tabel B.2 kan lastpåvirkningen, excentrici-
teten samt elementernes halve bredde ses. I tabellen er kun medtaget vægge,
der er parallelle med gavlen, da de øvrige vægge kun belastes af en negligeabel
last, der har til formål at opretholde momentligevægten.

Elementnr. Horisontal Vertikal Excentricitet Elementernes
last last halve bredde
kN kN m m

1 178 707 6,44 2,10
2 32 303 2,66 1,35
9 232 870 6,84 2,10
15 305 1179 6,62 2,10
17 313 1179 6,80 2,10
18 321 1179 6,98 2,10
19 300 1179 6,53 2,10
21 343 1179 7,46 2,10
23 350 1179 7,60 2,10
24 363 1179 7,87 2,10
25 367 1179 7,96 2,10
26 148 471 8,05 2,10
29 379 1179 8,23 2,10

Tabel B.2: Lastpåvirkning samt excentricitet for vindlast på facaden.

For vind virkende på facaden falder alle væggenes vertikale reaktioner uden-
for selve væggene. Dermed opstår der trækspændinger i væggene, hvormed
bygningen ikke er stabil ved det valgte statiske system. Da bygningen ikke er
stabil i stueetagen ved påvirkning af vind fra facaden, undersøges stabiliteten
af 5. etage samt stabiliteten overfor vandret masselast ikke.
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B.4 Alternative statiske systemer

I det følgende vil der blive givet forslag til ændring af det statiske system
således, at bygningen kan blive stabil, uden der indsættes flere stabiliserende
vægge.

En mulighed til at sikre bygningens stabilitet er at indlægge trækarmering
i de stabiliserende vægge således, at momentet fra hhv. vind- og vandret
masselast kan optages.

Alternativt kan de enkelte vægges excentricitet formindskes ved, at disse på-
føres en større vertikal lastpåvirkning. Dette kan eksempelvis gøres ved at
lade etagedækkene spænde på langs af bygningen, hvormed det er nødven-
digt at indlægge bjælker. Dermed vil noget af lasten fra etagerne belaste de
stabiliserende vægge, der er parallelle med gavlene.

En tredje mulighed til at sikre bygningens stabilitet er at fordele den vertikale
last ud på de stabiliserende vægge ved anvendelse af låsefortanding mellem
de enkelte vægelementer. Dermed vil de sammenlåste elementer virke som
ét element, idet der hermed kan optages forskydning mellem elementerne. I
det følgende vil der blive arbejdet videre med de ovennævnte forslag.

B.4.1 Indlæggelse af trækarmering

Den nødvendige armeringsmængde for at sikre bygningsstabilitet undersøges
i dette afsnit, idet der tages udgangspunkt i de i bilag B.3 fundne belast-
ninger.

De enkelte elementers regningsmæssige momentbelastning, MSd, findes som
den regningsmæssige horisontale belastning, P , multipliceret med armen,
h, til denne, hvormed elementernes regningsmæssige momentbæreevne skal
opfylde følgende:

MRd ≥ MSd = P · h (B.11)

Ved bestemmelse af momentbæreevnen sættes tværsnittets effektive højde,
d, der er afstanden fra trækarmeringens centrum til modsatte ende af tvær-
snittet, til 0,9 multipliceret med elementbredden, b. Desuden antages det, at
afstanden til nullinien er 0,2 multipliceret med elementbredden. Dermed kan
den regningsmæssige momentbæreevne, MRd, beregnes af følgende formel,
idet der tages moment om trykzonens centrum:

MRd = As · fyd · (0,9 · b − 0,4 · 0,2 · b) (B.12)

hvor As er armeringens tværsnitsareal og fyd er den regningsmæssige flyde-
spænding.
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Antallet af armeringsstænger bestemmes, idet der anvendes ribbestål B 550
med en diameter på 20 mm. Dermed er den karakteristiske flydespænding,
fyk, 550 MPa og armeringsarealet pr. armeringsstang er 314 mm2. Den reg-
ningsmæssige flydespænding kan beregnes af:

fyd =
fyk

γs
(B.13)

hvor γs = 1,2 · 1,1, da der anvendes høj sikkerhedsklasse. Det nødvendige
antal armeringsstænger samt momentbelastning for de belastede elementer
kan ses i tabel B.3.

Elementnr. MSd Antal armeringsstænger
kNm

1 4552 8
2 806 2
9 5948 10
15 7799 13
17 8010 14
18 8222 15
19 7693 13
21 8787 15
23 8963 16
24 9281 16
25 9386 17
26 3797 7
29 9704 17

Tabel B.3: Momentpåvirkningen af hver enkelt element, samt det nødvendige antal ar-
meringsjern.

I tabellen ses det, at der skal indlægges 17 armeringsstænger i den træk-
påvirkede side i de hårdest belastede elementer for at sikre stabiliteten. Da
elementerne kan belastes fra begge retninger, skal der derfor placeres 34 ar-
meringsstænger i disse elementer, hvilket må vurderes at være urealistisk.
Dette vurderes på baggrund af udførelsesmæssige problemer under monta-
gen, da stængerne skal være gennemgående.

B.4.2 Indlæggelse af bjælker

Det ønskes at undersøge bygningens stabilitet for et system, hvor etagedæk-
kene spænder på langs af bygningen, hvorfor der indlægges bjælker. Place-
ringen af bjælkerne kan ses på figur B.3, idet de eksisterende stabiliserende
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vægge er fastholdt. I beregningerne er det antaget, at lasten fra etagedæk-
kene videreføres til centrum af de stabiliserende vægge og bjælker således,
at lasten ikke virker excentrisk.

Figur B.3: Bjælkernes placering under etagedækkene. Bygningens omrids samt de stabi-
liserende vægge er nedtonede.

Stabiliteten er undersøgt for vindlast på facaden for elementerne i stueetagen.
Lasten på de enkelte vægelementer samt den vertikale reaktions excentrici-
tet er beregnet i program 1c og kan ses i tabel B.4. I tabellen ses det, at
hovedparten af elementernes excentricitet falder udenfor elementerne, hvor-
med bygningen ikke er stabil.

Elementnr. Horisontal Vertikal Excentricitet Elementernes
last last halve bredde
kN kN m m

1 178 1419 3,21 2,10
2 31 761 1,06 1,35
9 232 2131 2,79 2,10
15 305 2602 3,00 2,10
17 313 2602 3,08 2,10
18 321 2602 3,16 2,10
19 300 2424 3,17 2,10
21 343 2246 3,91 2,10
23 350 2246 3,99 2,10
24 363 1890 4,91 2,10
25 367 1890 4,97 2,10
26 148 1005 3,78 2,10
29 379 2424 4,00 2,10

Tabel B.4: Lastpåvirkning samt excentricitet for løsningsforslaget, hvor der indlægges
bjælker ved vindlast virkende på facaden.

B.4.3 Låsefortanding

Stabiliteten undersøges for et system, hvor der indsættes låsefortanding mel-
lem alle væggene ved den vestlige facade samt ved de stabiliserende kerner.
De stabiliserende vægge og kerner bliver dermed, som det kan ses på figur
B.4. For at sikre en ønskværdig lastfordeling, så alle elementer får en god
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udnyttelse, er nogle af elementernes stivhed ændret. Dette er tilladt, da last-
en må fordeles efter plasticitetsteorien. Ved den enkelte kernes stivhed ses
der således bort fra åbninger i form af døre og vinduer ved lastfordelingen,
idet kernerne regnes sammenhængende. Ved spændingsberegningerne tages
der højde for åbningerne.

Figur B.4: Det valgte statiske system med trappeskakter som stabiliserende kerner.

Da der anvendes låsefortanding, føres der vertikal last fra nabovæggene til
de stabiliserende elementer, herunder kernerne. Området, hvorfra lasten føres
videre til de stabiliserende elementer, kan ses på figur B.5.

Figur B.5: Lastområder for de stabiliserende elementer.

Stabiliteten er for dette system undersøgt for både stuen og 5. etage samt
for vindlast på facaden og vandret masselast virkende på langs af bygningen.
Ved beregning viser det sig, at stabiliteten for stueetagen mht. vindlast vir-
kende på facaden giver de største spændinger og den største excentricitet i
de stabiliserende vægge. Den vertikale reaktions excentricitet samt væggenes
trykspænding ved vind virkende på facaden er beregnet i program 1d og kan
ses i tabel B.5.

Det hårdest belastede element er element nr. 6, der belastes af en tryk-
spænding på 12,31 MPa, hvorfor væggen skal laves af beton med en reg-
ningsmæssig trykstyrke, fcd, større end denne værdi. Da bygningen skal di-
mensioneres i høj sikkerhedsklasse, kan den mindst tilladelige karakteristiske
betontrykstyrke, fck, findes til 18,96 MPa, idet materialepartialkoefficenten
er lig 1,4 · 1,1.

Af hensyn til bygningens stabilitet skal der dermed mindst anvendes en beton
B 20.
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Elementnr. Horisontal Vertikal Excentricitet Effektivt Spænding
last last areal
kN kN m m2 MPa

1 157 1.598 2,51 0,62 2,57
2 795 10.601 1,92 3,32 4,82
3 162 2.783 1,49 0,58 4,80
4 697 8.935 2,00 2,70 6,91
5 198 2.783 1,82 0,26 10,80
6 201 2.783 1,85 0,23 12,31
7 87 1.221 1,82 0,26 4,72
8 869 10.588 2,10 0,98 10,78
9 26 494 1,34 0,17 2,85

Tabel B.5: Lastfordeling, excentricitet og trykspænding i de stabiliserende vægge, idet
der er anvendt låsefortanding.



Bilag C

Vertikal belastet vægelement

Det vægelement i stueetagen, som vurderes at være hårdest belastet, dimen-
sioneres i det følgende i henhold til DS 411 [DS 411 1999]. Vægelementet kan
ses på figur C.1 og C.2.

Figur C.1: Det hårdest belastede vægelement i stueetagen.

Figur C.2: Det udvalgte vægelement med vindueshul. Det skraverede område er det
betonareal, der regnes bærende. Mål i mm.

Vægelementet er 2,7 m langt, men da elementet har et vindueshul, har det
kun en effektiv bredde på ca. 0,6 m, hvorfor dette vægelement er et af de

27
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elementer i stueetagen, der kan optage mindst vertikal last. Derudover skal
elementet optage last fra et større areal end de elementer, der er placeret
tæt på en af de stabiliserende kerne, da disse giver et bidrag til den vertikale
bæreevne.

Vægelementet dimensioneres i brudgrænsetilstanden for lastsituation 1, 2
og 3, hvor hhv. nytte-, sne- og vindlast er dominerende, og lastsituation 5,
hvor de variable laster ikke indgår, hvorimod egenlasten forøges. Derudover
dimensioneres elementet i afsnit C.3 i ulykkesgrænsetilstanden for lastsitua-
tion 7, der dækker over brand.

Den vertikale last på vægelementet findes som summen af egen-, nytte- og
snelast. Egenlasten er lasten fra vægelementet selv, overstående elementer,
etagedæk med slidlag samt installationer og lette skillevægge. Lastpåvirk-
ningen fra de vertikale laster, der virker som fladelaster, findes som reaktion-
en på vægelementet. Væggen belastes herudover også af vindlast bestående
af et vindtryk på ydersiden af væggen og et sug på indersiden. Lasternes
karakteristiske størrelser er beregnet i bilag A.

I det følgende dimensioneres væggen både som centralt belastet samt ex-
centrisk- og tværbelastet, som DS 411 foreskriver det. Væggen regnes som
værende slapt armeret, da der af transport- og montagehensyn skal indlæg-
ges armering. Ligeledes ville vægtykkelsen skulle forøges ved et uarmeret
tværsnit.

C.1 Excentrisk- og tværbelastet væg

For en excentrisk- og tværbelastet væg skal momentbæreevnen opfylde føl-
gende kriterium:

MRd ≥ MSd (C.1)

hvor MRd er momentbæreevnen og MSd er væggens maksimale moment nær
midten, der kan beregnes ved:

MSd = NSd(e0 + e1 + e2) (C.2)

hvor NSd er den regningsmæssige normalkraft, e0 er excentriciteten, der frem-
kommer som følge af den horisontale vindlast, e1 er excentriciteten, der tager
hensyn til unøjagtigheder ved udførelsen og e2 er excentriciteten fra væggens
udbøjning.

Excentriciteten e0 kan beregnes ved:

e0 =
MS0d

NSd
(C.3)
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hvor MS0d er momentet stammende fra vindlasten, der er givet ved MS0d =
1
8pl2, hvor p er lasten og l er højden af væggen.

Excentriciteten e1 kan findes ved:

e1 =
2

3
etop + e3 (C.4)

hvor e3 er excentriciteten fra væggens afvigelse fra det plane og kan sættes
til e3 = l

500 , dog minimum 5 mm.

Den samlede excentricitet i toppen af væggen, etop, er givet ved:

etop =
N4 · e4 + N5 · e5

N4 + N5
(C.5)

hvor e4 og e5 er excentriciteten fra hhv. etagedækket og forsætningen af
væggen i etagen ovenover. N4 er den vertikale last fra nytte- og egenlast
stammende fra etagedækket, mens N5 er den samlede vertikale last fra vægge
og etagedæk ovenover, jf. figur C.3.

Figur C.3: Samlingen mellem vægelementet og etagedækket med excentriciteter.

Excentriciteten e5 kan sættes til 0,05t, hvor t er vægtykkelsen, dog skal ex-
centriciteten minimum sættes til 10 mm [DS 411 1999, s. 56]. Lasten N4 skal
regnes at angribe i det tredjedelspunkt af kontaktfladen mellem etagedæk og
væg, som giver den største excentricitet, e4. Hermed afhænger e4 af kontakt-
fladens størrelse. For etagedæk, der spænder over mere end 12 m, og hvor
vægtykkelsen er minimum 180 mm, kan kontaktfladens minimumsstørrelse
findes til at være 80 mm. Det er i denne størrelse antaget, at dækelementet
er fra producenten Spæncom [Spæncom 2006b].

Excentriciteten e2, der indgår i formel C.2, kan beregnes ved:

e2 =
1

10

εcu + εy

d
l2 (C.6)
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hvor l er væggens højde og d er tværsnittets effektive højde, der er afstanden
fra center af armeringen til ydersiden af væggen, jf. figur C.5. Da vægele-
mentet kan dimensioneres som værende i passiv miljøklasse, skal dæklaget
mindst være 10 mm, og da der vælges et tolerancetillæg på 10 mm, findes
den foreskrevne dæklagstykkelse at skulle være mindst 20 mm. I formel C.6
indgår betonens brudtøjning, εcu, på 3,5‰ og armeringens tøjning, εy, der
ved begyndende flydning er givet ved:

εy =
fyk

Esk
(C.7)

Der benyttes ribbestål B 550 som armering, der har en karakteristisk træk-
flydespænding på 550 MPa og et karakteristisk elasticitetsmodul, Esk, på
2 · 105 MPa.

I tabel C.1 kan de beregnede excentriciteter for hver lastsituation ses.

Lastsituation e0 e1 e2 etop emax

1 1 20 62 18 83
2 1 20 62 17 83
3 8 25 62 13 87
5 0 20 62 17 82

Tabel C.1: De beregnede excentriciteter for hver lastsituation. Excentriciteter i mm.

For lastsituation 1, 2 og 5 skal excentriciteten af de vertikale laster placeres
ind mod bygningen for at få den største samlede excentricitet, mens den for
lastsituation 3 skal placeres væk fra bygningen.

Det eftervises i det følgende, at væggen armeret med i alt 12 Y12 har til-
strækkelig bæreevne. Der placeres 6 armeringsstænger med tilhørende bøjler
på 8 mm, på hver side af vindueshullet, hvilket kan ses på figur C.4.

Figur C.4: Armeringens placering i vægelementet set fra oven. Mål i mm.

Placeringen af armeringsstængerne, jf. figur C.4, overholder de foreskrevne
mindsteværdier, som er angivet i DS 411 [DS 411 1999, s. 70]. Bøjlerne
skal maksimalt placeres med en afstand på 15 · ø = 180 mm, hvor ø er
længdearmeringens diameter [Jensen 2007, s. 205]. Det kontrolleres ligeledes,
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at armeringen i væggen overholder kravene til minimumsarmering. Da der
benyttes en karakteristisk betontrykstyrke, fck, på 40 MPa, skal væggen
mindst armeres svarende til en armeringsgrad, ωmin, på 0,029 [Jensen 2004,
s. 172]. Armeringsgraden, ω, i væggen kan findes ved følgende formel:

ω =
As · fyk

b · d · fck
(C.8)

hvor As er armeringsarealet og b er bredden af tværsnittet, som er 0,588 m,
når der ses bort fra vindueshullet. Med den valgte armeringsmængde fås en
armeringsgrad, ω, på 0,096, hvilket er større end minimumsarmeringsgraden,
hvormed væggen overholder kravene til minimumsarmering.

Momentbæreevnen, MRd, findes ud fra situationen på figur C.5.

Figur C.5: Tværsnit af vægelementet med tryk- og trækarmering.

Ved ækvivalens mellem ydre kræfter og spændinger kan afstanden til nulli-
nien, x, findes:

x =
N + As · σs − Asc · σsc

0,8 · b · fcd
(C.9)

Hvis tøjningen i armeringen er større end flydetøjningen, kan spændingen
i armeringen sættes til den regningsmæssige flydespænding. Hvis tøjningen
derimod er mindre end flydetøjningen, kan spændingen findes vha. af Hookes
lov :

σ = Esk · ε (C.10)

hvor ε er tøjningen og σ er spændingen. Tøjningen i trækarmeringen, εs, er
givet ved:

εs =
d − x

x
· εcu (C.11)

hvor betonens tøjning, εcu, kan sættes til brudtøjningen, da det er forudsat,
at betonen ikke er underarmeret. Tøjningen i trykarmeringen kan beregnes
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ved:

εsc =
x − do

x
· εcu (C.12)

hvor do er 34 mm, idet dæklaget summeres med bøjlearmeringsns diameter
og længdearmeringens radius.

Momentbæreevnen, MRd, findes ved at tage moment om trykzonens centrum:

MRd = As · σs · (d − 0,4x) + Asc · σsc · (0,4x − do) + N

(
h

2
− 0,4x

)
(C.13)

Dimensioneringen af det valgte vægelement, der kan ses på figur C.1, kan
findes i program 1e, og resultaterne for hver af de betragtede lastsituationer
kan ses i tabel C.2.

Lastsituation MSd MRd Udnyttelsesgrad
kNm kNm %

1 101 104 96,7
2 90 105 85,9
3 92 104 88,5
5 81 102 79,4

Tabel C.2: Vægelementets maksimale moment, MSd, momentbæreevnen, MRd, og ud-
nyttelsesgrad for hver af de betragtede lastsituationer, idet væggen er dimensioneret som
excentrisk belastet.

C.2 Centralt belastet væg

For at sikre at væggen har tilstrækkelig bæreevne skal denne også regnes
som centralt belastet. Den regningsmæssige værdi af den kritiske betontryk-
spænding, σcrd, som er spændingen, ved hvilken der sker stabilitetsbrud,
beregnes af:

σcrd =
fcd

1 + fcd

π2
·E0crd

· λ2
(C.14)

hvor E0crd er betonens begyndelseselasticitetsmodul og λ er tværsnittets
slankhedsforhold. Faktoren fcd

π2
·E0crd

kan for en karakteristisk betontrykstyrke
på 40 MPa aflæses til 1,4 [DS 411 1999, Tabel V 6.2.5.1].

Tværsnittets slankhedsforhold, λ, er givet ved:

λ =
ls
i

(C.15)
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hvor ls er søjlelængden og i er tværsnittets inertiradius, der kan findes som:

i =

√
I

A
(C.16)

hvor tværsnitskonstanterne I og A er for det effektive betonareal. Søjle-
længden sættes lig væggens geometriske højde, idet væggen regnes simpelt
understøttet.

For at sikre væggens bæreevne overfor en central trykbelastning skal den
regningsmæssige trykbelastning, NSd, overholde følgende:

NSd <

⎧⎨
⎩

σcrd · Ac · (1 + α · ρ)
σcrd · Ac + fyd · As

2 · σcrd · Ac

(C.17)

hvor Ac er betontværsnittets areal, As er armeringsarealet, ρ er armerings-
forholdet givet som forholdet mellem armerings- og betonarealet og α er
forholdet mellem armeringens og betonens elasticitetsmoduler, der kan be-
regnes som:

α =
Esd

500 · fcd
(C.18)

Det første krav i formel C.17 tager højde for, at armeringen og betonen skal
have samme tøjning. Det andet krav sikrer, at spændingen i armeringen ikke
regnes større end armeringens flydespænding, mens det sidste krav sikrer, at
armeringen ikke optager et større tryk end betonen, da dette kan forårsage
problemer ved armeringens forankring.

Væggens udnyttelsesgrad ved de fire undersøgte lastsituationer kan ses i tabel
C.3.

Lastsituation NSd NRd Udnyttelsesgrad
kN kN %

1 1209 3051 39,6
2 1086 3051 35,6
3 1060 3051 34,7
5 989 3051 32,4

Tabel C.3: Væggens udnyttelsesgrad overfor central trykbelastning ved de fire undersøgte
lastsituationer, idet væggen er dimensioneret som centralt belastet.

Som det kan betragtes af tabellen, er væggen hårdest belastet, når denne
regnes som excentrisk- og tværbelastet.
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C.3 Branddimensionering

Vægelementet skal ligeledes dimensioneres i brandsituationen. Da materi-
alepartialkoefficienten i brandsituationen er lig 1,0, er de regningsmæssige
værdier lig de karakteristiske.

I brandsituationen skal væggen kunne modstå belastningen i lastkombina-
tion 3.C, der kan ses i tabel 3.1 i hovedrapporten. Her bliver den vertikale
belastning på væggen 743 kN, der virker med en excentricitet, e, væk fra
rummet på 18,2 mm. Væggen skal opfylde kravet R120, som kræver at væg-
gen har tilstrækkelig bæreevne til at modstå en brandpåvirkning på 120 min.
Beregningerne kan findes i program 1f.

DS 411 opererer med dimensionering efter standardbrand, og det ønskes at
sandsynliggøre, at en åbningsfaktorbrand ikke giver en værre påvirkning. I
bilag E beregnes forløbet af både åbningsfaktor- og standardbranden, og det
vurderes, at det er acceptabelt at beregne bæreevnen efter standardbrand-
forløbet.

Temperaturforløb

Da væggen kun er brandpåvirket fra den ene side, kan temperaturen, θ, i
afstanden x fra den varme kant til tiden t, der regnes i minutter, beregnes
ved:

θ(x,t) = 312 · log(8t + 1)e−1,9k(t)·x · sin
(π

2
− k(t) · x

)
(C.19)

hvor k(t) er givet ved:

k(t) =

√
π · ρ · cp

750 · λ · t (C.20)

Densiteten, ρ, er 2400 kg/m3, cp er den specifikke varmekapacitet på 1000
J/(kg◦C) og λ er varmeledningsevnen, der sættes til 0,75 W/(m◦C). Tem-
peraturen kan dog ikke blive under 20◦C, da dette er den normale rumtem-
peratur.

Tiden sættes til 120 min, da det er til denne tid, væggen skal have tilstræk-
kelig bæreevne, hvormed k(t) findes til 10,6. Indsættes dette i formel C.19
kan temperaturforløbet gennem væggen optegnes, som det kan ses på figur
C.6.
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Figur C.6: Temperaturforløbet gennem væggen til tiden t = 120 min.

Bæreevne

Temperaturstigningen i betonen bevirker, at trykstyrken reduceres. Styrke-
reduktionsfaktoren, ξc, kan aflæses på figur V 9.2.1b i DS 411, og gøres dette
for de fundne temperaturer, fås forløbet, der kan ses på figur C.7.

Da det er besværligt at regne på en væg med en varierende trykstyrke, redu-
ceres elementets tykkelse med en skadeszone, hvorefter der regnes med fuld
trykstyrke i det resterende tværsnit. For konstruktioner, hvor instabilitet er
afgørende for bæreevnen, kan skadeszonens udbredelse, a, beregnes ved:

a = w ·
(

1 −
(

ξc,middel

ξc(θM )

)1,3
)

(C.21)

hvor w er væggens tykkelse, da den er ensidet påvirket, ξc,middel er middel-
værdien af styrkereduktionsfaktoren i tværsnittet og ξc(θM ) er reduktions-
faktoren på væggens kolde side.

Som det kan ses på figur C.7, er styrkereduktionsfaktoren på væggens kolde
side 1,0, da der ikke sker nogen reduktion af styrken, mens middelværdien
findes til 0,89. Hermed kan skadeszonens udbredelse, a, findes til 27 mm,
hvormed tværsnittets højde er reduceret til hr = 173 mm.

Der sker ligeledes en reduktion af stålets styrke, når det opvarmes. Da tryk-
armeringen ligger i væggens kolde side, sker der ikke nogen reduktion af dens
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Figur C.7: Styrkereduktionsfaktorens forløb gennem væggen. Den stiblede linie angiver
placeringen af skadeszonen.

styrke, mens der sker en reduktion af trækarmeringens styrke. Da trækarme-
ringen ligger med centrum i en dybde på 34 mm, kan det ses på figur C.6,
at temperaturen efter 120 min er 450◦C. Når armeringen opvarmes, ændrer
arbejdskurven form til en kurve, der består af en ret linie indtil tøjningen
εsp,θ, herefter en ellipse til tøjningen 20‰, hvorefter den er konstant, som
det kan ses på figur C.8.

På det første stykke op til spændingen fspk,θ er arbejdskurven retlinet med et
elasticitetsmodul, Espk,θ. Værdien af disse størrelser findes ved lineær inter-
polation i tabel V 9.2.2a i DS 411, hvor det beregnes, at fspk,θ = 0,39 · fck =
214 MPa og Espk,θ = 0,65 · Esk = 1,3 · 105 MPa. Den tilhørende tøjning
beregnes som εsp,θ =

fspk,θ

Espk,θ
= 1,7‰.

Den anden del af arbejdskurven går fra tøjningen εsp,θ til 20‰. Denne del
har form som en ellipse, og spændingen er givet ved:

σsk(θ) =
b

a

√
a2 − (0,02 − εs)2 + fspk,θ − c (C.22)
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hvor εs er tøjningen, og a, b og c findes af:

a =

√
Espk,θ(0,02 − εsp,θ)2 + c(0,02 − εsp,θ)

Espk,θ
(C.23)

b =
√

Espk,θ(0,02 − εsp,θ)c + c2 (C.24)

c =
(f2.0k,θ − fspk,θ)

2

Espk,θ(0,02 − εsp,θ) − 2(f2.0k,θ − fspk,θ)
(C.25)

hvor f2.0k,θ er spændingen ved en tøjning på over 20‰ og findes til f2.0k,θ =
0,89 · fyk = 489 MPa ved lineær interpolation i tabel V 9.2.2a i DS 411.

Arbejdskurven for armeringsstålet med en temperatur på 450◦C kan ses på
figur C.8.

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ε
s
 [−]

σ sk
 (

θ)
 [M

P
a]

Figur C.8: Armeringens arbejdskurve ved 450◦
C.

Det vurderes, at det giver lavest bæreevne at beregne væggen som tværbe-
lastet fremfor centralt belastet, hvorfor kun denne beregning udføres. Mo-
mentbæreevnen beregnes derfor med formel C.9 til C.13, idet spændingen
i trækarmeringen dog findes ud fra arbejdskurven på figur C.8. Da denne
spænding indgår i formel C.9 til beregning af trykzonehøjden, er det nem-
mest at udføre beregningerne ved iteration. Dette gøres ved, at der gættes på
en armeringsspænding, hvorefter trykzonehøjden og tøjningerne beregnes ud
fra denne. Der kan nu findes de spændinger, der hører til de givne tøjninger,
og beregningen fortsættes til passende nøjagtighed opnås. Momentbæreev-
nen af det valgte tværsnit kan herefter findes til 93,7 kNm.
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Termisk excentricitet

Når væggen opvarmes, vil der ske en udvidelse af betonen. Da væggen bliver
varmest på den side, der vender mod branden, vil opvarmningen resultere
i, at der kommer en termisk excentricitet, etermisk, som det er illustreret på
figur C.9.

Figur C.9: Den termiske excentricitet.

Hvis der er tryk i hele tværsnittet, kan tværsnittet regnes for urevnet, og den
termiske excentricitet kan beregnes som:

etermisk =
1

8
· 1,1 · 10−5(θr,kant2 · kr,kant2 − θr,kant1 · kr,kant1)

hr
· l2 (C.26)

hvor θr,kant1 og θr,kant2 er temperaturen i hhv. den mest og mindst trykkede
kant af det reducerede tværsnit, der er hhv. 20 og 531◦C, hr er den reducerede
tværsnitshøjde, l er den geometriske højde af væggen og kr,kant1 er givet ved
følgende, idet den dog mindst kan være nul:

kr,kant1 = 1 − 2,35
σr,kant1

fck
(C.27)

hvor σr,kant1 er trykspændingen ved den mest trykkede kant før instabili-
tetsberegninger og fck er den karakteristiske betontrykstyrke. På tilsvarende
måde kan kr,kant2 beregnes for den mindst trykkede kant.

Trykspændingerne i det reducerede tværsnits to kanter skal beregnes efter
elasticitetsteorien, hvorfor tyngdepunktet, arealet og inertimomentet af det
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reducerede tværsnit skal beregnes. Armeringen medtages også i disse bereg-
ninger, hvorfor forholdet mellem armeringens og betonens elasticitetsmodu-
ler, α, skal findes. For trykarmeringen findes α til 7,4. Idet der tages hensyn
til, at trækarmeringen er opvarmet til temperaturen θ = 450◦C findes, at
αθ =

Espk,θ

Eck
= 4,8. Det transformerede tværsnit kan ses på figur C.10

Figur C.10: Det transformerede tværsnit.

Arealet af det transformerede tværsnit, At, findes som:

At = As · α + As · αθ + b · hr (C.28)

hvor As er arealet af seks armeringsstænger, b er tværsnitsbredden og hr er
den reducerede tværsnitshøjde.

Herefter findes det statiske moment, S, om oversiden og tyngdepunktets
afstand, y0, fra oversiden ved:

S = As · α · ya + As · αθ · d + b · h2
r

2
(C.29)

y0 =
S

At
(C.30)

hvor ya er afstanden fra armeringens tyngdepunkt til nærmeste kant på
34 mm og d er tværsnittets effektive højde.

Inertimomentet, I, om tyngdepunktsaksen findes som:

I = 1
12 · b ·h3

r + b ·hr

(
y0 −

hr

2

)2

+As ·α(y0 −ya)
2 +As ·αθ(d−y0)

2 (C.31)

For det transformerede tværsnit beregnes det, at tyngdepunktet er beliggende
86 mm fra oversiden, arealet findes til 0,11 m2 og inertimomentet findes til
2,89 · 10−4 m4.

Normalkraften, NSd, virker med en excentricitet, e, i forhold til det oprin-
delige tværsnit. I forhold til det reducerede tværsnit bliver excentriciteten er

på y0 − t
2 + e = 5 mm, idet t er tykkelsen af det oprindelige tværsnit.

Momentpåvirkningen, MSd, fra normalkraften findes som:

MSd = NSd · er (C.32)
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Spændingerne kan nu beregnes vha. de fundne tværsnitskonstanter ved:

σ =
NSd

A
+

MSd

I
· y (C.33)

hvor y indsættes som y0 for oversiden og y0−hr for undersiden. Hermed kan
spændingerne beregnes til hhv. 7,8 og 5,7 MPa. Indsættes disse spændinger i
formel C.27, der igen indsættes i formel C.26, findes en termisk excentricitet
på 45 mm. Da der er tryk i begge kanter, holder forudsætningen om et
urevnet tværsnit.

For at tage højde for søjlevirkningen skal der regnes med en excentricitet,
e2, fra denne, der beregnes med formel C.6 og findes til 62 mm.

Den samlede excentricitet, etot, findes herefter som summen af er, etermisk og
e2 og bliver 112 mm.

Væggen bliver hermed belastet af et moment på NSd · etot = 83,2 kNm.
Da dette er mindre end de 93,7 kNm, som den kan holde til, har væggen
tilstrækkelig bæreevne i brandsituationen



Bilag D

Etagedæk

Til etagedækkene i bygningen vælges det at benytte huldæk med spændar-
mering. Der tages udgangspunkt i den geometriske udformning af et PX32-
etagedæk fra Spæncom, som kan ses på figur D.1. Hvert dækelement er ar-
meret med 8 L15,2-liner og skal spænde over 13,7 m. Dækket regnes simpelt
understøttet på facadernes vægelementer. [Spæncom 2006a]

Figur D.1: Snit af PX32-etagedæk. Mål i mm.

I dette bilag beregnes kravene til kabelkraft ud fra ønsket om at undgå revner
i anvendelsesgrænsetilstanden. Desuden beregnes nedbøjningen, moment- og
forskydningsbæreevnen, idet også brandsituationen betragtes. Der tages hen-
syn til påvirkninger fra krybning, svind og relaxation. Beregningerne kan
findes i program 1g og er baseret på Noter vedr. spændbeton [Kloch 2002].

D.1 Forudsætninger

I dette afsnit redegøres for forudsætningerne for beregning af etagedækket.

Etagedækkene udføres i høj sikkerhedsklasse og skærpet kontrolklasse. Ma-
terialepartialkoefficienten for hhv. tryk- og trækstyrken for armeret beton er

41
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γc = 1,46 og γct = 1,67, mens den for armeringen er γs = 1,25. I anvendelses-
grænsetilstanden og brandsituationen er materialepartialkoefficienterne dog
1,0.

Beton

Det vælges at lave dækelementerne af en beton B 45, der har en karakte-
ristisk trykstyrke, fck, på 45 MPa. For at kunne beregne krybningen skal
cementstyrkeklassen, vand-cementforholdet og cementindholdet kendes. Det
antages, at der er brugt en Standard-Cement af styrkeklasse 52,5. Hermed
kan vand-cementforholdet, v/c, beregnes af Bolomeys formel :

fck = K

(
1

v/c
− α

)
(D.1)

hvor K er 27 for Basis-Cement og α er 0,5 [Herholdt, Justesen, Nepper-
Christensen & Nielsen 1985, s. 137, 666]. Dette giver et v/c-forhold på 0,46.

Antages det, at tilslaget består af bakkematerialer med en maksimal diameter
på 16 mm og at betonen har naturligt luftindhold og et sætmål på 60-100 mm,
fås et vandbehov på 180 l/m3. [Herholdt et al. 1985, s. 671] Med det fundne
v/c-tal bliver cementindholdet, C, hermed på 390 kg/m3.

Betonens trækstyrke, fctk, beregnes af:

fctk =
√

0,1fck (D.2)

og bliver på 2,1 MPa ved en trykstyrke på 45 MPa.

Begyndelseselasticitetsmodulet, E0k, for betonen kan findes som:

E0k = 51000
fck

fck + 13
(D.3)

Elasticitetsmodulet, Eck, der skal bruges i de videre beregninger, kan sættes
til 70% af E0k svarende til 27,7 GPa.

Armering

I spændbeton bruges armering uden udpræget flydegrænse, hvorfor hele ar-
bejdskurven for armeringen skal kendes. I beregningerne tages der udgangs-
punkt i den arbejdskurve, der kan findes på bilagscd’en. Linen har en dia-
meter på 12,5 mm og et effektivt areal på 93 mm2, og arbejdskurven har
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følgende forskrift:

P =

⎧⎨
⎩

17,205ε for 0 ≤ ε < 7
0,2551ε3 − 9,237ε2 + 109,03ε − 277,7 for 7 ≤ ε < 10
136 + 0,8ε for 10 ≤ ε < 35

(D.4)

hvor P er kraften angivet i kN og ε er tøjningen i ‰. Da linerne, der skal
anvendes, har en diameter på 15,2 mm, divideres udtrykkene med armerings-
arealet for at få spændingen som funktion af tøjningen. Hermed fremkommer
den arbejdskurve, der kan ses på figur D.2. Det ses, at trækstyrken, ftk, er
på 1763 MPa og opnås ved en tøjning på 35‰.

Linen på 15,2 mm antages at have et effektivt areal på 138 mm2, som er
fundet ved at multiplicere det effektive areal for 12,5 mm linen med forholdet
mellem deres bruttoarealer. Det samlede armeringsareal, As, for de otte liner
bliver derfor 1100 mm2.
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Figur D.2: Spændarmeringens arbejdskurve.

Belastningshistorie

Etagedækkets belastningshistorie er væsentligt at klarlægge, da det har be-
tydning for eksempelvis krybning og svind. Belastningshistorien kan ses i
tabel D.1. Det antages, at etagedækket udstøbes til tiden nul, og at ka-
belkraften og egenlasten aktiveres efter et døgn. Efter syv døgn monteres
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etagedækkene i bygningen. Efter 180 dage antages bygningen af være fær-
dig, og nyttelast, indvendig vindlast samt egenlast fra installationer, lette
skillevægge og slidlag påføres. Der ses bort fra vindlasten inden dag 180. Der
antages, at betonen har de modenheder, som er vist i tabel D.1. De rela-
tive fugtigheder i tabellen er skønnet på baggrund af anbefalede værdier i
Betonbogen [Herholdt et al. 1985, s. 111].

Tid Handling Last RF M20

Døgn % døgn
0 Udstøbning - 60 0
1 Kabler klippes G1,P 60 10
7 Montering G1,P 60 20

180 Drift G1,P,Q,G2 45 180

Tabel D.1: Antaget belastningshistorie for etagedækket. G1 angiver egenlast fra etage-
dækket, P angiver kabelkraft, Q angiver nytte- og vindlast og G2 angiver egenlast fra
installationer, lette skillevægge og slidlag. RF angiver den relative luftfugtighed og M20

angiver modenheden.

De karakteristiske værdier af belastningerne kan findes i bilag A. Hvert dæk-
element optager fladelast for en bredde svarende til elementbredden på 1,2
m.

I anvendelsesgrænsetilstanden benyttes lastsituation 9 og 10 fra tabel 3.1 i
hovedrapporten, der er hhv. den karakteristiske og kvasipermanente kombi-
nation.

I brudgrænsetilstanden beregnes det, at det er lastsituation 1, hvor nytte-
last er dominerende, der giver størst belastning. I brandsituationen benyttes
lastsituation 7.

D.2 Geometri

Modulbredden for dækelementerne er på 1,2 m, mens den reelle bredde er
på 1196 mm, idet der skal være fuger mellem dækelementerne. Hvert dæke-
lement har otte liner og syv huller, som vist på figur D.1. På figur D.3 ses et
udsnit af dækket omkring et hul, og det ønskes at beregne inertimomentet
og tyngdepunktsplaceringen af dette.

Hullet består af to halvcirkler af forskellig størrelse, der er forbundet af et
trapez.

Afstanden e fra en halvcirkels bund til tyngdepunktet, arealet A, og inerti-
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Figur D.3: Tilnærmelse af 1/7 af et PX32-etagedæk. Mål i mm.

momentet, I, af en halvcirkel kan beregnes som [Jensen 2007, s. 36]:

e =
4r

3π
(D.5)

A = 1
2πr2 (D.6)

I =

(
π

8
− 8

9π

)
· r4 (D.7)

hvor r er radius af halvcirklen.

For et ligebenet trapez med højde h og sidelængder a og b kan afstanden e
fra siden med længden a til tyngdepunktet, arealet, A, og inertimomentet,
I, beregnes af [Jensen 2007, s. 35]:

e =
h

3

a + 2b

a + b
(D.8)

A = 1
2(a + b)h (D.9)

I =
h3(a2 + 4ab + b2)

36(a + b)
(D.10)

Afstanden fra tyngdepunktet til undersiden af dækket beregnes ved at tage
statisk moment om undersiden og dividere dette med arealet. Ved både areal
og statisk moment trækkes bidraget fra hullet fra værdierne for det massive
dæk. Med afstandene, der kan ses på figur D.3, beregnes tværsnitsarealet for
et dækelement til Ac = 0,170 m2 og tyngdepunktet til at ligge 166 mm fra
bunden.
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Inertimomentet af udsnittet kan nu beregnes om dets tyngdepunkt. Inerti-
momentet af det massive dæk om dets egen tyngdepunkt findes som I =
1/12bh3, hvor b og h er tværsnitsbredden og -højden. Da inertimomentet
ønskes om huldækkets tyngdepunkt, skal denne værdi adderes med et flyt-
teled, der er givet som I = A · η2, hvor A er arealet af det massive dæk
og η er afstanden fra eget tyngdepunkt til huldækkets tyngdepunkt. Denne
formel bruges også til at beregne flytteled for hullerne. Inertimomentet for
huldækket kan hermed beregnes til 2,12 · 10−3 m4, idet inertimomentet af
udsnittet på figur D.3 multipliceres med syv.

Modstandsmomenterne for undersiden og oversiden findes til hhv. W1 =
0,0127 m3 og W2 = 0,0138 m3. Den effektive højde, d, er på 284 mm.

D.3 Anvendelsesgrænsetilstanden

I anvendelsesgrænsetilstanden bestemmes kabelkraften, der skal påføres tvær-
snittet. Desuden bestemmes spændingstabet fra initialtøjning, krybning, svind
og relaxation. Endelig bestemmes dækkets udbøjning i kort- og langtidstil-
standen.

D.3.1 Valg af kabelkraft

Det ønskes at vælge kabelkraften, så spændingerne i anvendelsesgrænsetil-
standen i tværsnittets top og bund ligger indenfor nogle tilladte værdier i
både opspændings- og driftssituationen.

Da kabelkraften påvirker tværsnittet excentrisk, bliver tværsnittet påvirket
af et moment, der giver træk i toppen. I opspændingssituationen er egenlast-
en fra dækket den eneste nedadrettede last, mens dækket i driftssituationen
bliver påvirket af både egen-, nytte- og vindlast. I opspændingssituationen
er der derfor størst muligt tryk i bunden, mens det størst mulige tryk i
toppen forekommer i driftssituationen. Momentet fra lasten i opspændings-
situationen beregnes til Mop = 114,3 kN, mens momentet i driftssituationen
beregnes til Mdr = 212,1 kN, idet momentet er givet ved 1

8pl2, hvor p er
linielasten og l er længden af dækket.

Når linerne klippes, antages trykstyrken at være oppe på 75% af fck. End-
videre angiver DS 411, at betontrykspændingerne i opspændingssituationen
ikke må overstige 70% af den karakteristiske værdi, hvilket giver en tilladt
trykspænding, σc,op, på 23,6 MPa [DS 411 1999, s. 80]. Trækstyrken, σt,op,
sættes konservativt til 0.
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I driftssituationen ønskes det ikke, at trykspændingerne er så store, at der
opstår længde- og mikrorevner, da dette medfører øget krybning. DS 411 an-
giver, at dette erfaringsmæssigt ikke sker ved spændinger mindre end 0,6 ·fck

[DS 411 1999, s. 64]. På den sikre side kræves det derfor, at trykspændinger-
ne, σc,dr, ikke overstiger 0,55 · fck = 24,8 MPa. Der tillades trækspændinger,
σt,dr, på 2 · fctk = 4,3 MPa.

Kravene kan sammenfattes til følgende to dobbeltuligheder, hvor den øver-
ste er kravene til spændingerne i oversiden, og den nederste er kravene til
spændingerne i undersiden.

Mdr − σc,drW2

yk − k2
≤ K ≤ Mop + σt,opW2

yk − k2
(D.11)

Mdr − σt,drW1

yk + k1
≤ K ≤ Mop + σc,opW1

yk + k1
(D.12)

I udtrykket er yk afstanden fra tyngdepunktet til centerlinie af armeringen
på 131 mm, og k1 er kerneradius for undersiden, der er givet ved:

k1 =
W1

A
(D.13)

mens kerneradius for oversiden, k2, beregnes tilsvarende.

Kravene til betonspændingerne giver, at den samlede kabelkraft, K, skal
ligge mellem 770 og 2018 kN.

DS 411 angiver også, at spændingerne i armeringen ved opspændingen ikke
må overstige 0,8ftk = 1410 MPa [DS 411 1999, s. 80]. Dette svarer til en
samlet kabelkraft på 1552 kN.

Sammenfattes kravene fås, at den samlede kabelkraft, K, for de otte liner
skal ligge indenfor intervallet 770 kN ≤ K ≤ 1552 kN. Disse krav skal være
overholdt i hele konstruktionens levetid, og da kabelkraften reduceres pga.
påvirkninger fra krybning, svind og relaxation, vælges kabelkraften til 1552
kN, svarende til en spænding, σs0, på 1410 MPa.

D.3.2 Svind, krybning og relaxation

Det ønskes i dette afsnit af beregne, hvor meget kabelkraften reduceres som
følge af elastiske og plastiske tøjninger fra krybning, svind og relaxation.
Tøjningerne findes i niveau med kabelkraften, da det er disse tøjninger, der
giver anledning til reduktion af kabelkraften. Tøjningsforløbene beregnes for
50 år, men optegnes kun for 10 år, da de ikke ændrer sig væsentligt efter
dette tidsrum.
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Afsnittet er baseret på det tidligere nævnte notat [Kloch 2002] og Teknisk
Ståbi [Jensen 2007, s. 168-171].

Initialtøjning

Når kabelkraften påføres, vil betontværsnittet få en elastisk initialtøjning,
ε0, der kan findes ved Hookes lov :

ε0 =
σc

Eck
(D.14)

hvor σc er betonspændingen i snittet med armeringen og Eck er betonens
elasticitetsmodul.

Tryknormalkraften er lig kabelkraften, K, mens momentet stammende fra
kabelkraften har en værdi på yk ·K i tyngdepunktet. Momentet fra de jævnt
fordelte laster er størst på midten, og da det ønskes at finde en tøjning, der
gælder for hele dækket, bruges 2/3 af det maksimale moment, da dette svarer
til en middelværdi. Momentet, M , er dermed givet ved:

M = yk · K − 2
3 · 1

8 · p · l2 (D.15)

hvor p er linielasten og l er dækkets længde.

Trykspændingen i niveau med kablet, σc, findes herefter som:

σc =
K

Ab
+

M

I
yk (D.16)

Da initialtøjningen er en elastisk tøjning, vil den ændre sig i takt med, at
belastningen ændrer sig. Det ønskes at finde den spænding, σc, der også giver
anledning til krybning, hvorfor det er spændingen svarende til det kvasiper-
manente tilfælde, der bruges.

Efter et døgn påføres kabelkraften samt egenlasten fra etagedækket, og efter
180 døgn påføres den resterende egen- og nyttelast. Efter et døgn findes
spændingen til 17,0 MPa, mens den efter 180 døgn er på 14,2 MPa.

Initialtøjningen, ε0, kan nu beregnes med formel D.14 og findes til 0,612‰
efter et døgn, mens den falder til 0,514‰ efter 180 døgn.

Krybning

Betonspændingerne giver udover initialtøjningen anledning til en plastisk
krybetøjning, εc, der er givet ved:

εc = ε0 · ψ (D.17)
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hvor ψ er krybetallet.

Da lasterne og dermed initialtøjningen, ε0, ændrer sig efter 180 dage, fås et
krybetøjningsforløb for hver af de to værdier af initialtøjningen. Det resulte-
rende tøjningsforløb findes vha. superpositionsprincippet, idet der beregnes
et krybetøjningsforløb for initialtøjningen efter ét døgn og et fra reducerin-
gen i initialtøjning, hvorefter de to forløb adderes.

Krybetallet er givet ved følgende formel:

ψ = ka · kb · kc · kd · kt (D.18)

hvor k-faktorerne afhænger af hærdealderen ved belastningstidspunktet, be-
tonens sammensætning og geometri, den relative fugtighed samt tiden.

Faktoren ka angiver hærdealderens indflydelse og er for cement i styrkeklasse
52,5 givet ved:

ka =
0,085(54 +

√
M20)

1,75 +
√

M20
(D.19)

hvor M20 er modenheden ved belastningstidspunktet, der kan findes i tabel
D.1. For krybeforløbet, der begynder efter ét døgn, bliver faktoren ka lig
0,99, mens den bliver 0,38 ved krybeforløbet, der begynder efter 180 døgn.

Faktoren kb afhænger af betonens sammensætning og er givet ved:

kb = 7 · 10−3C(v/c + 1
3)v/c (D.20)

hvor C er cementindholdet i kg/m3 og v/c er vand-cementforholdet. Det
beregnes, at faktoren kb har en konstant værdi på 1,00.

Den relative luftfugtigheds indflydelse indgår i faktoren kc, der er givet ved:

kc =
6,7(1,15 − RF )

2,03 − RF
(D.21)

hvor RF er den relative luftfugtighed. Da den varierer i belastningsperioden,
beregnes den som et tidsvægtet gennemsnit, dvs. vha. formlen:

RF =
∑

RFi
ti
tc

(D.22)

hvor RFi er den relative luftfugtighed i delperioden ti, der kan ses i tabel
D.1, og tc er lastvarigheden. Faktoren kc varierer derfor med tiden.

Faktoren kd afhænger af geometrien og er givet ved:

kd =
0,56(0,211 + ræ)

0,0727 + ræ

(D.23)
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hvor ræ er den ækvivalente radius givet ved:

ræ =
2Ab

s
(D.24)

hvor Ab er betonarealet og s er den frie omkreds, der for etagedækket findes
som to gange elementbredden, da hullerne ikke har forbindelse til omgivel-
serne. Dermed bliver den ækvivalente radius 162 mm og kd = 0,89.

Krybningen sker hele tiden, men foregår hurtigst lige efter lasten er påført.
Dette tages der højde for med faktoren kt, der er givet ved:

kt =
tαc

tαc + t0
(D.25)

hvor tc er lastvarigheden og t0 er givet ved:

t0 = 9(
√

10)αβ (D.26)

hvor α findes som:
α = 0,75 + 0,125β (D.27)

og β afhænger af den ækvivalente radius, ræ, på følgende måde:

β =
ln(20ræ)

ln 2
(D.28)

Størrelsen t0 får hermed en værdi på 59, mens kt varierer med tiden.

De to krybeforløb kan dermed beregnes og adderes. På figur D.4 kan de to
krybeforløb samt det resulterende forløb ses.

Svind

Mens krybningen er afhængig af belastningen, sker svindet som følge af, at
betonen afgiver fugt til omgivelserne. Svindtøjningen kan beregnes som:

εs = εb · kb · kd · kt (D.29)

hvor kb og kt beregnes som tilsvarende faktorer, der bruges til beregning af
krybningen. Lastvarigheden, tc, i formel D.25 skal blot erstattes med eks-
poneringstiden, ts, der her indsættes som tiden siden, dækket blev støbt.
Faktoren kd skal ved beregning af svindet findes ved følgende formel:

kd =
0,25(0,852 + ræ)

0,132 + ræ

(D.30)
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Figur D.4: Krybetøjningsforløbene, idet εc1 og εc2 er forløbene, der starter efter hhv. 1
og 180 døgn, og εc er summen af forløbene.

Størrelsen εb beregnes som:

εb =
0,089(1 − RF )

1,67 − RF
(D.31)

hvor den relative fugtighed, RF , findes som et tidsvægtet gennemsnit vha.
formel D.22, hvor lastvarigheden, tc, erstattes med eksponeringstiden ved
hver luftfugtighed, ts.

Svindtøjningens forløb bliver nu som vist på figur D.5, hvor også initialtøj-
ningen og krybningstøjningen kan ses.

Relaxation

Relaxationen af stålet betyder, at det bliver mere slapt med tiden, hvorfor
kabelkraften reduceres. Størrelsen af relaxationen afhænger af opspændings-
graden og stålets relaxationsklasse, som for den valgte armering er lav, hvilket
giver et lille spændingstab.

Opspændingsgraden er defineret som kabelkraften divideret med brudkraf-
ten, hvilket blev valgt til 80%. Dette giver et spændingstab efter 1000 timer
på 4,5% af den initielle armeringsspænding, σs0. [Kloch 2002, s. 6.3] Spænd-
ingstabet efter 1000 timer, Δσ1000, beregnes til 63,5 MPa.
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Figur D.5: Forløbet af initial-, ε0, krybning-, εc, og svindtøjning, εs.

Spændingstabet, Δσr, til tiden, t, regnet i timer kan findes som:

Δσr(t) = Δσ1000 ·
(

t

1000

)β

(D.32)

hvor β sættes til 0,20.

Reduktion af kabelkraft

Spændingstabet fra krybning og svind, Δσsc, findes som:

Δσsc = (εc + εs)Eck (D.33)

hvor εc og εs er hhv. krybe- og svindtøjningen. På samme måde beregnes
spændingstabet fra den elastiske tøjning, Δσ0.

Da relaxationen har en gensidig påvirkning med krybningen og svindet, skal
der tages hensyn til dette. Dette kan gøres tilnærmet ved at reducere spænd-
ingstabet fra relaxationen med en reduktionsfaktor, γ, givet ved:

γ = 1 − 2Δσsc

σs0
(D.34)
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Reduktionen i kabelkraft, ΔK, pga. initialtøjningen og påvirkninger fra kryb-
ning, svind og relaxation kan nu beregnes som:

ΔK = (Δσ0 + Δσsc + γ · Δσr)As (D.35)

hvor As er armeringsarealet.

Reduktionen af kabelkraften de første 10 år kan ses på figur D.6. Efter 50
år er den effektive kabelkraft reduceret med næsten 40% fra 1552 kN til 952
kN, hvilket der dog stadig er indenfor det tilladelige i anvendelsesgrænsetil-
standen, da den nedre grænse er 770 kN.
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Figur D.6: Reduktionen af kabelkraften, idet ΔK0 er reduktionen fra initialtøjningen,
ΔKsc er fra krybning og svind og ΔKr er fra relaxation. Den effektive kabelkraft, Keff, er
ligeledes optegnet.

D.3.3 Nedbøjning

Det skal kontrolleres, at dækkets nedbøjning i både kort og langtidstilstanden
er af acceptabel størrelse. DS 409 angiver et vejledende krav for etagedæk
på l

400 , idet l er spændvidden. Hermed kan der accepteres en nedbøjning på
34 mm.

Når armeringen opspændes, får dækelementet en opbøjning, der beregnes af:
[Jensen 2007, s. 111]

u =
1

8

MK l2

EI
(D.36)



54 BILAG D. ETAGEDÆK

hvor MK er momentet fra kabelkraften på MK = Kyk, E er elasticitets-
modulet og I er inertimomentet. Ved beregning af inertimomentet tages der
hensyn til armeringen, idet det regnes for et transformeret tværsnit. Her
multipliceres armeringsarealet med en faktor α, der er forholdet mellem ar-
meringens og betonens elasticitetsmoduler.

Den jævnt fordelte linielast, q, giver en nedbøjning, der kan findes som:
[Jensen 2007, s. 109]

u =
5

384

ql4

EI
(D.37)

Størrelsen af belastningen og stivheden afhænger af, om det er kort- eller
langtidstilstanden, der betragtes. I korttidstilstanden, lige efter montering,
bliver dækket kun påvirket af egenlasten samt kabelkraften, idet der bruges
den initielle værdi af kabelkraften.

Elasticitetsmodulet sættes til Eck, givet ved 70% af betonens begyndelses-
elasticitetsmodul. Det transformerede inertimoment kan efter samme princip
som i afsnit D.2 beregnes til 2,24 ·10−3 m2, idet α i korttidstilstanden bereg-
nes til 6,7. Afstanden fra armeringen til tværsnittets tyngdepunkt, yk, kan
beregnes til 125 mm i korttidstilstanden.

Det kan nu beregnes, at kabelkraften giver anledning til en opbøjning på
73 mm, mens egenlasten giver en nedbøjning på 36 mm. Ved at superponere
de to bidrag findes en samlet opbøjning på 37 mm.

I langtidstilstanden er dækket påvirket af den effektive kabelkraft og den
kvasipermanente belastning. Elasticitetsmodulet reduces pga. krybning til:

Ec,ef =
Eck

1 + ψ
(D.38)

hvor ψ er krybetallet fundet ved formel D.18. Der benyttes krybetallet høren-
de til belastningen, der påføres efter et døgn, som efter 50 år har en værdi på
2,6. Hermed bliver det effektive elasticitetsmodul på 7691 MPa, og α bliver i
langtidstilstanden 24,1. Inertimomentet kan i langtidstilstanden beregnes til
2,51 · 10−3 m2, mens yk bliver 113 mm.

Det beregnes, at kabelkraften giver anledning til en opbøjning på 130 mm,
mens der kommer en nedbøjning på 181 mm. Samlet set bliver nedbøjningen
derfor på 51 mm, svarende til 1/268 af spændvidden. Den vejledende grænse
overskrides derved.

En af grundene til, at nedbøjningen er så stor, er, at kabelkraften er reduceret
næsten 40% pga. krybning, svind og relaxation. Hos Spæncom regnes der
kun med, at den effektive kabelkraft for det pågældende dæk er reduceret til
1176 kN [Nørrevang 2007]. Ved denne kabelkraft kan dækkets nedbøjning i
langtidstilstanden beregnes til 21 mm, hvilket er indenfor normens krav.
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D.4 Brudgrænsetilstanden

I brudgrænsetilstanden eftervises det, at etagedækket har tilstrækkelig bæ-
reevne overfor moment samt forskydning.

D.4.1 Momentbæreevne

I brudgrænsetilstanden skal det kontrolleres, at momentpåvirkningen ikke
overstiger momentbæreevnen. Momentbæreevnen beregnes vha. plasticitets-
teorien, idet der tages hensyn til, at armeringen har en tøjning fra forspæn-
dingskraften.

Spændingen fra forspændingskraften findes ved at dividere den effektive ka-
belkraft med armeringsarealet, As, og findes hermed til σs0 = 865 MPa. Den
tilhørende tøjning, εs0, kan findes til 4,7‰ vha. arbejdskurven i figur D.2.

Da spændarmeringen ikke har en udpræget flydegrænse, er beregningen ikke
lige så simpel som ved slap armering. I stedet udføres beregningerne ved
iteration, ved at der gættes på en trykzonehøjde, hvorefter det kontrolleres,
om den er korrekt. Situationen er den samme, som det er skitseret på figur
C.5, idet der dog ikke er trykarmering i dette tilfælde. Der gættes på en
trykzonehøjde, x, på 50 mm, hvorefter tillægstøjningen, Δεs, findes som:

Δεs = εcu
d − x

x
(D.39)

hvor εcu er betonens brudtøjning på 3,5‰ og d er tværsnittets effektive
højde. Tillægstøjningen findes til 16,4‰, hvorefter den samlede tøjning i
armeringen, εs, findes som summen af εs0 og Δεs, hvilket giver 21,1‰ . Nu
kan den samlede armeringsspænding, σs, findes til 1643 MPa ud fra den
anvendte arbejdskurve.

Kraften i armeringen, Fs, og kraften i betonen, Fc, findes ved:

Fs = Asσs (D.40)

Fc = 0,8x · b · fck (D.41)

Kraften i armeringen findes til 1,81 MN, mens kraften i betonen er 2,15 MN.

Det kontrolleres, at gættet på trykzonehøjden er rigtigt ved at kræve, at der
skal være ligevægt mellem kraften i armeringen og betonen, idet materiale-
partialkoefficienterne medregnes:

Fs

γs
− Fc

γc
= 0 (D.42)
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Da dette er opfyldt ved de fundne kræfter, er trykzonehøjden korrekt.

Momentbæreevnen, MRd, kan nu beregnes ved at tage moment om arme-
ringen:

MRd = (d − 0,4x)
Fs

γc
(D.43)

Momentbæreevnen findes til 381 kNm, og da etagedækket i brudgrænsetil-
standen bliver påvirket af et moment på 277 kNm, har dækket en udnyttel-
sesgrad på 73%.

D.4.2 Forskydningsbæreevne

I brudgrænsetilstanden skal det ligeledes kontrolleres, at forskydningsbære-
evnen er tilstrækkelig. Da forskydningskraften er størst ved understøtninger-
ne, er det dette snit, der undersøges. Her har forskydningskraften, VSd, en
værdi på halvdelen af belastningen på dækelementet.

Forskydningspåvirkningen, τSd, i et snit kan beregnes som:

τSd =
VSd

bw · z (D.44)

hvor VSd er den regningsmæssige forskydningskraft, bw er kroppens mind-
ste effektive bredde og z er den mindste indre momentarm, der findes som
z = d − 0,4x, hvor der anvendes den trykzonehøjde, som blev fundet ved
beregning af momentbæreevnen. Ved beregning af den effektive kropsbredde
tages den fulde bredde fratrukket de syv huller, hvormed bw bliver 0,44 m.
Forskydningspåvirkningen, τSd, kan dermed beregnes til 0,70 MPa.

Denne forskydningsspænding skal ifølge DS 411 opfylde følgende krav:

τSd ≤
{

1
2νvfcd

βτ0d
(D.45)

hvor νv er en effektivitetsfaktor, der for den valgte betonstyrke er 0,47 [DS
411 1999, s. 41], fcd er den regningsmæssige trykstyrke og β tager højde for
afstanden fra snittet til understøtningen og sættes på den sikre side til 1.

Faktoren τ0d er givet ved:

τ0d = 0,25k(1,2 + 40ρl)fctd + 0,15σcp (D.46)

hvor k er en skalaeffekt, ρl er det geometriske armeringsforhold og σcp er
normalspændingen.

Skalaeffekten, k, er givet ved:

k = 1,6 − d ≥ 1 (D.47)
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hvor d er tværsnittets effektive højde, hvormed k bliver 1,32.

Det geometriske armeringsforhold findes som:

ρl =
Asl

bw · d ≤ 0,02 (D.48)

hvor Asl er det effektive areal af trækarmeringen, idet der skal tages hensyn
til forankringsforholdene. Da forankringsforholdene ikke betragtes nærmere,
sættes det effektive areal af trækarmeringen konservativt til nul.

Tryknormalspændingen, σcp, findes som:

σcp =
NSd

Ac
(D.49)

hvor NSd er normalkraften, der er lig kabelkraften, idet tryk regnes positivt,
og Ac er betonarealet. Hermed kan σcp beregnes til 5,59 MPa.

De to øvre grænser for forskydningsspændingen i formel D.45 kan dermed be-
regnes til hhv. 7,3 og 1,3 MPa, hvorfor udnyttelsesgraden overfor forskydning
er på 52%.

D.5 Brand

Det skal kontrolleres, at dækket stadig har tilstrækkelig bæreevne efter 120
minutters brandpåvirkning. Dækket kan enten blive påvirket af brand i rum-
met over eller under dækket, hvorfor begge situationer kontrolleres.

Brand ovenfra

Ved brandpåvirkning ovenfra er dækket beskyttet af slidlaget på 50 mm.
Da dækket har en pilhøjde, når det monteres, vil slidlaget blive mindst på
midten. Idet det antages, at dækket er belastet af dets egenlast og 50 mm
slidlag, når slidlaget hærder, kan pilhøjden beregnes til 27 mm, hvormed
slidlaget kun bliver 23 mm på midten.

Ved brug af formel C.19 beregnes temperaturforløbet gennem slidlaget og
betondækket, idet der ikke tages hensyn til hullerne. Dette er en konservativ
antagelse, når der ses på et standardbrandforløb på 60 min eller mere. [Hertz
2006]

Idet kun temperaturerne i dækket benyttes, kan middelværdien af styrkere-
dutionsfaktorerne beregnes ved samme fremgangsmåde som i afsnit C.3.
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Udbredelsen af skadeszonen kan derefter beregnes med følgende formel, da
instabilitet ikke er kritisk:

a = w

(
1 − ξc,middel

ξc(θM )

)
(D.50)

Det beregnes, at skadeszonens udbredelse i dækket er på 4,3 mm, hvorfor det
vurderes, at bæreevnen er tilstrækkelig, da belastningen i brandsituationen
er mindre end i brudgrænsetilstanden.

Brand nedenfra

Når dækket påvirkes af brand nedenfra, beregnes det, at temperaturforløbet
bliver som vist på figur D.7. Da der ikke sker en temperaturstigning i toppen
af profilet, hvor trykzonen er placeret, har opvarmningen af betonen ikke
betydning for beregningen.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

x [m]

θ 
[° C

]

Figur D.7: Temperaturforløbet gennem spændbetondækket efter 120 min brandpåvirk-
ning. Den stiblede linie angiver armeringens placering.

Derimod sker der en opvarmning af armeringen til 430◦C, hvorfor dens styrke
reduceres. DS 411 angiver, hvordan styrkereduktionen foretages for armering
med en udpræget flydegrænse, men da det ikke er tilfældet for spændarme-
ringen, kan metoden ikke bruges direkte. Arbejdskurven for spændarmering-
en tilnærmes derfor med en arbejdskurve med udpræget flydegrænse, hvor
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Figur D.8: Arbejdskurven for spændarmeringen (stiblet) og den tilnærmede arbejdskur-
ve.

flydespændingen, fyk, er 1548 MPa og elasticitetsmodulet, Esk, er 1,85 · 105

MPa, som vist på figur D.8.

Arbejdskurven for den opvarmede armering findes nu på samme måde som
beskrevet i afsnit C.3. Arbejdskurven kan ses på figur D.9.

Tværsnittets bæreevne kan nu bestemmes med fremgangsmåden beskrevet i
afsnit D.4, idet arbejdskurven på figur D.9 benyttes i stedet for arbejdskurven
for spændarmeringen.

Momentbæreevnen bliver hermed 429 kNm, og da dækket i brandsituationen
er påvirket af 183 kNm, har dækket en udnyttelsesgrad på 43%. Det bør dog
kontrolleres, om armeringen har tilstrækkelig forankring i brandsituationen,
hvilket der dog afgrænses fra.
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Figur D.9: Spændarmeringens tilnærmede arbejdskurve ved 430◦
C.
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Åbningsfaktorbrand

I DS 411 angives, hvordan styrken af betonkonstruktioner udsat for en stan-
dardbrand kan beregnes. Der vil i det følgende blive undersøgt om rumtem-
peraturen fra en åbningsfaktorbrand bliver større end for en standardbrand.
Afsnittet er baseret på Brandteknisk dimensionering af bærende konstruktio-
ner [Bolonius 2005].

En åbningsfaktorbrand tager hensyn til brandrummets størrelse, antal og
størrelse af åbninger, mængden af brandbart materiale og hvad de enkel-
te konstruktionselementer er opbygget af. Brandforløbet beregnes for den
nordlige del af stueetagen, da det er denne brandsektion, der hører til den
dimensionerede væg. Den betragtede sektion bliver afskærmet fra den reste-
rende del af bygningen med en brandvæg.

Grundplanen kan ses på figur E.1, og den østlige og vestlige facade af rum-
met kan ses på figur E.2. Beregningerne, der er foretaget i forbindelse med
brandforløbet, kan findes i program 1h.

Åbningsfaktormetoden giver en nummerisk løsning til energibalancen, som

Figur E.1: Grundplan over det betragtede brandrum. Den skraverede del er ikke en del
af brandrummet. Mål i mm.
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(a) Østfacaden af brandrummet.

(b) Vestfacaden af brandrummet. Den skraverede del er ikke en del af brandrummet.

Figur E.2: Brandrummets facader. Mål i mm.

bruges til bestemmelse af brandforløbet. For rum under 200 m2 med en
rumhøjde under 4 m kan en forenklet metode benyttes. Brandrummet har
et gulvareal på ca. 770 m2 og en rumhøjde på 3,7 m, men det antages dog,
at metoden er repræsentativ. Brandforløbet bestemmes af:

θg = 20 +
345 · log(8 · Γ · t + 1)

1 + 0,04 ·
(

t
td

)3,5 (E.1)

hvor θg er lufttemperaturen i brandrummet i ◦C, t er tiden fra brandens be-
gyndelse i minutter, td er tiden for opvarmningsfasens ophør i minutter og Γ
er en enhedsløs hjælpefunktion, der transformerer tiden og åbningsfaktoren
fra et standardbrandrum til det aktuelle brandrum. Tiden for opvarmnings-
fasens ophør kan findes som:

td = 7,80 · 10−3 · qt

O
(E.2)

hvor qt er brandbelastningen i MJ/m2 og O er brandrummets åbningsfaktor
i m1/2.

Brandbelastningen for brandrum kan deles op i den permanente, qper, og den
variable brandlast, qvar. Sidstnævnte kan iht. DS 410 sættes til 200 MJ/m2,
hvis ikke andet kan dokumenteres. Den permanente brandlast er givet ved:

qper = t · ρ · H · Aper

At
(E.3)

hvor t er tykkelsen af det brandbare lag i m, ρ er densiteten i kg/m2, H er
brandværdien i MJ/kg, Aper er arealet af det brandbare materiale i m2 og
At er det samlede overfladeareal af brandrummet i m2. Som det fremgår af
formlen, antages det derved, at det brandbare materiale fordeles jævnt over
det samlede overfladeareal. Til bestemmelse af den permanente brandlast
antages det, at gulv og loft har 2 mm hhv. træ og gips som belægning. Idet
der ikke foreligger oplysninger om brandværdien for gips, regnes begge som
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værende træ. Dette giver ved brug af formel E.3 en permanent brandlast på
126,5 MJ/m2 ud fra en brandværdi på 17,5 MJ/kg.

Åbningsfaktoren angiver forholdet mellem åbninger ud til det fri og det sam-
lede overfladeareal i brandrummet og kan bestemmes ved:

O =
A ·

√
h

At
(E.4)

hvor A er det samlede åbningsareal i m2 og h er middelhøjden af alle åb-
ningerne i m. Middelhøjden er givet ved:

h =

n∑
i=1

(Ai · hi)

n∑
i=1

Ai

(E.5)

hvor Ai er arealet af den i’te åbning i m2 og hi er højden af den i’te åbning
i m. Højder samt arealer af åbningerne i brandrummet kan ses i tabel E.1.

Åbning Antal Højde Areal Samlet areal
m m2 m2

Små vinduer 32 0,32 0,66 21,12
Store vinduer 3 1,78 3,72 11,16
Vindue i gavl 1 3,50 21,88 21,88
Dør 2 2,15 4,53 9,06
I alt 63,22

Tabel E.1: Antal og dimensioner på åbninger i det betragtede brandrum.

Ved brug af formel E.4 bliver åbningsfaktoren 0,04 m1/2, hvorefter tiden for
opvarmningsfasens ophør, td, kan findes til 62 min.

Hjælpefunktionen Γ, der indgår i formel E.1, findes ved:

Γ =

(
O
b

)2(
0,04
1160

)2 (E.6)

hvor b er brandrummets termiske inerti i J
m2s1/2K

. Den termiske inerti be-
skriver materialets evne til at lede energi.

Brandrummets omsluttende konstruktionselementer består af flere forskel-
lige dele, hvorfor der skal findes en midlet termisk inerti for hele rummet.
Denne er en arealvægtning af den termiske inerti for de enkelte konstruk-
tionselementer.
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Indledningsvist findes en midlet termisk inerti for de enkelte konstruktions-
elementer, dvs. stabiliserende vægge, loft, ydervægge, etagedæk og brandvæg.
Den midlede termiske inerti for hvert konstruktionselement kan udregnes ved:

bmiddel =

n∑
i=1

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

di

ai
i∑

j=1

dj

aj

· bi

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠

n∑
i=1

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

di

i∑
j=1

dj

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠

(E.7)

hvor di er tykkelsen af det pågældende lag i m, bi er den termiske inerti for
det i’te lag i J

m2s1/2K
og ai er temperaturledningstallet i m2/s.

Den termiske inerti for det enkelte konstruktionsmateriale findes ved:

b =
√

ρ · c · λ (E.8)

hvor ρ er densiteten af materialet i kg/m3, c er varmekapaciteten i J/kgK og
λ er varmeledningsevnen i W/mK.

Temperaturledningstallet, a, der beskriver det enkelte materiales evne til at
lede varme, bestemmes ved:

a =
λ

c · ρ (E.9)

I tabel E.2 kan de enkelte materialeparametre, herunder den termiske inerti,
b, og temperaturledningstallet, a, ses.

Materiale ρ c λ b a

kg/m2 J/kgK W/mK J/(m2s1/2K) m2/s
Beton 2300 1,0·103 0,80 1360 0,35·10−6

Letbeton 600 1,0·103 0,20 346 0,33·10−6

Isolering 30 1,0·103 0,10 55 3,33·10−6

Tegl 1600 0,8·103 0,50 800 0,39·10−6

Træ 500 2,0·103 0,15 387 0,15·10−6

Gips 1200 1,0·103 0,15 424 0,13·10−6

Tabel E.2: Materialeparametre til udregning af den termiske inerti for brandrummet.

Ud fra formel E.7 kan middelværdien af den termiske inerti for de forskellige
konstruktionsdele findes, og resultaterne heraf kan ses i tabel E.3.
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Konstruktionsdel Samlet areal Materiale Tykkelse bmiddel

m2 m J/(m2s1/2K)

Ydervæg 267,5 Beton 0,200 942
Isolering 0,190

Tegl 0,108
Brandvæg 35,0 Letbeton 0,100 289

Isolering 0,075
Letbeton 0,100

Væg, Øst-vest 38,7 Beton 0,500 1356
Væg, Nord-syd 72,5 Beton 0,200 1356
Etagedæk 771,6 Træ 0,002 680

Isolering 0,050
Beton 0,320

Loft 771,6 Gips 0,002 987
Beton 0,320

Isolering 0,050
Træ 0,002

Tabel E.3: Tykkelse samt middelværdien af den termiske inerti af konstruktionselemen-
terne.

Middelværdien for den termiske inerti for etagedækket samt loftet findes
både med og uden første lag brandbart materiale, hvorefter der tages middel
af disse to værdier, da det brandbare materiale regnes som værende brændt
væk efter et stykke tid. Middelværdien af den termiske inerti for rummet
findes ved:

b =

n∑
k=1

(Ak · bmiddel,k)

n∑
k=1

(Ak)

(E.10)

hvor Ak er arealet af den k’te konstruktionsdel og bmiddel,k er middelværdien
af den termiske inerti af den k’te konstruktionsdel. Middelvædien for den
termiske inerti for det valgte brandrum er fundet til 767 J

m2s1/2K
, hvorfor

hjælpefunktionen Γ findes at være lig 2,43 ved brug af formel E.6. De an-
vendte størrelser i forbindelse med åbningsfaktorbranden er opstillet i tabel
E.4.

Ud fra de fundne parametre kan brandforløbet optegnes, hvilket kan ses på
figur E.3. Den maksimale rumtemperatur bliver ved åbningsfaktorbranden
1042◦C ved opvarmningsfasens ophør, hvor standardbranden har en maksi-
mal rumtemperatur på 1049◦C efter 120 min. Efter den maksimale tempera-
tur er opnået i åbningsfaktorbranden, vil temperaturen i betonen fortsætte
med at stige. Derfor vil betontemperaturen kunne blive højere efter 120 min
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Faktor Værdi Enhed
qper 200,0 MJ/m2

qvar 126,5 MJ/m2

qt 326,5 MJ/m2

h 1,9 m
O 0,04 m1/2

td 62 min
b 767 J

m2s1/2K
Γ 2,43

Tabel E.4: Størrelserne der indgår i beregningen af åbningsfaktorbranden.

åbningsfaktorbrand end efter 120 min standardbrand. Idet temperaturerne
ligger tæt på hinanden, vurderes det dog at være acceptabelt at regne med
standardbrandens brandforløb, selvom det ikke nødvendigvis er en konser-
vativ løsning.
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Figur E.3: Temperaturforløb i brandrummet ved hhv. standard- og åbningsfaktorbrand.
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Dimensionering af etagekryds

I dette bilag dimensioneres de hårdest belastede etagekryds i bygningen. Ind-
ledningsvist eftervises robusthedskravene, der blev omtalt i afsnit 3.3 i hoved-
rapporten, hvorefter det undersøges, om fugebetonen ved kantstøbningen har
tilstrækkelig bæreevne, samt om vægelementerne har tilstrækkelig bæreevne
ved en koncentreret lastpåvirkning.

F.1 Eftervisning af robusthed

I det følgende bestemmes de armeringsmængder, der er nødvendige for at
overholde robusthedskravene.

Som armering anvendes ribbestål type B 550, der har en karakteristisk fly-
despænding på 550 MPa. Idet eftervisning af robusthed kategoriseres som
ulykkeslast, lastkombination 3.B, er materialepartialkoefficienten lig 1,0.

Der blev i afsnit 3.3 i hovedrapporten fundet de i tabel F.1 opskrevne træk-
kræfter, som hhv. rand- og fugearmeringen skal kunne optage for at overholde
robusthedskravene.

Det nødvendige armeringsareal ved trækforbindelserne bestemmes som kraft
over flydespænding, hvorudfra der skal anvendes de armeringsmængder, som
er opstillet i tabel F.1.

De forskydningspåvirkede forbindelser, strittere, i toppen af vægelementerne
udføres med gevind således, at de kan monteres i vægelementerne efter selve
fremstillingsprocessen. Dette er muligt, når der i vægelementerne placeres
inserts. I hvert vægelement monteres fem strittere med en indbyrdes afstand
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Armering Belastning Nødv. armering Bemærkning
kN mm

Randarmering 206 2 Y16
Fugearmering 36 Y7 U-bøjle

Tabel F.1: Armeringsmængder ved trækforbindelser i etagekrydset til at overholde ro-
busthedskravene.

på 0,6 m, idet de yderste er placeret 150 mm fra kanten. Da der skal op-
tages en karakteristisk last på 30 kN/m, skal hver stritter kunne optage en
forskydningskraft på 18,0 kN. Stritternes bæreevne bestemmes som for bolte
ved overklipningsbæreevnen, hvor følgende anvendes:

Fv,R = c3 · A · fyd (F.1)

hvor Fv,R er overklipningsbæreevnen, der sættes til forskydningskraften på
18,0 kN, c3 er en faktor, der sættes til 0,5, idet bruddet forudsættes at ske
gennem gevindet, A er arealet af armeringen og fyd er den regningsmæssige
flydespænding. Flydespændingen har erstattet den trækstyrke, der normalt-
vis vil indgå i formlen, idet der ikke er fundet oplysninger om trækstyrken
for ribbestålet. Dermed skal stritterne have en diameter på 10 mm.

De forskydningspåvirkede forbindelser i bunden af vægelementerne udføres
med et beslag, hvorpå der er fastgjort en dorn. Beslaget fastgøres til dæke-
lementerne før montagen af vægelementerne påbegyndes. Beslaget monteres
på dækelementet med ekspansionsbolte, mens dornen på beslaget faststøbes
til vægelementet efter montagen. For hvert vægelement med en bredde på
2,7 m vurderes det, at der skal anvendes tre beslag med en indbyrdes afstand
på 1,0 m, hvorfor dornen skal have en diameter på 12 mm, mens der anven-
des to ekspansionsbolte med en diameter på 10 mm pr. beslag [Expandet
A/S 2007].

Det forventes, at et beslag med en tykkelse på 10 mm vil have tilstrækkelig
bæreevne overfor den forskydende kraft, hvorfor der ikke laves yderligere
beregninger af dette.

F.1.1 Forankringslængde

For at kræfterne i fugearmeringen kan overføres til betonen, skal den have
tilstrækkelig forankringslængde. Forankringslængden, l, kan findes af:

l · fctk

ø · fyk
=

0,09

ζ
(F.2)



F.2. KANTSTØBNING VED ETAGEKRYDS 69

hvor fctk er betonens trækstyrke, ø er bøjlearmeringens diameter, fyk er
armeringens flydespænding og ζ er en forankringsfaktor. Forankringsfaktoren
er 0,8 for armeringsstål i styrkeklasse B 550 [Jensen 2004].

Forankringslængden af U-bøjlerne ved fugearmeringen mellem dækelement-
erne findes til 310 mm, idet der anvendes en fugebeton med en karakteristisk
trykstyrke på 25 MPa. Denne forankringslængde tillægges 50%, hvormed
længden skal være 465 mm. Forankringslængden forudsætter samtidig, at
der er fortandinger på dækelementernes sider således, at bruddet vil ske ved
armeringen og ikke mellem dækket og betonen.

F.2 Kantstøbning ved etagekryds

I det følgende eftervises det, at den valgte fugebeton med en trykstyrke på
25 MPa kan anvendes til kantstøbningen ved etagekrydset. Materialepartial-
koefficienten for trykstyrken af armeret beton i høj sikkerhedsklasse er 1,54.
I tabel F.2 kan de regningsmæssige laster på etagekrydset ses.

Lastsituation Væg - horisontal Væg - vertikal
kN kN

1 5 1030
3 17 221

Tabel F.2: Regningsmæssige laster på etagekrydset ved hhv. lastsituation 1 og 3.

I lastsituation 1, der giver det største tryk på fugen, er lasterne bestemt ved
etagekrydset mellem stueetagen og 1. etage, mens lasterne for lastsituation 3,
der giver den største forskydning i støbeskellet, er bestemt ved etagekryds-
et mellem 4. og 5. etage. Lasterne er bestemt ud fra et vægelement med
tværsnitsdimensionerne b × t på 2,7 × 0,2 m.

F.2.1 Trykbrud i kantstøbning

Den vertikale belastning fra det ovenliggende vægelement skal føres gennem
etagekrydset og ned til det nedenstående vægelement. Dækelementerne reg-
nes ikke for lastoverførende, idet de har en mindre stivhed end kantstøbning-
en i etagekrydset [Jensen & Hansen 2005]. Derudover udføres vægelementet
med en forhøjning i den ene side, der virker som forskalling for kantstøbning-
en. Denne forhøjning regnes heller ikke for lastoverførende. Det lastoverfør-
ende areal af kantstøbningen i etagekrydset er det skraverede område på figur
F.1.
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Figur F.1: Horisontalt snit af det lastoverførende areal i et etagekryds. Mål i mm.

Det vurderes, at den effektive tykkelse, teff, af kantstøbningen til overførsel
af den vertikale last er 50 mm, hvor de øvrige 150 mm er vederlaget til dæk-
elementet med tolerancetillæg og forskalling fra vægelementet. Den effektive
spænding, σeff, findes til 7,6 MPa, idet bredden af vægelementet er 2,7 m og
lastsituation 1 er anvendt.

Fugebetonens regningsmæssige trykstyrke, fcd, er 16,2 MPa, hvormed det
kan ses, at der ikke vil ske trykbrud i kantstøbningen ved etagekrydset.

F.2.2 Forskydningsbrud i støbeskel

Mellem det ovenstående vægelement og kantstøbningen laves et støbeskel,
hvorfor det skal kontrolleres, at der ikke sker forskydningsbrud.

Idet undersiden af vægelementet antages støbt mod en glat form, kan den
regningsmæssige forskydningsbæreevne i støbeskellet bestemmes ved [DS 411
1999, s. 44-45]:

τRd = 0,5 · σnd ≤ 0,5 · νv · fcd (F.3)

hvor σnd er den regningsmæssige normalspænding, der virker på støbeskellet,
νv er en effektivitetsfaktor på 0,58 [DS 411 1999, tab. V 6.2.2.1] og fcd

er den regningsmæssige trykstyrke af den laveste betonstyrke, der indgår i
støbeskellet.

Idet lastsituation 3 anvendes, findes den regningsmæssige forskydningsbære-
evne, τRd, til 0,8 MPa, idet uligheden overholdes.

Forskydningsspændingen fra påvirkningen bestemmes ved [DS 411 1999, s.
44]:

τSd =
Vsd

Aj
(F.4)

hvor VSd er den regningsmæssige forskydningskraft på støbeskellet og Aj er
det effektive areal af støbeskellet.

Ud fra formel F.4 er der fundet en forskydningsspænding ved støbeskellet på
0,13 MPa, da støbeskellet ligeledes regnes at have en tykkelse på 50 mm. Der
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er således tilstrækkelig bæreevne overfor forskydning i støbeskellet mellem
vægelement og kantstøbning.

F.3 Koncentreret last

Da den vertikale last fra det ovenstående vægelement overføres på en min-
dre del af betontværsnittet, kan der være risiko for et lokalt brud eller en
gennemgående spaltning af det nedenstående vægelement, som det er illu-
streret på figur F.2. Tilsvarende kan dækelementerne forårsage lokalt brud
i vægelementet, hvilket dog ikke giver den mest kritiske situation grundet
en betydelig mindre last end, hvad det ovenstående vægelement medfører.
Vægelementet har en karakteristisk betontrykstyrke på 40 MPa, mens ma-
terialepartialkoefficienten er 1,54.

(a) Spaltning. (b) Lokalt brud.

Figur F.2: Eksempel på brudfigur ved spaltning og lokalt brud [Jensen 2004].

Bæreevnekriteriet for at undgå et lokalt brud eller en spaltning i vægelemen-
tet er:

σSkd =
NSd

A1
≤ c · fcd (F.5)

hvor σSkd er normalspændingen fra belastningen, NSd er den regningsmæs-
sige last, A1 er fladearealet for belastningen, fcd er den regningsmæssige
betontrykstyrke af vægelementet og c er en trykforøgelsesfaktor, idet der
kan tillades en større spænding end trykstyrken.
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Trykforøgelsesfaktoren, ch, ved en gennemgående spaltning bestemmes ved:

ch ≤

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

√
(db + 0,25b1)

h

A1√
(d1 + 0,25l1)

h

A1

(F.6)

eller mindst ch = 0,7 + 0,5 · d1

l1
, hvor faktorerne db, b1 og l1 kan ses på figur

F.3, d1 er nul og h sættes til 1,15 m, idet der tages højde for vinduesåbninger
i elementerne.

Figur F.3: Horisontalt snit af vægelementet, idet lasten virker på det skraverede område.
Mål i mm.

Trykforøgelsesfaktoren, cl, bestemmes for lokalt brud ved følgende:

cl =

√
0,5 · A

Al
(F.7)

eller mindst cl = 1, hvor arealet A bestemmes ved:

A = (db + b1 + db) · l1 (F.8)

Ved formel F.6 og F.7 bestemmes faktorerne ch og cl til hhv. 0,73 og 1,34. Idet
den mindste trykforøgelsesfaktor anvendes, bestemmes bæreevnen, σRkd, til
18,96 MPa.

I lastsituation 1 er belastningen fra vægelementet 1030 kN, der fordeles på et
areal på 0,14 m2. Hermed findes normalspændingen, σSkd, fra belastningen
til 7,63 MPa, hvorfor bæreevnen er tilstrækkelig.
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Bilag G

Grundvandssænkningsanlæg

I dette bilag dimensioneres grundvandssænkningsanlægget, der skal sikre
byggegrubens bund under byggeperioden. Indledningsvis redegøres for strøm-
ninger og jordbundsforhold under byggegruben.

G.1 Beregningsgrundlag

Byggegruben skal udgraves fra 7 m syd for prøveboring 13 til 13 m syd
for prøveboring 14, som det kan ses på figur 5.1 i hovedrapporten. I den
sydlige ende af byggegruben er der fundet 14,5 m sand fra kote −8,2 DNN
og nedefter, mens der ved den nordlige ende er 7,5 m sand fra kote −4,4
DNN og nedefter. Både opadtil og nedadtil afgrænses sandlaget af mindre
permeable lag, hvorfor strømningsproblemet kan kategoriseres som artesisk,
hvilket er illustreret på figur G.1. Ved artesisk strømning kan løftning af
byggegruben være kritisk.

G.2 Løftning af byggegrube

Løftning af byggegrubens bund kan forekomme, hvis de effektive spænding-
er i underkanten af de impermeable lag bliver nul. De effektive spændinger
afhænger af jordbundsforholdene, og da disse ikke er ens i hele byggegruben,
vil den nødvendige sænkning af trykniveauet variere i byggegrubens længde-
retning. Lagdelingen regnes lineær mellem de enkelte boringer, hvilket kan
betragtes på lagfølgetegningen, der kan findes bagerst i rapporten.

Trykniveauet skal sænkes afstanden x, der er illustreret på figur G.1, for
at modvirke løftning. Den nødvendige sænkning beregnes ved spunsvæggene

75



76 BILAG G. GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG

Figur G.1: Artesisk strømning under byggegruben. Mål i mm. Koter i DNN.

i den nord- og sydlige ende af byggegruben tæt ved boring 13 og 14. Da
lagdelingen regnes at variere lineært mellem boringerne, vil den nødvendige
sænkning af trykniveauet også variere lineært. Lagdelingen under byggegru-
ben kan ses på figur G.2.

Trykniveauet bestemmes, hvor de effektive spændinger, σ′, bliver nul:

σ′ = σ − u = 0 (G.1)

hvor σ er de totale spændinger og u er poretrykket.

De totale spændinger bestemmes ud fra de enkelte lags rumvægte og tykkel-
ser. Ved det vandførende lags overside findes de totale spændinger til 81,0 og
22,4 kN/m2 for hhv. den nord- og sydlige ende. Det kritiske poretryk i det
vandførende lags overside opnås derfor, når poretrykket bliver lig de totale
spændinger. For at have tilstrækkelig sikkerhed mod løftning multipliceres
poretrykket med en faktor 1,2 [Harremoës et al. 2005, s. 5.9].

Når det kritiske poretryk er fundet, kan den nødvendige sænkning, x, af
trykniveauet bestemmes til 2,95 og 4,04 m for hhv. den syd- og nordlige ende.
Dette svarer til, at trykniveauet mindst skal sænkes til hhv. kote −1,45 og
−2,54 DNN for at undgå løftning af byggegrubens bund.

G.3 Dimensionering af anlæg

Strømningsproblemet styres af Laplaces ligning, der er lineær, hvorfor sænk-
ningen af trykniveau fra de enkelte boringer kan superponeres. Ligningen
tager bl.a. højde for gennemstrømmeligheden af det vandførende lag, grund-
vandsspejlets beliggenhed samt boringernes placering. En artesisk strøm-
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Figur G.2: Lagdeling under byggegruben. Ved det nederste sandlag er der i den sydlige ende et spring
i koterne. Koter i DNN.

nings sænkningstragt for en enkelt boring kan bestemmes ved følgende ud-
tryk:

h0 − h =
Q

2 · π · k · t · ln
(

R

r

)
(G.2)

hvor h0 er koten til det uforstyrrede grundvandsspejl (GVS), h er trykniveau-
et i det ønskede punkt, Q er vandføringen, k er permeabilitetskoefficienten,
t er tykkelsen af det vandførende lag, R er boringens rækkevidde og r er
afstanden til det ønskede punkt fra boringens centrum.

Idet der ikke foreligger oplysninger om prøvepejlinger, skønnes permeabili-
tetskoefficienten og boringens rækkevidde. Permeabilitetskoefficienten blev i
kapitel 5 i hovedrapporten skønnet til 5·10−4 m/s. Boringens rækkevidde, der
er afstanden fra boringen til det uforstyrrede GVS, kan for en artesisk strøm-
ning skønnes at være liggende i intervallet 300-1000 m [DGF 2005]. Dette
er dog ikke muligt ved projektlokaliteten, da Limfjorden ligger nærmere end
300 m, hvorfor rækkevidden, R, for de enkelte boringer sættes til afstanden
fra boringen til Limfjorden. For den nordligste boring, der ligger nærmest
Limfjorden, er afstanden 107,5 m. Derudover skal byggegruben udgraves tæt
ved den eksisterende tørdok, men idet dennes bund og sider er fuldstændig
vandstandsende, vil vandspejlet her ikke influere på rækkevidden.
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G.3.1 Sænkning af trykniveau

Trykniveauet i byggegruben skal sænkes under det niveau, hvor der vil ske
løftning. Trykniveauet skal dog for alle punkter under byggegruben sikres
at være liggende i de impermeable lag, da forudsætningen om en artesisk
strømning ellers ikke er opfyldt. Såfremt trykniveauet kommer ned i det
vandførende sandlag, forventes det, at der skal pumpes store mængder vand
for at sænke trykniveauet yderligere.

Det undersøges, hvorvidt tre filterboringer, der er placeret på den østlige
side af byggegruben, er tilstrækkeligt. Boringerne placeres ved to hjørner
samt midtpunktet af langsiden, som det kan ses på figur G.3.

Det antages, at trykniveauets hældning langs rampen er mindre end ram-
pens hældning. Dermed kan det forventes, at der sker løftning af byggegruben
under kælderen, før der sker påvirkning på rampen, hvorfor det betragtede
område er 17,1 × 29,0 m. I de 17,1 m indgår byggegrubens bredde samt
en afstand på 0,5 m fra kanten af byggegrube til centrum af boringerne.
Beregningen af trykniveauet under byggegruben ved denne placering af fil-
terboringerne kan findes i program 2a.

Figur G.3: Placering af filterboringer. Cirklerne angiver filterboringernes placering. Mål
i m.
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De tre filterboringer regnes indledningsvis at virke enkeltvis, hvorefter de
enkelte boringers sænkning superponeres. Byggegruben inddeles i en række
punkter med origo i det sydøstlige hjørne, og trykniveauet beregnes i ethvert
punkt vha. formel G.2. I beregningerne regnes der med en konstant tykkelse,
t, af det vandførende sandlag for hvert enkelt boring. Da tykkelsen, t, blot
er i første potens jf. formel G.2, vurderes dette at være en god tilnærmelse.

Trykniveauet i byggegruben ved den valgte placering af filterboringer kan
ses på figur G.4.

Det skal sikres, at løftning undgås, samtidigt med at trykniveauet holdes i
de impermeable lag. Som det kan betragtes af figur G.4a, er der navnligt i
den nordlige ende af byggegruben problemer med sænkningen. Problemerne
består i, at hvis trykniveauet skal sænkes tilstrækkeligt i det nordvestlige
hjørne, vil trykniveauet ved filterboringen i det nordøstlige hjørne ligge for
lavt i forhold til kravet om en artesisk strømning, som det kan ses på figur
G.4b. Idet trykniveauet i den sydlige ende ikke skal sænkes væsentligt, findes
en alternativ placering af boringerne.

Det vælges at placere tre filterboringer, som det kan ses på figur G.5. Be-
regningen af trykniveauet under byggegruben for denne placering af filter-
boringerne kan ses i program 2b.

Med de nye placeringer kan trykniveauet i byggegruben beregnes at være,
som det kan ses på figur G.6 og G.7.

I det sydvestlige hjørne findes trykniveauet at stå i kote −1,49 DNN, hvor-
med kravet mod løftning med en kote under −1,45 DNN overholdes, hvilket
ligeledes er gældende for den resterende del af byggegruben, som det kan ses
på figur G.7a. I de to nordlige boringer sænkes trykniveauet til kote −4,31
og −4,37 DNN, som det kan ses på figur G.7, hvorfor trykniveauet holder
sig i det impermeable lag, som ønsket. For at opnå disse trykniveauer skal
midterboringen pumpe 130 m3/h, mens de to nordlige boringer hver skal
pumpe 42 m3/h. Idet en filterpumpe kan have væsentlig større kapacitet end
dette, er den anførte vandstrøm acceptabel.

Boringerne er foret med et filter, for at der ikke kommer sand i pumpen.
Dette filter giver anledning til et filtertab, som svarer til den afstand, der
er mellem trykniveauet og det frie vandspejl i boringen. Filtertabet ligger
normalt mellem 0,5 og 2,5 m, og skal lægges til boredybden [Kompendium i
fundering n.d.]. Desuden skal pumpen stå i vand for at have den forudsatte
ydelse.

Det vurderes, at boringerne skal bores en meter ned i sandlaget, for at der kan
løbe en tilstrækkeligt mængde vand til pumperne. De to nordligste boringer
skal derfor bores ned til kote −5,4 DNN, mens den sydligste boring skal ned
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(a) 3D-plot af trykniveauet.
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(b) Kritisk snit for trykniveauet i den nordlige ende af byggegruben, hvor
x = 29 m.

Figur G.4: Trykniveau i byggegruben med tre filterboringer placeret langs siden bygge-
gruben. Koordinatakserne henviser til figur G.3.
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Figur G.5: Alternativ placering af filterboringer. Cirklerne angiver filterboringernes pla-
cering. Mål i m.
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Figur G.6: Trykniveau i byggegruben ved alternativ placering af filterboringer. Koordi-
natakserne henviser til figur G.5.
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(a) Kritisk snit mod vest, hvor y = 17,1 m.
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(b) Kritisk snit mod øst, hvor y = 0 m.

Figur G.7: Kritiske snit for trykniveauet i byggegruben ved den alternative placering af
filterboringerne. Koordinatakserne henviser til figur G.5.
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til kote −7,3 DNN. Hvis sandlaget forefindes i en anden dybde end forventet,
skal boredybden dog tilpasses dette.

G.3.2 Vurdering af permeabilitetskoefficient

Udgangspunktet for beregningerne har været strømning i et sandlag med en
permeabilitetskoefficient på 5 · 10−4 m/s, svarende til mellemkornet sand.
Ud fra de udleverede boreprofiler beskrives sandet på projektlokaliteten som
fint til mellemkornet, hvorfor vurderingen af permeabilitetskoeffecienten bør
være på den sikre side. Imidlertid er permeabilitetskoefficienten ikke do-
kumenteret, og det er derfor undersøgt, hvilke konsekvenser det vil få for
trykniveauet, hvis permeabilitetskoefficienten øges til en værdi på 10−3 m/s
svarende til groft sand. Med denne permeabilitetskoefficient, de valgte pla-
ceringer af de tre filterboringer, der kan ses på figur G.5, samt den valgte
vandstrøm fra boringerne vil trykniveauet i byggegruben se ud, som vist på
figur G.8. Beregningen af trykniveauet er foretaget i program 2c.
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Figur G.8: Trykniveau i byggegruben ved permeabilitetskoefficient på 10−3 m/s. Koor-
dinatakserne henviser til figur G.5.

Som det kan betragtes af figuren, vil ændringen medføre store konsekvenser
for trykniveauet. Sænkningen vil overalt i byggegruben ikke være tilstræk-
kelig for at modvirke løftning, og det udarbejdede anlæg er således ikke
tilstrækkeligt. Eventuelt kan det hjælpe at sætte pumpeydelsen op, men da
forudsætningen om artesisk strømning derved bliver overtrådt, er det ikke
nødvendigvis tilstrækkeligt.
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Af denne grund anbefales det entreprenøren at have tilstrækkelig med pejle-
rør nær byggegruben, så evt. ændringer i forhold til de først antagne para-
metre kan tages i regning og forbedringer foretages. Alternativt kunne entre-
prenøren foretage en prøvepumpning på lokaliteten således, at de virkelige
strømningsparametre for jorden kunne bestemmes.



Bilag H

Dimensionering af spunsvægge

Ved etablering af byggegruben ved kælderen er det valgt at nedramme spuns-
vægge. I dette bilag dimensioneres den østlige spunsvæg, der kan ses på figur
H.1, både som fri og forankret spunsvæg.

Figur H.1: Placering den spunsvæg.

Spunsvæggen er placeret mellem boring 13 og 14, og det er vha. lagfølge-
tegningen, der kan ses bagerst i rapporten, vurderet, at den mest kritiske
lagdeling findes i den sydlige del af byggegruben. Dette begrundes med, at
der her er størst afstand til oversiden af de bæredygtige lag (OSBL). For
at simplificere beregningerne vælges det at sammenlægge de jordlag, hvor
forskellen på styrkeparametrene er negligeabel, hvilket bl.a. gælder lagene af
gytje og ler. Lagdelingen ved spunsvæggen kan ses på figur H.2, hvor γ og γ′

er den effektive rumvægt hhv. over og under GVS.

Det er antaget, at alle sandlag har en karakteristisk friktionsvinkel på 33◦,
samt at alle gytje- og tørvlag har en karakteristisk udrænet forskydnings-
styrke på 50 kPa. For sandlagene er dette en rimelig antagelse, da den ka-
rakteristiske friktionsvinkel varierer mellem 33◦ og 35◦, mens der er en større
variation i gytjelagene, idet den karakteristiske udrænede forskydningsstyrke
varierer mellem 40 og 100 kPa. Antagelsen er konservativ, da en stor kohæ-
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Figur H.2: Antaget lagdeling til dimensionering af spunsvæg. Koter i DNN.
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sion giver et stort enhedsjordtryk på spunsvæggens forside. Den regnings-
mæssige kohæsion, cd, findes ved at dividere den karakteristiske kohæsion,
ck, med γc = 1,5, mens de regningsmæssige friktionsvinkler kan beregnes af:

tan(φd) =
tan(φk)

γφ
(H.1)

hvor γφ er lig 1,2. De regningsmæssige styrkeparametre og rumvægte for sand
og gytje kan ses i tabel H.1. Gytjelagenes drænede styrkeparametre, c′d og
φ′

pl,d, er skønnet ud fra Teknisk Ståbi [Jensen 2007, s. 380].

Jordlag γ/γ
′

φpl,d φ′

pl,d cu,d c′d
kN/m3 - - kPa kPa

Sand 17/9 28◦ 28◦ 0 0
Gytje 15/5 0◦ 21◦ 33,3 0

Tabel H.1: Rumvægte og regningsmæssige styrkeparametre for sand og gytje.

Ved dimensioneringen af spunsvæggen skal der tages højde for vandtryk.
Af lagfølgetegningen ses det, at de mellemliggende sandlag over OSBL ikke
umiddelbart har forbindelse til Limfjorden, hvormed trykniveauet vil være
ens på begge sider af spunsvæggen. I denne situation antages GVS at stå i
samme niveau som byggegrubens bund.

I tilfælde af at de mellemliggende sandlag alligevel har forbindelse til Lim-
fjorden, vil der strømme vand i disse lag, hvormed trykniveauet vil kunne
variere på den indvendige og den udvendige side af byggegruben. For at tage
højde for dette differenstryk antages det, at trykniveauet i byggegruben er
beliggende i dens bund, mens trykniveauet udenfor byggegruben sættes til
nuværende terrænkote, hvormed vandet vil strømme ned under spunsvæggen.
Både situationen med og uden differensvandtryk undersøges i det følgende.

Da vandet strømmer ned under spunsvæggen, er det nødvendigt at bestem-
me den strømningsreducerede effektive rumvægt, γ, der kan bestemmes af
følgende formel:

γ = γ′ ± γw · i (H.2)

hvor i er trykniveaugradienten, der kan beregnes som trykniveaufaldet pr.
længdeenhed i strømningsretningen, γw er vands rumvægt og γ′ er jordens ef-
fektive rumvægt [Harremoës et al. 2005, s. 4.11]. Det negative fortegn i form-
len anvendes på spunsvæggens forside, da der her er en opadrettet strømning,
mens det positive fortegn anvendes på bagsiden, hvor der er en nedadrettet
strømning. Da jorden er opdelt i lag med forskellige strømningsparametre,
er det nødvendigt at bestemme trykniveaufaldet over hvert enkelt lag. Til
bestemmelse af dette tages der udgangspunkt i Darcys lov:

q = k · Δh

L
(H.3)
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hvor q er vandføringen pr. arealenhed, k er permeabilitetskoefficienten og Δh
er faldet i trykniveau over en given længde, L, i strømretningen [Harremoës
et al. 2005, s. 4.1-4.2]. Darcys lov opskrives for alle jordlagene. Da der skal
sikres massebevarelse, må vandføringen pr. arealenhed være ens i lagene, og
da det samlede trykniveaufald over alle lagene, Δh, kendes, skal formel H.4
være opfyldt. Hermed kan vandføringen pr. arealenhed bestemmes.

Δh =
n∑

i=1

Δhi =
n∑

i=1

(
q · Li

ki

)
(H.4)

Trykniveaugradienten, ii, i det i’te lag kan herefter bestemmes af:

ii =
q

ki
(H.5)

Ovenstående beregningsgang til bestemmelse af trykniveaugradienten gen-
nemføres indtil den endelige længde af spunsvæggen er bestemt, da trykni-
veaugradienten vil afhænge af denne. Så længe bunden af spunsvæggen er i
sandlaget, vil ændringen dog være negligeabel.

Da strømningen ikke har betydning for de totale spændinger i jorden, vil
poretrykket ligeledes være påvirket af strømningen. Poretrykket, u, beregnes
af:

u = (γw ± i · γw) · d (H.6)

hvor d er dybden under niveauet, hvor poretrykket er nul. I formel H.6 skal
det negative fortegn anvendes på bagsiden af spunsvæggen, mens det positive
fortegn skal anvendes på forsiden.

Jordoverfladen antages belastet af en nyttelast, p, i form af en rotervogn, der
er 2,5 m bred og 8 m lang. Rotervognen har med et rumindhold på 9 m3

beton og en totalvægt på 34 tons, som fordeles jævnt ud på jordoverfladen,
hvormed nyttelasten, p, bliver 17 kN/m2. Dette er en konservativ antagelse,
da brudfiguren har en større udbredelse end rotervognens bredde, hvormed
nyttelasten burde fordeles over et større areal.

Spunsvæggen skal dimensioneres i både kort- (KTT) og langtidstilstanden
(LTT), og dimensioneres som både fri og forankret.

H.1 Fri spunsvæg

I dette afsnit dimensioneres en fri spunsvæg, idet der tages udgangspunkt i
Lærebog i geoteknik 2 [Harremoës, Ovesen & Jacobsen 2003, s. 12.3-12.6]. Til
dimensioneringen er der anvendt programmerne 2d-2g. En fri spunsvæg er
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kun understøttet af den omkringliggende jord, dvs. der benyttes ingen for-
ankringer eller afstivninger. Derudover forudsættes det, at der udelukkende
opstår brud i jorden og ikke i spunsvæggen, hvormed væggen vil bevæge sig
som et stift legeme omkring et rotationspunkt, jf. figur H.3.

Figur H.3: Systemet der anvendes ved dimensionering af fri spunsvæg, med positiv og
negativ rotation angivet.

Til dimensionering af den frie spunsvæg er Brinch Hansens tilnærmede meto-
de anvendt, hvor det antages, at rotationspunktet er placeret nær fodpunktet
af væggen, hvormed rotationspunktets afstand fra bunden af spunsvæggen i
forhold til spunsvæggens samlede længde, ρ, kan sættes lig 0. Dette skyldes,
at jordtrykket er tilnærmelsesvis konstant for 0 < ρ < 0,3. Da spunsvæggen
dimensioneres som en fri spunsvæg, vil der være negativ rotation på bagsi-
den, mens der vil være positiv rotation på forsiden, som det kan ses på figur
H.3.

Formålet med dimensioneringen af den fri spunsvæg er at bestemme væggens
nødvendige totale højde samt det maksimale moment, der optræder deri. Før
dette kan beregnes, skal enhedsjordtrykkene som funktion af dybden bereg-
nes for både positiv og negativ rotation. Det reelle jordtryk langs en væg
er komplekst, hvorfor Brinch Hansen foreslog en forsimplet trykfordelingen,
der er karakteriseret ved et eller flere trykspring således, at ligevægtsbeting-
elserne overholdes. Enhedsjordtrykket over og under trykspringet kan ifølge
Brinch Hansen beregnes ved følgende formler:

ex = Σ(γ · d) · Kx
γ + p · Kx

p + c · Kx
c (H.7)

ey = Σ(γ · d) · Ky
γ + p · Ky

p + c · Ky
c (H.8)

hvor ex og ey er enhedsjordtrykket hhv. over og under trykspringet, γ er
det enkelte jordlags strømningsreducerede effektive rumvægt, d er tykkelsen
af jordlaget, p er overfladebelastningen på den omkringliggende jord og c
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er jordlagets regningsmæssige kohæsion. Kx
γ og Ky

γ er jordtrykskoefficienter
for rumvægten hhv. over og under trykspringet, Kx

p og Ky
p er jordtryksko-

efficienter for overfladebelastningen hhv. over og under trykspringet og Kx
c

og Ky
c er jordtrykskoefficienter for kohæsionen over og under trykspringet.

I tilfælde af at formlerne giver negative jordtryk, sættes enhedsjordtrykkene
lig nul, da jord ikke kan optage træk.

Jordtrykskoefficienterne kan aflæses i Lærebog i Geoteknik 2 [Harremoës
et al. 2003, fig. 11.20-11.29]. I KTT regnes væggen at være glat i gytje-
lagene, mens ruheden i sandlagene justeres således, at der ikke opstår træk i
bunden af spunsvæggen. I LTT regnes væggen som værende ru i både gytje-
og sandlagene, idet ruheden også her justeres, så der undgås træk. Jord-
trykskoefficienterne for hhv. fuldstændig glat og ru væg er opstillet i tabel
H.2.

Glat væg
Negativ rotation Positiv rotation

Sand Gytje i KTT Gytje i LTT Sand Gytje i KTT Gytje i LTT
Kx

γ 0,35 1,00 0,50 2,80 1,00 2,00
Ky

γ 6,00 1,00 3,50 0,17 1,00 0,3
Kx

p 0,36 1,00 0,49 2,80 1,00 2,10
Ky

p 6,00 1,00 3,30 0,17 1,00 0,29
Kx

c −1,20 −2,00 - 3,30 2,00 -
Ky

c 9,50 3,50 - −1,70 −3,30 -
Ru væg

Negativ rotation Positiv rotation
Sand Gytje i KTT Gytje i LTT Sand Gytje i KTT Gytje i LTT

Kx
γ 0,32 - 0,41 4,50 - 2,90

Ky
γ 3,40 - 2,50 1,40 - 1,10

Kx
p 0,32 - 0,43 4,20 - 2,70

Ky
p 2,20 - 1,60 1,40 - 1,20

Tabel H.2: Jordtrykskoefficienter for hhv. glat og ru væg, negativ og positiv rotation samt for
sand og gytje.

Udover jordtryk belastes væggen ligeledes af et vandtryk. Vandtrykket på
væggen er lig med poretrykket og kan derfor beregnes af formel H.6. I situa-
tionen uden differensvandtryk er der risiko for, at der kommer en vandfyldt
revne mellem spunsvæg og jord. Denne kan opstå i det øverste gytjelag i til-
fælde af, at normaltrykket er mindre end vands rumvægt multipliceret med
dybden, d, ned i laget. Hvis dette er tilfældet, vil jordtrykket på væggen
blive nul og vandtrykket vil blive vands rumvægt multipliceret med dybden,
d, ned i laget.

Det punkt, hvor det maksimale moment, Mmax, findes er, hvor forskydnings-
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kraften i spunsvæggen er lig nul. Punktet findes ved at opstille horisontal
ligevægt ved at integrere op over arealerne over punktet. På figur H.4 kan
et eksempel på en jordtryksfordeling ses. Da rotationspunktet er placeret
tilnærmelsesvis i spunsvæggens fodpunkt, er trykspringet beliggende under
punktet med maksimalt moment, hvorfor jordtrykkene herover kan findes
som ex.

Figur H.4: Eksempel på jordtryksfordeling over punktet for det maksimale moment.

Det maksimale moment beregnes ved at tage moment om punktet, hvor
momentet er størst.

Det maksimale moment, Mmax, skal optages ved indspænding i jorden. Læng-
den af den nederste del af spunsvæggen, fra punktet med det maksimale
moment til spunsvæggens fodpunkt, benævnes Δh og kan beregnes ved:

Δh =
C2

C1
+ Δey

Δex√
Δey

2Mmax
·
(
2C2

C1
+ Δey

Δex − 1
) (H.9)

hvor C1 og C2 er givet ved:

C1 = 1 + 0,1 · tan δ

tanφ
− tan φ (H.10)

C2 = 1 + 0,1 · tan δ

tanφ
+ tanφ (H.11)

hvor tan δ
tan φ varierer mellem 0 ved fuldstændig glat væg og 1 ved fuldstændig

ru væg.

I formel H.9 er Δex og Δey differensenhedstrykket hhv. over og under tryk-
springet, som kan beregnes ved:

Δex = ex
2 − ex

1 (H.12)

Δey = ey
1 − ey

2 (H.13)
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hvor e1 angiver enhedsjordtrykket på spunsvæggens bagside, mens e2 angiver
enhedsjordtrykket på spunsvæggens forside. En principskitse af enhedsjord-
trykket kan ses på figur H.5.

Figur H.5: Principskitse af enhedsjordtrykket på den nederste del af spunsvæggen.

Kontrol af momentligevægt

Det skal kontrolleres, om det fundne Mmax er korrekt. Det maksimale mo-
ment, der tidligere er bestemt, er fundet ud fra betragtning af den øverste
del af spunsvæggen. For at der skal være ligevægt, skal momentet fra den
nederste del af spunsvæggen have samme størrelse. Dette moment findes på
tilsvarende måde ved at tage moment om det punkt, hvori det maksimale
moment optræder. Ved betragtning af figur H.5 kan Mmax på den nedre del
af væggen bestemmes til:

Mmax = −1
2 · (Δh − zj2)

2 · Δex + zj1 · (Δh − 1
2zj1) · Δey (H.14)

hvor zj1 og zj2 angiver de to tryksprings beliggenhed, der er givet ved:

zj1 = C1 · zr (H.15)

zj2 = C2 · zr (H.16)

Afstanden til rotationspunktet, zr, kan bestemmes ved horisontal ligevægt:

zr · C1 · Δey − (Δh − zr · C2) · Δex = 0 (H.17)

Ved indsættelse af størrelserne i formel H.14 kan Mmax på den nedre del af
væggen bestemmes, hvilket skal stemme overens med det tidligere fundne
maksimale moment.
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Kontrol af vertikal ligevægt

Vertikal ligevægt skal kontrolleres for at sikre, at der ikke opstår træk i
bunden af spunsvæggen, hvilket bestemmes ved:

Qp = Gw − F1 − F2 (H.18)

hvor Qp er spunsvæggens spidsmodstand, Gw er spunsvæggens egenvægt og
F1 og F2 er tangentialjordtrykket for hhv. væggens bag- og forside. Tangen-
tialjordtrykket kan beregnes ved:

F = Eγ · tan δγ + Ep · tan δp (H.19)

hvor Eγ og Ep er de resulterende jordtryk summeret op over hvert enkelt
jordlag for hhv. rumvægt og nyttelast, og δγ og δp er friktionen mellem væg
og jord for hhv. rumvægten og nyttelasten. Koefficienterne kan aflæses i
jordtryksdiagrammer i Lærebog i geoteknik 2 [Harremoës et al. 2003, s. 11.32].

Da jorden ikke kan optage træk, skal spidsmodstanden, Qp, i formel H.18
være positiv. Hvis dette ikke er opfyldt, skal spunsvæggens ruhed ændres, så
de tangentielle jordtryk, F1 og F2, mindskes.

I tabel H.3 kan spunsvæggens maksimale moment samt den nødvendige
bundkote ses for både situationen med og uden differensvandtryk i KTT
og LTT. Ruhedsfaktoren anvendes kun for sand i KTT, da væggen skal reg-
nes værende glat i kohæsionsjord. Det ses, at den mest kritiske situation er i
LTT med differensvandtryk. Spidsmodstanden i denne situation bliver nega-
tiv, men trækkets størrelse vurderes at være negligeabel, hvorfor de fundne
resultater accepteres.

Ruhedsfaktor Kote for Mmax Mmax Bundkote Qp

- DNN kNm/m DNN kN/m
Med differens- KTT 1 −9,2 825 −14,5 36,7
vandtryk LTT 0,13 −13,3 2362 −20,4 −1,2
Uden differens- KTT 1 −7,4 380 −11,0 44,2
vandtryk LTT 0,09 −13,0 2280 −19,0 0,0

Tabel H.3: Resultater for LTT og KTT med og uden strømning.

På figur H.6 er fordelingen af normaltrykket på væggen tegnet op i LTT i
situationen uden differensvandtryk.

Valg af spuns

Der skal vælges en spunstype, der har et tilstrækkeligt modstandsmoment.
Det vælges at anvende Larssen U-jern af typen L430, der har et elastisk mod-
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Figur H.6: Normaltryksfordeling på den frie spunsvæg i LTT uden differensvandtryk.
Normaltrykket er i kPa. Koter i DNN.
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standsmoment, Wel, på 6450 cm3/m og en egenvægt på 235 kg/m2 [Grønbech
& Sønner A/S 2007b]. Denne spunstype er den største, denne producent har,
hvorfor det skal findes hvilken stålkvalitet, der er nødvendig. Den nødvendige
regningsmæssige flydespænding, fyd, kan findes ved:

fyd =
Mmax

Wel
(H.20)

Materialepartialkoefficienten, γm, for stål er 1,1, da spunsvæggen dimensione-
res i normal sikkerhedsklasse. Den nødvendige karakteristiske flydespænding,
fyk, kan beregnes af:

fyk = fyd · γm (H.21)

hvor der i tilfælde af at der ikke opstår et differensvandtryk, skal anvendes
stål med en karakteristisk flydespænding på 389 MPa, mens der kræves en
karakteristisk flydespænding på mindst 403 MPa ved situationen med diffe-
rensvandtryk. I begge tilfælde anvendes derfor stål af typen S 430.

H.2 Forankret spunsvæg

På grund af de store spunsdybder, der blev fundet nødvendig ved fri spuns-
væg, dimensioneres spunsvæggen i dette afsnit som forankret. I forbindelse
med dette dimensioneres ankerplader, og totalstabiliteten af anker og spuns-
væg undersøges ligeledes.

H.2.1 Dimensionering af spunsvæg

Der foretages beregning af den nødvendige spunsdybde, den nødvendige an-
kerkraft samt det nødvendige modstandsmoment, hvorefter der vælges en
spunstype. I dimensioneringen er der taget udgangspunkt i Lærebog i geo-
teknik 2 [Harremoës et al. 2003, s. 12.6-12.13]. Beregningerne kan findes i
programmerne 2h-2k.

Idet spunsvæggen dimensioneres som en forankret spunsvæg, er der for-
skellige brudmåder, som spunsvæggen kan dimensioneres for. Alligevel skal
spunsvæggen kun dimensioneres for den ene, da det kun er muligt for væg-
gen at bryde på den måde, som den er dimensioneret for. Dette skyldes, at
jordtrykket for de vægdele, der giver efter, vil formindskes, mens jordtrykket
vil stige på de vægdele, der ikke giver efter.

En forankret spunsvæg kan enten dimensioneres uden flydecharnier, med
ét flydecharnier eller to flydecharnierer. Dimensioneres væggen uden flyde-
charnier vil dette generelt resultere i en stor momentbelastning og en stor
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ankerkraft, mens rammedybden bliver lille, mens det for en væg med to fly-
decharnierer vil resultere i en lille momentbelastning og ankerkraft samt en
stor rammedybde. En spunsvæg, der dimensioneres for en brudmåde med ét
flydecharnier, vil generelt give resultater imellem brudmåderne uden flyde-
charnier og med to flydecharnierer.

I det følgende dimensioneres væggen for en brudmåde med ét flydecharnier.
Brudmåden kan ses på figur H.7.

Figur H.7: Brudmåde for en forankret spunsvæg med et flydecharnier. A er ankerkraften,
h3 er afstanden fra terræn til flydecharnieret og h4 er afstanden fra flydecharnieret til
bunden af spunsvæggen.

Ved dimensioneringen af den forankrede spunsvæg gættes der indlednings-
vist på en højde, h3, fra terræn til flydecharnieret. Flydecharnieret er i de
beregnede tilfælde beliggende over byggegrubens bund, hvormed der over
flydecharnieret kun virker et jordtryk på væggens bagside. Spunsvæggen vil
over flydecharnieret rotere omkring ankerkraften, hvormed ρ kan beregnes
ved:

ρ =
zr

h3
(H.22)

hvor zr er afstanden fra flydecharnieret til forankringens niveau. Jordtryks-
koefficienterne og trykspringenes placering i forhold til h3, ξ, kan aflæses i
Lærebog i Geoteknik 2 [Harremoës et al. 2003, fig. 11.18-11.29] for positiv
rotation med den i formel H.22 bestemte ρ. Trykspringenes placering over
flydecharnieret for de enkelte lag kan findes ved at multiplicere ξ med h3. For
både gytjelagene og sandlagene kan trykspringet findes at være beliggende i
det øverste sandlag, hvorfor der kun anvendes ey-jordtryk i gytjelagene.

Jordtrykkene ex og ey beregnes ved anvendelse af hhv. formel H.7 og H.8.
Momentet i væggen er maksimalt ved flydecharnieret, hvorfor forskydnings-
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kraften her må være nul. Ved at kræve at dette er gældende, kan ankerkraft-
en, A, beregnes ved at integrere jordtrykket op over højden h3. Det vælges
at lade ankerkraften angribe i kote +0,6 DNN, svarende til en meter under
terræn.

Til bestemmelse af jordtrykket på væggens bagside under flydecharnieret
opdeles denne vægdel i to lige store dele. I den øvre halvdel bestemmes
jordtrykket ud fra de samme jordtrykskoefficienter som for vægdelen over
flydecharnieret. På den nedre halvdel bestemmes jordtrykskoefficienterne for
ρ = ∞ og positiv rotation, da den nederste vægdel ikke roterer. Denne
opdeling skyldes, at bruddet i jorden består af et liniebrud udgående fra
flydecharnieret og et zonebrud, der udgår fra bunden af spunsvæggen.

Da flydecharnieret er beliggende over byggegrubens bund, kan jordtrykket
på forsiden af spunsvæggen under flydecharnieret bestemmes for ρ = ∞
og negativ rotation. Et eksempel på en jordtryksfordeling på en forankret
spunsvæg kan ses på figur H.8.

Figur H.8: Eksempel på jordtryksfordeling for en forankret spunsvæg med ét flydechar-
nier. Koter i DNN.

Da forskydningskraften er nul i flydecharnieret, kan afstanden mellem spuns-
væggens bund og flydecharnieret, h4, bestemmes ved at integrere jordtrykket
op over højden h4. Den skønnede højde, h3, kontrolleres herefter ved at be-
regne momentet på begge sider af flydecharnieret. Da disse nødvendigvis skal
have samme størrelse, skal højden h3 ændres, indtil momenterne er ens. Da ρ
for vægdelen over flydecharnieret ændrer størrelse ved en ændring af h3, vil
jordtrykskoefficienterne ligeledes ændre størrelse, hvorfor iterationen er en
kompliceret proces. Der gættes derfor på to værdier af h3, hvorefter der fore-
tages lineær interpolation af resultaterne. På figur H.9 kan en principskitse
af interpolationen ses.

Den nødvendige ankerkraft, koten, hvortil spunsvæggen skal rammes, samt
momentpåvirkningen i spunsvæggen kan ses for de fire tilfælde i tabel H.4.
Af tabellen ses det, at LTT er mest kritisk, hvilket skyldes, at det øver-
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Figur H.9: Illustration af interpolationen, der anvendes til at bestemme momentbelast-
ningen, den nødvendige ankerkraft samt den kote, spunsvæggen skal rammes ned til. Mo

er momentet fra ankerkraften og jordlagene beliggende over flydecharnieret, mens Mu er
momentet fra jordlagene beliggende under flydecharnieret.

ste gytjelag har en stor udrænet forskydningsstyrke, hvorfor jordtrykket på
forsiden er stort.

Bundkote Ankerkraft Moment
DNN kN/m kNm/m

Med differens- KTT −2,98 62 10
vandtryk LTT −8,32 128 135
Uden differens- KTT −2,88 54 2
vandtryk LTT −6,03 78 55

Tabel H.4: Spunsvæggens bundkote, den nødvendige ankerkraft og momentbelastningen
i KTT og LTT.

I KTT med differensvandtryk er den vertikale effektive spænding i gytjelag-
ene fundet til at være mindre end nul, hvormed der er risiko for løftning.
Problemet med løftning skyldes, at spunsvæggen i KTT ikke skal rammes
ned under de mellemliggende sandlag. Idet LTT betragtes, skal spunsvæggen
rammes ned i det nederste sandlag, hvor trykniveauet sænkes ved anvendelse
af filterboringer, hvormed der ikke vil ske løftning af byggegrubens bund.

På figur H.10 kan normaljordtrykket på den forankrede spunsvæg ses i LTT
uden differensvandstryk for det ene af gættene på størrelsen h3.
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Figur H.10: Normaljordtrykket for den forankrede spunsvæg i LTT uden differensvand-
tryk for det ene af gættene på størrelsen h3. Normaltrykket er i kPa. Koter i DNN.
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Valg af spunsvæg

Der vælges en spunstype for både situationen med og uden differensvandtryk,
der kan optage momentbelastningen. Dette gøres, da det på projektlokalite-
ten ikke haves tilstrækkelig viden om sandlagenes forbindelse til Limfjorden.
Det vælges at anvende stål af typen S 240 GP, der har en karakteristisk fly-
despænding, fyk, på 240 MPa, hvormed den regningsmæssige flydespænding,
fyd, kan findes til 218 MPa, idet materialepartialkoefficienten er 1,1 for stål.
Ud fra dette kan de nødvendige modstandmomenter, W , bestemmes, og der
vælges et passende spunsjern, hvilket kan ses i tabel H.5.

Nødv. W Valgt Wel Type
cm3/m cm3/m -

Med differensvandtryk 616 745 Larssen U-jern L601
Uden differensvandtryk 252 276 Hoesch Letprofil KL 3/4

Tabel H.5: Valg af spunsjern afhængig af elastiske modstandsmomenter [Grønbech &
Sønner A/S 2007b] og [Grønbech & Sønner A/S 2007a].

Et horisontalt snit af de to profiler kan ses på figur H.11.

(a) Horisontalt snit af et Larssen U-jern
af typen L601.

(b) Horisontalt snit af et Hoesch Letprofil
af typen KL 3/4.

Figur H.11: De valgte spunsprofiler i situationen med og uden differensvandtryk. Mål i
mm.

H.2.2 Dimensionering af ankerplade

I det efterfølgende dimensioneres en ankerpladerække for de to vandtryks-
situationer. Til dimensioneringen af ankerpladerækken forudsættes det, at
jordoverfladen (JOF) er horisontal, at ankeret står vertikalt i jorden samt at
ankerkraften virker tilnærmelsesvis vinkelret på ankerpladen. Ankerpladen
laves af in situ-støbt jernbeton og regnes som værende fuldstændig ru og
stående i friktionsjord. For at overholde forudsætningen mht. friktionsjord
må bunden af ankeret maksimalt være beliggende 2,3 m under terræn jf.
figur H.2. Det antages, at der sker et kombineret brud, et SfP-brud, i jord-
en omkring ankeret. Til dimensioneringen anvendes Krebs Ovesens metode
[Harremoës et al. 2003, s. 13.1-13.8]. De geometriske parametre for ankerpla-
den kan ses på figur H.12.
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Figur H.12: Geometriske parametre for ankerpladerne.

Ankerplade i grundtilfældet med differensvandtryk

Ved dimensioneringen af ankerpladerne gættes der indledningsvist på di-
mensionerne af disse, hvorudfra den tilhørende ankerplademodstand kan be-
regnes. Denne skal være større end den ankerkraft, som kommer fra den
forankrede spunsvæg.

Der regnes først på en ankerplade, som går helt op til JOF og er uendelig
lang, også kaldet grundtilfældet, hvorefter der korrigeres til den pågældende
plade. Behovet for korrektion opstår, da det ikke er muligt at bruge den
geostatiske plasticitetsteori ved tredimensionelle problemer. Kræfterne på
ankerpladen i grundtilfældet kan ses på figur H.13. Udregningerne er udført
i program 2l.

Figur H.13: Kræfterne som virker på ankerpladen i grundtilfældet.

Først findes jordtrykskoefficienterne for et SfP-brud foran pladens forside,
der er siden, som vender mod spunsvæggen. Koefficienterne er jordtryks-
koefficienten for normaltrykket, Kγ , det resulterende jordtryks hældning med
væggens normal, tan δγ , og den relative afstand fra pladens fodpunkt til jord-
tryksresultanten, ζγ . For at finde disse er det nødvendigt at kende tyngden af
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ankerpladen samt det omkringliggende jord, Gw, svarende til det skraverede
område på figur H.12. Tyngden kan beregnes af følgende formel:

Gw =
h · l · w · (ρb − ρw) · g + (H − h) · l · w · γs + H · (L − l) · w · γs

L
(H.23)

hvor ρb er densiteten af jernbeton, der er sat til 2400 kg/m3, ρw er vands
densitet, g er tyngdeaccelerationen og γs er sandets effektive rumvægt, der
er sat til 9 kN/m3, som det kan ses i tabel 5.1. Grundet den lille gradient i
sandlaget ændrer strømningen ikke rumvægten betydeligt. I udregningerne
er der taget hensyn til opdriften på ankerblokken.

Udover tyngden, Gw, skal de øvrige kræfter på ankerpladen bestemmes. Det
aktive jordtryk, Ea, virkende på ankerpladens bagside er givet ved:

Ea = Eh · Ka
γ (H.24)

hvor Ka
γ findes ved aflæsning for ru væg i Lærebog i geoteknik 2 [Harremoës

et al. 2003, s. 11.18] og Eh, for vandspejl beliggende i terræn, er givet ved:

Eh = 0.5 · γs · H2 (H.25)

Højden, Zh, hvori normaljordtrykket, Eh, virker er givet ved følgende formel:

Zh =
1

3
· H (H.26)

Tangentialjordtrykket, F a, på bagsiden af ankerpladen findes vha. følgende:

F a = Ea · tan(φd) (H.27)

Da F a virker nedad på ankerpladen, skal der indsættes en negativ værdi af
friktionsvinklen φd.

Ved vertikal projektion af de fundne kræfter ind på ankerpladen fås:

F = Gw − F a (H.28)

hvor F er tangentialjordtrykket på forsiden, der kan udtrykkes ved

F = Eh · Kγ · tan(δγ) (H.29)

Ud fra formel H.28 og H.29 kan faktoren Kγ · tan(δγ) for jordtrykket på
ankerpladens forside findes til:

Kγ · tan(δγ) =
Gw − F a

Eh
(H.30)

I tilfælde af at ankerkraften ikke er horisontal, skal ankerkraftens vertikale
komposant medtages i udtrykket.
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Normaljordtrykket på pladens forside, E, findes vha. følgende formel:

E = Eh · Kγ (H.31)

Ankermodstanden i grundtilfældet, Ao, findes ved horisontal projektion af
kræfterne:

Ao = E − Ea = Eh(Kγ − Ka
γ ) (H.32)

Dennes angrebspunkt på ankerpladen beregnes ved at tage momentligevægt
om ankerpladens fodpunkt, markeret med ◦ på figur H.13:

zo
A =

1

Ao
· (3 · Eh · zh · Kγ · ζγ + Gw · w

2
− F a · w − Eh · zh · Ka

γ ) (H.33)

Korrigeret ankermodstand

Ankermodstanden i grundtilfældet skal korrigeres til det aktuelle tilfælde,
hvor ankerpladen ikke går helt op til JOF og ikke er uendelig lang.

Ankerpladens nødvendige dimensioner kan ses i tabel H.6. Centerafstanden
mellem ankerpladerne, L, er valgt på baggrund af bredden af spunsjernet,
som blev valgt til 600 mm i afsnit H.2.1. Derved sikres det at, ankeret bliver
placeret midt i et spunsjern og ikke i låsene.

H h L l w
2,3 1,9 2,8 1,8 0,5

Tabel H.6: Dimensioner på ankerpladen i m.

Hvis forholdet H/L ligger mellem 0,5 og 2, kan en empirisk model til korrek-
tion af ankermodstanden anvendes. Forholdet H/L er fundet til 0,96, hvor-
med den empiriske metode kan benyttes. Til bestemmelse af korrektionsfak-
toren mellem den reelle ankermodstand og ankermodstanden i grundtilfæl-
det, A/Ao, er forholdene h/H og l/L ligeledes fundet, hvorudfra den ønskede
faktor kan aflæses i Lærebog i geoteknik 2 [Harremoës et al. 2003, figur 13.6].
Ankermodstanden for det faktiske anker, A, kan herefter beregnes.

Ud fra de i tabel H.7 opskrevne parametre kan ankermodstanden for det valg-
te anker findes til 81,9 kN/m. Det ses, at dette er mindre end ankerkraften
fra den forankrede spunsvæg på 128 kN/m, hvorfor ankerpladerne skal pla-
ceres i to rækker, som er forskudt af hinanden, jf. figur H.14. Ved placering
af ankre i forskudte rækker skal det sikres, at ankrenes brudliner ikke skærer
hinanden, da dette ville resultere i, at ankrene ikke har den beregnede styrke.
Denne undersøgelse ligger dog udenfor omfanget af dette projekt.
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Parametre Med differensvandtryk
γ′

s 9 kN/m3

Gw 13,7 kN/m
Eh 23,8 kN/m
Zh 0,77 m
Ea 6,7 kN/m
F a −3,6 kN/m
Kγ · tan(δγ) 0,94
Kγ 3,60
ζγ 0,355
E 85,7 kN/m
Ao 79,0 kN/m
Zo

A 0,89 m
A/Ao 0,9
A 75,1 kN/m

Tabel H.7: Kræfter samt jordtryk som virker på ankerpladen med differensvandtryk.

Figur H.14: Indbyrdes placering af to ankerpladerækker forskudt af hinanden. Mål i mm.
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Til sidst kan ankerkraftens angrebspunkt over fodpunktet findes ved:

ZA =

⎛
⎜⎜⎝0,5 · h

H
−

(
0,5 − Zo

A

H

)
·
(

h

H

)0
@ 1

1−2·
Zo

A
H

1
A

⎞
⎟⎟⎠ · H (H.34)

Angrebspunktet findes til 0,36 m over fodpunktet af ankerpladen, hvilket
svarer til 1,94 m under JOF. Dette svarer til en afvigelse på 0,94 m fra pla-
ceringen af ankerkraften 1 m under JOF, men da afstanden fra spunsvæg til
anker i afsnit H.2.3 findes til 24 m, virker ankerkraften stadig tilnærmelsesvis
vinkelret på ankerpladen.

Ankerplade uden differensvandtryk

Ved samme fremgangsmåde, som beskrevet i forrige afsnit, dimensioneres
der efterfølgende en ankerplade uden påvirkning fra differensvandtryk. Be-
regningerne kan findes i program 2m. Dimensionerne på ankerpladen ændres,
da spunsvæggen i tilfælde af, at der ikke er differensvandtryk, har en bredde
på 700 mm. Dimensionerne af ankerpladen kan ses i tabel H.8.

H h L l w
2,3 1,0 2,8 1,0 0,5

Tabel H.8: Dimensioner på ankerpladen i m.

Kræfter og jordtryk, som påvirker ankerpladen i grundtilfældet uden dif-
ferensvandtryk, kan ses i tabel H.9, idet den effektive rumvægt af sand i
dette tilfælde er 17 kN/m3. Der korrigeres ikke for opdrift ved tyngden af
ankerpladen, da trykniveauet ligger under denne.

Ankerplademodstanden, A, findes til 87 kN/m, hvilket er tilstrækkeligt til
at optage ankerkraften fra spunsvæggen på 78 kN/m. Årsagen til den større
ankerplademodstand er, at GVS i dette tilfælde er beliggende under sand-
laget, hvormed de effektive spændinger i sandlaget bliver væsentligt større
end ved højtbeliggende GVS. Ankerkraften beregnes at angribe 0,49 m over
fodpunktet, hvilket svarer til 1,81 meter under JOF. Dette svarer til en af-
vigelse på 0,81 m, men da afstanden fra spunsvæg til ankerplade mindst skal
være 14,4 m, jf. afsnit H.2.3, vurderes ankerkraften at virke tilnærmelsesvist
vinkelret på ankeret.
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Parameter Uden differensvandtryk
γs 17 kN/m3

Gw 20,7 kN/m
Eh 45,0 kN/m
Zh 0,77 m
Ea 12,6 kN/m
F a −6,8 kN/m
Kγ · tan(δγ) 0,77
Kγ 3,5
ζγ 0,353
E 157,4 kN/m
Ao 144,6 kN/m
Zo

A 0,88 m
A/Ao 0,6
A 87 kN/m
ZA 0,49 m

Tabel H.9: Kræfter samt jordtryk som virker på ankerpladen i grundtilfældet uden dif-
ferensvandtryk.

H.2.3 Totalstabilitet

Ved dimensionering af de forankrede spunsvægge skal hele forankringssys-
temet kontrolleres for totalstabilitet. Til dette er det valgt at benytte strim-
melmetoden, da denne metode er overskuelig ved den lagdelte jord, der findes
på lokaliteten. I dimensioneringen er der taget udgangspunkt i Lærebog i geo-
teknik 2 [Harremoës et al. 2003, s. 10.11-10.16, 13.9-13.10]. Der skønnes en
ankerlængde, hvorefter der vælges en sandsynlig brudfigur, som går igennem
de svage punkter i jorden. Jorden over brudlinien opdeles i strimler, som har
bredden Δx, hvorefter de drivende samt stabiliserende kræfter kan findes.
Ud fra disse kan stabilitetsforholdet, f , findes ved anvendelse af følgende
formel:

f =

∑
(τ · Δx · sec2(v) + Es)∑
(ΔG · tan(v) + Ea)

(H.35)

hvor tælleren er summen af de stabiliserende kræfter, og nævneren er sum-
men af de drivende kræfter, τ er forskydningsspændingen langs brudlini-
en. G er egenvægten af strimlen samt evt. overliggende last, v er vinklen
mellem brudlinien i strimlen og horisontalt, Es er det passive jordtryk på
spunsvæggens forside og Ea er det aktive jordtryk på ankerpladens bagside.
Forskydningsspændingen langs brudlinien, τ , kan beregnes ved:

τ =
cd + σ · tan(φd)

1 + tan(v) · tan(φd)
(H.36)



H.2. FORANKRET SPUNSVÆG 107

hvor cd er den regningsmæssige kohæsion, σ er normalspændingen ved brud-
linien og φd er den regningsmæssige friktionsvinkel.

Hvis stabilitetsforholdet er større end 1, vil det undersøgte brud ikke opstå.
Stabilitetsforholdet, f , er ikke et udtryk for sikkerheden af brudfiguren, men
blot et udtryk for forholdet mellem de stabiliserende og drivende kræfter.

Da der i beregningen af stabilitetsforholdet ikke er taget højde for forskelle i
tangentialjordtrykkene på de to sider af strimlen, skal denne korrigeres med
faktoren k, som findes ved opslag ud fra brudliniens pilhøjdeforhold d/l, hvor
d er den maksimale pilhøjde og l er afstanden fra fodpunktet af spunsvæggen
til fodpunktet af ankerpladen. [Harremoës et al. 2003, s. 10.14]

Da den forankrede spunsvæg samt ankerpladen er dimensioneret både med
og uden differensvandtryk, vil der blive kontrolleret for totalstabilitet for
begge tilfælde i både KTT og LTT. Udregningerne kan findes i program 2n.

Totalstabilitet med differensvandtryk

Der antages en brudfigur, der går gennem spunsvæggens bund og ankerpla-
dens bund. Den antagne brudfigur kan ses på figur H.15, hvor brudfiguren
hovedsageligt er placeret i gytjelaget. I det tilfælde, hvor der forefindes diffe-
rensvandtryk i det øvre sandlag, findes den nødvendige ankerlængde til 24 m,
ved en Δx på 2 m.

Figur H.15: Den antagne brudfigur for totalstabilitet i situationen med differensvandtryk.
De stiblede linier angiver lagdelinger. Mål i m. Koter i DNN.

Egenvægten, G, vinklen mellem brudlinen og horisontalt, v, og forskydnings-
spændingerne langs brudlinien, τ , i hhv. KTT og LTT i situationen med
differensvandtryk kan ses i tabel H.10.

For den valgte brudfigur findes stabilitetsforholdet, f , ved brug af formel
H.35 til 1,44 og 1,05 i hhv. KTT og LTT. Forholdet d/l findes til 0,08, hvor-
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KTT LTT
Strimmel G v τ τ

kN/m kN/m2 kN/m2

1 82,7 8,2◦ 33,0 8,2
2 90,5 6,6◦ 33,0 9,4
3 98,9 9,2◦ 33,0 10,4
4 108,5 9,2◦ 33,0 11,7
5 118,7 9,8◦ 33,0 13,0
6 129,8 11,4◦ 33,0 14,4
7 142,7 12,6◦ 33,0 16,0
8 157,4 14,9◦ 33,0 17,7
9 174,9 18,0◦ 28,5 22,7
10 202,4 25,8◦ 27,4 27,4
11 249,7 35,5◦ 31,6 26,4
12 326,4 39,8◦ 35,8 35,5

Tabel H.10: Faktorer til beregning af totalstabilitet af den forankrede spunsvæg i hhv.
KTT og LTT med differensvandtryk.

fra korrektionsfaktoren, k, kan aflæses til hhv. 1,04 og 1,03. Det korrigerede
stabilitetsforhold, fkor, bliver dermed 1,50 og 1,08, hvormed det valgte for-
ankringsystem er stabilt, når det antages, at den valgte brudfigur er den
kritiske.

Totalstabilitet uden differensvandtryk

Hvis det findes, at det øverste sandlag er en isoleret sandlomme uden forbind-
else til Limfjorden, eller der pumpes i sandlaget således, at der ikke opstår
differenstryk, skal spunsvæggen rammes ned til kote −6,03 DNN. Denne
situation er ligeledes kontrolleret for totalstabilitet, og en nødvendig anker-
længde på 14,4 m er fundet ud fra en Δx på 1,2 m. Den antagne brudfigur
kan ses på figur H.16.

De nødvendige parametre til bestemmelse af totalstabiliteten for situationen
uden differensvandtryk kan ses i tabel H.11.

Under antagelse af at den valgte brudfigur er den kritiske, findes stabilitets-
forholdet, f , ved formel H.35 til 1,67 og 1,04 i hhv. KTT og LTT. Forholdet
d/l findes til 0,08, hvormed korrektionsfaktoren, k, kan aflæses til 1,04 og
1,03 for KTT og LTT. Det korrigerede stabilitetsforhold, fkor, bliver derfor
1,73 og 1,07 i de to tilstande, hvormed det valgte forankringssystem er stabilt
ved den antagne brudmåde.
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Figur H.16: Den antagne brudfigur for totalstabilitet i situationen uden differensvand-
tryk. De stiblede linier angiver lagdelinger. Mål i m. Koter i DNN.

KTT LTT
Strimmel G v τ τ

kN/m kN/m2 kN/m2

1 48,9 10,9◦ 33,0 7,7
2 52,7 9,2◦ 33,0 8,1
3 56,3 10,0◦ 33,0 8,5
4 60,4 10,9◦ 33,0 8,8
5 64,9 12,6◦ 33,0 9,2
6 67,0 13,4◦ 33,0 9,6
7 75,4 15,2◦ 33,0 10,0
8 82,9 22,1◦ 33,0 10,3
9 92,1 24,8◦ 33,0 10,9
10 102,1 25,7◦ 27,6 12,7
11 122,3 36,9◦ 17,9 17,9
12 156,8 40,8◦ 26,6 22,7

Tabel H.11: Faktorer til beregning af totalstabilitet af den forankrede spunsvæg i hhv.
KTT og LTT uden differensvandtryk.
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H.3 Vurdering

I afsnit H.1 og H.2 er der dimensioneret hhv. en fri og en forankret spunsvæg
i både en situation med og uden differensvandtryk. Bundkoten for den frie
spunsvæg er fundet til −19,0 og −20,4 DNN for de to situationer, hvilket
vurderes at resultere i store økonomiske omkostninger, hvorfor denne løsning
fravælges.

Ved dimensionering af den forankrede spunsvæg blev der beregnet store for-
skelle i resultaterne for situationerne med og uden differensvandtryk, idet
der i tilfælde af differensvandtryk kræves en ca. 2 m længere spunsvæg, det
dobbelte antal ankerplader, større ankerplader samt en ca. 10 m større an-
kerlængde. Der skal derfor nedspules pejlerør i de mellemliggende sandlag
for at undersøge, om disse har forbindelse til Limfjorden. I tilfælde af at de
mellemliggende sandlag har forbindelse til Limfjorden, vurderes det, at den
billigste løsning er at sænke trykniveauet i disse lag, således at der ikke opstår
differensvandtryk. Dette kan evt. gøres ved anvendelse af et sugespidsanlæg.

Den forankrede spunsvæg er dimensioneret for en brudmåde med ét flyde-
charnier. Ved i stedet at have anvendt to flydecharnierer, ville momentbe-
lastningen i spunsvæggen samt ankerkraften kunne formindskes, mens spuns-
væggens længde ville skulle øges. Da det er fundet nødvendigt at anvende
ankerplader med store dimensioner og en stor ankerlængde, vil det derfor
kunne være en fordel at dimensionere spunsvæggen med to flydecharnierer.
Dette er der dog afgrænset fra i dette projekt.
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Bilag I

Programliste

1. Konstruktion

(a) bestemmelsevindlast.xls
Beregning af kvasistatisk og dynamisk vindlast.

(b) vandretlast.xls
Beregning af stabiliteten for et system, hvor der ikke kan optages
forskydning mellem elementerne.

(c) vandretbjaelker.xls
Beregning af stabiliteten for et system, hvor der er indlagt bjælker,
så etagedækkene spænder på langs af bygningen.

(d) vandretlast3.xls
Beregning af stabiliteten for et system, hvor der er indlagt låse-
fortanding mellem elementerne.

(e) vertikallast.xls
Kontrol af den hårdest belastede vægs vertikale bæreevne.

(f) vertikalbrand.m
Kontrol af den hårdest belastede vægs bæreevne i brandsituatio-
nen.

(g) spaendbeton.m
Dimensionering af spændbetondækket. Programmet henter hjæl-
pefilerne geometri.m, svind.m og brand.m.

(h) aabningsfaktorbrand.m
Beregning af temperaturforløb vha. åbningsfaktorbranden.

2. Fundering

(a) artesisk.m
Beregning af trykniveau under byggegruben ved placering af tre
filterboringer på den østlige side.
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(b) artesisk2.m
Beregning af trykniveau under byggegruben ved placering af to
filterboringer på den østlige side og en på den nordlige.

(c) artesiskstorpermeabilitet.m
Beregning af trykniveau under byggegruben, idet det antages, at
sandlaget har en højere permeabilitet end først antaget.

(d) frispuns.m
Dimensioneringen af den frie spunsvæg i korttidstilstanden med
differensvandtryk.

(e) frispunslangtid.m
Dimensioneringen af den frie spunsvæg i langtidstilstanden med
differensvandtryk.

(f) frispunsudenstroem.m
Dimensioneringen af den frie spunsvæg i korttidstilstanden uden
differensvandtryk.

(g) frilangtidudenstroem.m
Dimensioneringen af den frie spunsvæg i langtidstilstanden uden
differensvandtryk.

(h) forankretkttmedstroemvurdering.m
Dimensioneringen af den forankrede spunsvæg i korttidstilstanden
med differensvandtryk. Programmet henter hjælpefilerne forank-
retkttmedstroemgaet1.m og forankretkttmedstroemgaet2.m.

(i) forankretlttmedstroemvurdering.m
Dimensioneringen af den forankrede spunsvæg i langtidstilstanden
med differensvandtryk. Programmet henter hjælpefilerne forank-
retlttmedstroemgaet1.m og forankretlttmedstroemgaet2.m.

(j) forankretkttudenstroemvurdering.m
Dimensioneringen af den forankrede spunsvæg i korttidstilstanden
uden differensvandtryk. Programmet henter hjælpefilerne forank-
retkttudenstroemgaet1.m og forankretkttudenstroemgaet2.m.

(k) forankretlttudenstroemvurdering.m
Dimensioneringen af den forankrede spunsvæg i langtidstilstanden
uden differensvandtryk. Programmet henter hjælpefilerne forank-
retlttudenstroemgaet1.m og forankretlttudenstroemgaet2.m.

(l) anker_m_vand.m
Dimensionering af ankerpladen med differensvandtryk.

(m) anker.m
Dimensionering af ankerpladen uden differensvandtryk.

(n) strimmelmetoden.xls
Kontrol af totalstabilitet af den forankrede spuns vha. strimmel-
metoden.
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