
AF2101 Betongbyggnad 7,5 hp
Concrete Structures

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Skolchef vid XXX-skolan har ÅÅÅÅ-MM-DD beslutat att fastställa denna kursplan att gälla 
från och med HT/VT ÅÅÅÅ, diarienummer: X-ÅÅÅÅ-yyyy.

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Samhällsbyggnad

Särskild behörighet
For students not registered on a KTH programme:

120 university credits (hp) including courses in Structural Mechanics and Structural Engi-
neering equivalent to at least 3·times ·∙,7 ECTS points. And

documented proficiency in English corresponding to English B.

For students registered on a KTH programme:

AF1005 Byggnadsmekanik grundkurs

AF1007 Byggkonstruktionslära grundkurs
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AF2003Bärverksanalys, avancerad kurs

eller motsvarande kurser

Undervisningsspråk
6ndervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 U Förklara verkningssättet hos vanliga armerade betongelement och kunna illustrera detta 
med ritningsskisser

 U Förklara den teoretiska bakgrunden till brottlinjeteorin och strimlemetoden för dimen-
sionering av armerade betongplattor

 U •enomföra dimensionering av rektangulära, armerade betongplattor upplagda på väggar 
enligt brottlinjemetod, tabellmetod och strimlemetod.

 U •enomföra dimensionering av rektangulär, armerad betongplatta upplagd på pelare enligt 
strimlemetod.

 U Kunna förklara begreppet genomstansning.

Kursinnehåll
 U Armerade betongbalkar och pelare
 U Glattor av betong
 U Spännbetong
 U Gågjutningar
 U Paborationsprovning

Examination
 U TEN1 - Tentamen, L,7 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 U 4VN1 - 4vningar, 3,0 hp, betygsskala: G, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 - Tentamen L,7 hp, betygsskala A-F

4VN1 - 4vningsuppgifter 3,0 hp, betygsskala G,F
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Övriga krav för slutbetyg
Samtliga moment ska vara godkända

Etiskt förhållningssätt
 U Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 U Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 U Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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