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Krav och praxis

• wc överhöjning utan last
• w1 initial nedböjning (elastisk deformation) av 

egentyngd
• w2 långtidsdelen av permanent last (betong)
• w3 nedböjning av variabel last enligt 6.14a –

6.16a
• wtot är total nedböjning
• wmax är största deformation räknat från 

nollplanet

Krav enligt EN 1992-1:
w1+w2-wc<L/250
w2+w3<L/500

Äldre svenska regler (praxis):
wmax<L/300
w3<L/400



Överhöjning av hattbalk
• Alla svetsade hattbalkar vill bli överhöjda av naturliga skäl
• Det är större sträckenergi i överflänsen svetsar på grund av 

större kombinerad tjocklek
• Det är oftast 2D värmeledning i underfläns och 3D 

värmeledning i överfläns
• Överflänsen svalnar långsammare än underflänsen
• Överhöjningen blir ofta i storleksordningen 20 mm

• Osymmetriska balkar blir även krokiga i sidled på grund av 
uppvärmnings- och avsvalningsförloppet



Överhöjning av stora stålbalkar
• Större balkar varmriktas med acetylen/syrgas och värmemunstycke eller med 

induktionsvärmare
• Genom att värma överflänsen får man en plastisk deformation uppåt
• Det är ofta enklare att överhöja en symmetrisk balk än att rikta en osymmetrisk balk 

i sidled
• ISO 17663 innehåller riktlinjer för värmning av balkar
• Riktigt stora balkar (H>1 m) kan göras med radieskurna liv



Överhöjning av små stålbalkar
• Mindre balkar och plåt kan överhöjas 

med hjälp av valsning eller domkrafter
• Bara symmetriska profiler kan valsas
• Osymmetriska profiler kan förses med 

tillfälliga förstyvningar som håller ordning 
på flänsarna

• Små svetsade profiler påverkas kraftigt av 
värmebehandling vid varmriktning eller 
varmförzinkning

• Symmetriska profiler kan krökas till riktigt 
små radier



Inverkan av överhöjning

• Enkelspända balkar kan överhöjas för 
egentyngden

• Överhöjningen behöver vara: 𝛿𝛿 = 𝑔𝑔𝐿𝐿4

77 𝐸𝐸𝐸𝐸
• Överhöjningen är då så stor att balken 

blir horisontell när all egentyngd kommit 
på

• I brottgränstillstånd behöver inte balken 
klara TVK1

g g
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• Kontinuerliga balkar kan inte överhöjas
• Men å andra sidan är styvheten betydligt 

större

• Nedböjningen i fältmitt: 𝛿𝛿 = 𝑔𝑔𝐿𝐿4

185 𝐸𝐸𝐸𝐸
• Den kontinuerliga balken är nästan 2.5 ggr 

styvare i fältmitt jämfört med den 
enkelspända

• TVK1 ger möjlighet till både 
momentfördelning enligt flytledsteori ovc
plastisk momentkapacitet i tvärsnittet



Sammanfattning
• Hattbalkar blir överhöjda av värmebehandlingen
• Vid överhöjning av stora balkar får man välja mellan varmriktning eller 

radieskurna liv
• Små balkar kan ofta riktas kalla
• Överhöjning har störst inverkan på enkelspända balkar då egentyngden 

är stor och deformationskraven blir dimensionerande
• Enkelspända balkar kan också kombineras med samverkan med 

betongpågjutning
• Nackdelen med enkelspända balkar är krångligare knutpunkter och fler 

element att montera
• Kontinuerliga balkar är bäst när kraven i brottgränstillstånd är 

dimensionerande då man ofta kan använda både plasticitet i tvärsnittet 
och flytledsteori
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