
Helhedsprojektering af hulelementer af armeret beton under 
kombinationslast 
 
Baggrund  
Projektering af store hulelementer af armeret beton går igen i projekter om mellemstore og 
store broer.  
 
Hulelementer anses konsekvent for at være den foretrukne løsning til at opføre 
komponenter til underbygningen (piller, pyloner eller søjler) eller brodæk (f.eks. 
forspændte kassedragere), da de er meget effektive og medfører store 
materialebesparelser. En af de største udfordringer med nutidigt brodesign er, at det bliver 
stadigt sværere at umiddelbart identificere scenarier med kritisk belastning eller 
beliggenhed. Faktisk så medfører udviklingen af lovmæssige krav, at man skal tage højde 
for et stigende antal kombinationslaste i projekteringsprocessen. Derudover bliver 
formerne på konstruktionsdele mere komplekse, efterhånden som æstetiske overvejelser 
vinder frem.  
 
Denne udfordring er primært større ved komponenter til underbygningen, som ofte er 
udsat for en kombination af konsekvenser af samtidige belastninger (aksellast, toakset 
bøjning, toakset forskydning og torsion).  
 
Traditionelle projekteringsteknikker (f.eks. Eurocode, AASHTO) behandler verificering af 
strukturel tilstrækkelighed ved normale belastninger (grundet aksellast og bøjning) 
uafhængigt af verificeringen for trykspændinger (grundet forskydning og torsion).  
 
Formål 
Formålet er derfor at udvikle et praktisk og brugervenligt værktøj for projekterende, der 
imødekommer udfordringerne ovenfor for et vilkårlig hulelement af armeret beton. Hvis 
værktøjet bliver en succes, kan det tilføre betydelig værdi til projekteringsprocessen for 
broprojekter eller andet, hvori der indgår betonkomponenter med hulelementer.  
 
Verificeringen af strukturel tilstrækkelighed skal anvende armeringsformler, jf. Annex F til 
Eurocode 1992-1:2004. De gør det muligt at indtænke bade normalspændinger og 
trykspændinger samt overholde 'Lower Bound Theorem of Plasticity', dvs. resultere i et 
sikkert design.  
 
Projektets største udfordring er at etablere en automatisk procedure, der muliggør et 
fornuftigt statisk tilladeligt spændingsfelt på et hulelement af armeret beton udsat for alle 
kombinationer af aksiale, torsions-, forskydnings- og bøjningskrav. Dette er tidligere 
forsøgt gjort af professor L.C. Hoangs gruppe på Syddansk Universitet, omend arbejdet 
ikke førte til generelle løsninger, der kan hjælpe projekterende.  
 
Eftersom strukturel verificering er baseret på den såkaldte 'lower bound approach', kan der 
om nødvendigt slækkes på de kinematiske forhold (kompatibilitet) for at muliggøre en 
pålidelig automatisering.  


