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Förkunskaper
Byggnadsmekanik (1BY012) 7,5 hp eller Mekanik (1FY804, 7,5 hp) samt 7,5 hp
matematikkurs inom programmet (Grundläggande matematik för ingenjörer (1MA131)
7,5 hp, Analys för ingenjörer (1MA132) och/eller Linjär algebra för ingenjörer
(1MA133) 7,5 hp) eller motsvarande

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
l

l

l

l

utföra beräkningar av dimensionerande laster och lastfall i brott och
bruksgränstillstånd enligt EuroKod
utföra olika former av dimensionering av enkla slakarmerade horisontella
betongkonstruktioner i brottgränstillstånd
genomföra vissa beräkningar på enkla slakarmerade horisontella
betongkonstruktioner i bruksgränstillstånd
utföra en analyserande skriftlig teknisk beräkningsrapport

Innehåll
Kursen omfattar följande moment:
l
l
l
l

l
l
l
l

Dimensionerande laster och dimensionerande parametrar
Lastkombinationer enligt EuroKod
Materialegenskaper för betong och armering
Dimensionering för böjning med och utan normalkraft, inkl enkel och
dubbelarmerade tvärsnitt
Tvärkraftsöverföring
Dimensionera enkla slakarmerade betongkonstruktioner för tvärkraft
Förankring av armering
Spänningspåkänningar i ospruckna och böjspruckna tvärsnitt

l
l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Lastkombinationer enligt EuroKod
Materialegenskaper för betong och armering
Dimensionering för böjning med och utan normalkraft, inkl enkel och
dubbelarmerade tvärsnitt
Tvärkraftsöverföring
Dimensionera enkla slakarmerade betongkonstruktioner för tvärkraft
Förankring av armering
Spänningspåkänningar i ospruckna och böjspruckna tvärsnitt
Sprickbildning och sprickbredder vid långtidsbelastning
Övergripande genomgång av dimensionering av betongpelare och kontroll av
nedböjning
Dimensionering och konstruktiv utformning
Genomgång av beräkningsverktyg
Genomgång av utseende och innehåll i en teknisk beräkningsrapport
Laboration med praktiska försök
Koppla praktiska försök med teoretiska beräkningar i en beräkningsrapport

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer, skapande av
beräkningsrapport och studiebesök. Deltagande vid laborationen är obligatorisk, då den
skall kunna beskrivas i beräkningsrapporten, samt teoretiska beräkningar skall kunna
jämföras med praktiska försök. Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5.
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid laboration med tillhörande skriftlig
teknisk beräkningsrapport (2,5 hp U/G) samt en skriftlig teoretisk, beräknings och
dimensioneringstentamen (5,0 hp U/3/4/5). Båda delarna måste vara godkända för att bli
godkänd i kursen, slutbetyg på kursen fås då båda momenten är godkända och betyget
på den skriftliga tentamen styr slutbetyget.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras vid
fakulteten.
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