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Veileder for Rådgivende ingeniører

• Denne publikasjon er en 
uavhengig veileder for 
beregning og utførelse av 
biaksiale hull-dekkeelementer 
av typen BubbleDeck.  

• Den skal tjene som et 
hjelpemiddel til praktisk 
dimensjonering av 
konstruksjoner av denne type.

• Den følgende presentasjon er 
et sammendrag av veilederen.  
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Beskrivelse

• BubbleDeck (BD)
er et patentert byggesystem for 
dekkekonstruksjoner 
bestående av statisk sett, 
biaksialt virkende hullplate-
elementer i betong. 

• Hullplateelementene er bygget 
opp av en prefabrikkert betong 
bunnplate (filigranelement) 
med ferdigmontert armering og 
plastkuler (”Bobler”) samt en 
overliggende del av plasstøpt 
betong



Beskrivelse

• Dekkesystemet har fordeler 
som lav egenvekt, redusert 
materialforbruk og stor 
bæreevne i forhold til vekt.



Beskrivelse

• Dekkesystemet har 
fleksibilitet mht til 
geometrisk utforming, og 
kan benyttes for store 
spenn. 

• Dekkesystemet er et 
konstruktivt og 
økonomisk alternativ til 
andre dekkesystemer



Materialer

• BubbleDeck utføres normalt i 
slakkarmert normalbetong. I 
spesielle tilfeller benyttes også
spennarmering. (etterspent 
armering). 

• Muligheter for å benytte betong 
med lett tilslag er til stede. For 
betong med lett tilslag kreves 
spesiell dokumentasjon. 

• Som armering benyttes 
kamstål B500NC. 

• Plastkuler (Bobler) utføres i ren 
polypropylen (PP) eller i en co-
polymer bestående av 
polypropylen og polyetylen 
(PP+PE) 



Standard dimensjoner på BD

*etter påstøp på plassen

•Av produksjonsmessige og transportmessige hensyn leveres BD 
elementer med maks bredde og lengde på hhv 3,0 og 14,0m. 

•Normale leveringsbredder er imidlertid 2,40m og maks lengde 12,00m



Statisk analyse og beregningsmodeller

• Beregning kan utføres etter 
gjeldene beregningspraksis for 
plater og flatdekker ved hjelp 
av  elastisitets-teorien. 
Plastiske beregnings-metoder 
kan også benyttes.

• Snittkrefter kan bestemmes 
etter at en har valgt et statstisk 
system og beregningsmodell.

• Forenklede beregnings-
modeller for plater, bjelker, 
rammer, bjelkerist så vel som 
avanserte beregnings-metoder 
(FEM) kan benyttes.



Dimensjonering

• Dimensjonering av 
BubbleDeck-konstruksjoner 
kan baseres på beregning eller 
”dimensjonering ved prøving”
eller kombinasjon av disse 
metoder. 

• Som grunnlag for denne 
veileder for dimensjonering, 
foreligger det en omfattende 
både teoretisk og 
forsøksteknisk dokumentasjon. 
(se veilederens referanseliste). 

• I veilederens vedlegg D 
knyttes noen av denne 
dokumentasjon opp mot 
gjeldene norsk standard.



Dimensjonering

• Som hovedprinsipp gjelder at dimensjonering kan utføres etter 
standardens regler og gjeldende dimensjonerings-praksis for plater. 

• Dimensjoneringsdokumentasjonen skal spesielt inneholde 
kapasitetskontroll mht bøyning, og skjær, inkludert gjennomlokking, 
deformasjonskontroll (nedbøyninger) samt kontroll av fuger. 

• I spesielle tilfeller bør dekkers svingforhold kunne påvises. 



Dimensjonering - Bøyning

• Den konstruktive oppførsel for 
BubbleDeck-plate mht bøyning 
er identisk lik den konstruktive 
oppførsel til en massiv plate.

• BubbleDeck-plate har (med 
samme dimensjoner) tilnærmet 
samme bærekapasitet som en 
massivplate, men nedbøyninger 
er større for BubbleDeck-plater.

• Dimensjonering mht kapasitet 
kan utføres som for massivplater 
når en tar hensyn til tverrsnitts-
formen. 

• For BubbleDeck-beregninger må
det kontrolleres for trykkbrudd i 
nærhet av kulene (boblene): 



Dimensjonering - Skjær

• Skjærkapasitet til BubbleDeck 
plater er avhengig av effektivt 
betongtverrsnitt 

• Den er lavere enn for massiv-
plater. 

• Ved dimensjonering kan 
skjærkapasiteten settes lik 
0,60 av fulltverrsnittets 
skjærkapasitet. [13] 

Dimensjonerende snitt ved beregning 
av skjærkraft



Dimensjonering - Gjennomlokking

• I soner med konsentrerte laster 
(for eksempel ved søyler) 
anbefales det i søylenes 
umidle nærhet, å fjerne 
boblene og erstatte dem med 
massivtverrsnitt. 

• Kontroll for gjennomlokking 
utføres derfor som ved 
massivtverrsnitt. 

• Uten fjerning av boblene må
en halvering av BubbleDeck-
platens gjennomlokkings-
kapasitet tas i betraktning. [13] 

Effekt av fjerning av boblekuler nær søyle
Last-deformasjonskurve. Analyse og forsøksresultater



Deformasjoner

• I forhold til massivdekker har BubbleDeck med samme dimensjoner 
større nedbøyninger enn massivdekke.

• Ved samme totallast (egenvekt + nyttelast) får vi ca 15% større 
nedbøyning av dekker med BubbleDeck enn tilsvarende  
nedbøyning for massivdekker. [13]. 

• Ved beregning av deformasjoner skal opprissing, eller delvis 
opprissing samt korttids og langtidseffekter tas i betraktning.

Idealisert tverrsnitt for beregning av tverrsnittsverdier i opprisset tilstand



Fuger

• Kontroll av bøye- og 
skjærkapasitet i elementfuger er 
påkrevet i de snitt hvor fugene 
ligger i snitt hvor snittkreftene er 
dimensjonerende. 

• Kontrollen kan gjennomføres 
ved hjelp av enkle 
beregningsmodeller for 
dimensjonering av konstruktiv 
armering og hvor det for 
fugearmering regnes med 
redusert heftkapasitet i hardt 
belastede områder. 

• Det anbefales bøylearmering 
mellom bunnplate og plasstøpt 
plate for å forhindre 
segmentering. 



Dynamisk analyse

• Dersom en dekkekonstruksjon 
og de laster det utsettes for er 
slik at betydelige svingninger 
kan oppstå, skal det påvises at 
disse er akseptable for bruken 
av konstruksjonen. 

• Kontroll kan utføres i første 
skritt ved hjelp av en 
frekvenskontroll, eventuelle 
videre skritt ved en forenklet 
eller avansert dynamisk 
analyse av akselerasjoner, 
hastigheter og deformasjoner. 

• Resultatene vurderes opp mot 
akseptkrav (spesifiserte 
komfort og brukskrav) 



Spesielle forhold ved ulykkestilstanden

• Ved dimensjonering i 
ulykkesgrensetilstanden skal 
konstruksjonens kapasitet 
påvises. 

• Der gjelder situasjoner som 
brann, eksplosjoner og støt. 

• Teoretiske og forsøkstekniske 
resultater kan benyttes som 
dokumentasjon.



Beregningsprosedyrer for 
fordimensjonering 

eller forenklet beregning

Forhåndsdimensjonering eller forenklet beregning av 
BubbleDeck-konstruksjoner kan gjøres som ved 

dimensjonering av plater med fullt tverrsnitt



Statisk system og dimensjoner

• Beregningsmodell, statisk 
system og dimensjoner velges  
ut fra gitte spennvidder, 
søyleplassering,  brukskrav, 
belastning og standard 
dimensjoner på BD. 

• Standard dimensjoner og 
normale spennvidder for de 
ulike BD elementer er gitt i 
tabell. (se tidligere bilde)

• Fuger anordnes.  

Eksempel dekke 



Statisk system og beregningsmodeller

Praktiske beregningsmodeller

Plateformler Flatdekke

Grunnriss av bygg med BD-dekke
FEM analyse



BD elementinndeling og fuger

• Plassering av elementfuger 
gjøres ut fra statisk system og 
de muligheter produksjon av 
elementer gir.

• Dekke i områder rund søyler 
formes  som fulltverrsnitt 
(Bobler fjernes)

• .Dimensjonerende laster og 
lasttilfeller defineres.

Anordning av fuger



Valg av BD-dimensjoner

• Valg av BD dimensjoner er avhengig av spennvidder, forholdet 
mellom platens sidekanter, lagringsforhold og last.

• Tabellen under gir retningslinjer for valg av dimensjoner, videre gir 
den grunnlag for beregning av masser (for kalkyle).



Valg av armering

• Armeringsprinsippet for BD 
elementer er vist i figurene. Et 
øvre og nedre armeringsnett 
dimensjoneres for de aktuelle 
snittkrefter samtidig som de 
holder kulene på plass. 
Tilleggsarmering legges 
normalt i bunnplaten  mellom 
kulene. Fugearmering i felt 
legges over bunnplaten.

• For en fordimensjonering og 
masseberegning (kalkyle) kan 
armeringsmengden, dvs. 
(stangdiameter i nett) tas ut av 
diagram.



Valg av armering

• Som eksempel er snittkreftene for en fritt opplagt enveisplate og for 
en tilsvarende toveisplate beregnet for en nyttelast p=5kN/m2 og en 
midlere egenlast for BD-plater valgt,

• Resultatet er gitt i etterfølgende tabell.
• Avhengig av platens sideforhold og lagerbetingelser for den aktuelle 

konstruksjon, bestemmes tilnærmet dimensjonerende moment. 
• I etterfølgende diagram går en inn med det dimensjonerende 

moment (ordinat) og avleser hvilken stangdiameter som skal 
benyttes som hovedarmering (abscisse)

• Momentkapasiteten i diagrammet er beregnet ut fra  betingelsene til 
et normalarmert tverrsnitt dvs. εs =2 εsy( (BD normal) eller maks tillatt 
flytning  εs =0,010 (BD maks) samtidig som trykksonens kapasitet er 
kontrollert. 



Valg av armering



Valg av armering

• Ut fra forventet dimensjonerende moment, bestemmes armering
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Plater som beregningsmodell

• Velges enkle plater  som 
beregningsmodell, kan 
snittkreftene bestemmes ut fra  
tabeller som angitt i veiledems
vedlegg B [12].
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Flatdekke som beregningsmodell

• Velges flatdekkemodell, deles  
det prosjekterende dekket opp 
platestriper. Snittkreftene 
bestemmes etter anvisninger 
gitt for flatdekker [11]. 
Anvisninger er også gitt i 
vedlegg B



FEM som beregningsmetode

• Buk av avanserte FEM metoder 
er i dag normalt ved analyse av 
større bygg og konstruksjoner.

• Det må vises oppmerksomhet 
ved modellering og tolkning av 
resultater

• Når FEM programmer benyttes, 
skal program, metode, 
(elementtyper), dimensjonering 
(dimensjoneringsrutiner) samt 
enkel kontroll kunne 
dokumenteres. 



Kontroll av fuger

• Kontroll av fuger ved heft 
kontroll av fugearmering og 
samt dimensjonering av 
fugebøyler mellom bunnplate 
og plass-støpt plate.



Konstruktiv utforming

• Den konstruktive utforming av 
BubbleDeck-konstruksjoner 
skal følge Norsk Standards 
regler mht armering og de 
spesifikke konstruksjonsregler 
for plater og flatdekker.

• Virkning av spesielle 
konstruktive løsninger kan 
løses ved teoretiske modeller 
eller/og ved dimensjonering 
ved prøving.



Fra produksjon og utførelse

BD elementer prefabrikkeres i 
fabrikk. Armering og kuler 
bindes sammen og bunnplate 
støpes ut.



Fra produksjon og utførelse

BD elementer transporteres til byggeplass,heises på plass og 
klare til utstøping.



Fra produksjon og utførelse

• Detalj ved søyler. I soner med 
konsentrerte laster (som ved 
søyler) anbefales det i 
søylenes umiddelbare nærhet 
å fjerne boblene og erstatte 
dem med fulltverrsnitt. Kontroll 
av gjennomlokking utføres 
derfor som ved fulltverrsnitt.

• Detalj ved fuge. Fugearmering 
ok bunnplate. I soner med 
påkjenning (moment) 
anbefales det å benytte 
fugebøyler. (ikke på bildet). 
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