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SAMMANFATTNING 

Betong är ett av de mest använda byggnadsmaterialen i dagens samhälle. Några av anledningarna till 
detta är att den har lång livslängd, är naturligt material som är 100 % återvinningsbart samt ej 
lättantändligt material. Även om betong har många fördelar så är den inte helt idealisk eftersom den 
har en låg draghållfasthet. En betongkonstruktion kan spricka på grund av förhindrade rörelser som 
skapar dragspänningar. Förhindrade rörelser kallas för tvång och kan beskrivas i form av en 
tvångsfaktor. I detta examensarbete definieras tvångsfaktor som en spänningskvot mellan 
påtvingade spänningar och påtvingade spänningar vid fullständigt tvång. Fastlåsningsgrad, 
rörelsemöjlighet och styvhetsrelation mellan det nygjutna elementet och motgjutningen är 
avgörande parametrar vid beräkning av tvång och ett typiskt fall kan exempelvis vara en vägg gjuten 
mot grund. En helt förhindrad konstruktion kan ha en tvångsfaktor som är lika med 1 medan en 
konstruktion som kan röra sig fritt kan ha en tvångsfaktor som är lika med 0. En relativ lägre 
tvångsfaktor fås däremot om krypningseffekten beaktas eftersom den har gynnsam inverkan på 
tvånget. Betongen kan spricka på grund av tvånget och om sprickan inte är förväntad eller är större 
än den förväntade för den dimensionerade lasten då betraktas den som skada. Att förhindra 
vattengenomträngning eller läckage innebär dessutom att genomgående sprickor i vattentäta 
betongkonstruktioner bör undvikas. Det är således viktigt att beakta tvånget vid sprickriskanalyser av 
vattentäta betongkonstruktioner.  

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka tvånget utifrån flera aspekter vilket gjorde att 
arbetet uppdelades i 3 analyser. Analys 1 syftade på att bekräfta de typiska fallen som anges i 
eurokoden SS-EN 1992–3 samt att utvärdera angivna tvångsfaktorer vid beräkning av 
tvångsdeformationer. Följaktligen användes finita elementprogram för modellering av de fallen från 
eurokoden och samtidigt gjordes handberäkningar för att komplettera analysen. I analys 2 
studerades hur tvånget påverkas mellan konstruktionsdelar med ändring av bärverksdimensioner. 
Bärverket som studerades var vägg gjuten mot bottenplatta. Föränderliga parametrar var plattans 
bredd och tjocklek samt väggens höjd och tjocklek. Samtidigt togs ändring av konstruktionens längd 
som en påverkande faktor. Slutligen gjordes sprickviddsberäkningar avseende böjande moment och 
krympning i analys 3 för att få fram armeringsmängderna som skulle klara sprickviddskravet för 
vattentäta betongkonstruktioner. Detta åstadkoms enligt två olika beräkningsmetoder: Eurokodens 
och Engströms (2014). Dessa beräkningar visade även en jämförelse i armeringsmängd vid 
användning av tvångsfaktorer hämtad från eurokoden och tvångsfaktorer framräknad enligt FE-
analyserna.  

Resultaten från analys 1 visade att variationen av beräknade tvångsfaktorer inte motsvarade helt den 
variationen som anges i SS-EN 1992–3 men avvek inte alldeles för mycket. Det fanns dock några 
enstaka fall där avvikelser var märkbara och därmed erfordras en noggrannare undersökning. Analys 
2 visade att ökning av väggens volym minskar tvånget mot plattan men att en motsatt effekt fås för 
ökning av plattans volym. Det visade sig dessutom att en längre konstruktion orsakar större tvång 
mellan själva konstruktionsdelar. Slutsatsen från analys 3 var att skillnaden i genererad 
armeringsmängd var nästan proportionell i procentsats mot skillnaden i tvångsfaktor. Olika 
beräkningsmetoder resulterade dock i armeringsmängder som inte var jämförbara. Jämförelsen 
mellan de två beräkningsmetoderna var inte heller syftet med detta examensarbete utan endast ett 
försök att få en insyn i hur de olika metoderna är uppbyggda. 

Nyckelord: tvång, tvångsfaktor, sprickor, Eurokod, 3D FE-analys, utvärdera 
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ABSTRACT 

Concrete is one of the most widely used building materials in society today. Some of the reasons for 
this are that it has a long life, is a natural material that is 100% recyclable and non-flammable 
material. It has many advantages, but it is not entirely ideal due to its low tensile strength. A 
concrete structure may crack due to restrained movements which creates tensile stresses. 
Restrained movements are called restraint which can be described in the form of restraint factor. In 
this thesis, restraint factor is defined as a ratio between the actual imposed stress and the imposed 
stress at full restraint. The degree of fixity, movement possibility and stiffness relation between the 
newly casted element and the adjacent old structure are crucial parameters in the calculation of 
restraint and a typical case is, for example, a wall-on-slab cast. 
A completely restrained construction has a restraint factor equal to 1, while a structure that can 
move freely has a restraint factor equal to 0. However, a relative lower restraint factor is obtained if 
the creep effect is considered, since it has a positive influence on the restraint. The concrete may 
crack due to the restraint and if the crack is not expected or is larger than the expected for the 
dimensioned load then it is considered as damage. Preventing water penetration or leakage also 
means that through cracks in waterproof concrete structures should be avoided. Therefore, it is 
important to consider the restraint on fracture risk analyzes of waterproof concrete structures. 
 
The purpose of this thesis was to investigate the restraint based on several aspects, which meant 
that the work was divided into 3 analyses. Analysis 1 had as purpose to confirm typical cases 
specified in Eurocode SS-EN 1992–3 and to evaluate the stated restraint factors that the Eurocode 
proposes should be used in calculations of restraint deformations. For that matter, finite element 
program was used for modeling the cases from the Eurocode and at the same time hand calculations 
were made to supplement the analysis. Analysis 2 consisted of examining how the restraint between 
structural parts is affected by changing dimensions of the structure. The construction being studied 
was wall-on-slab cast. Variable parameters were the width and thickness of the slab, as well as the 
height and thickness of the wall. At the same time, changing the length of the construction was taken 
as an affecting factor. Lastly, crack width calculations for bending moments and shrinkage were 
made in analysis 3 to obtain the amount of reinforcement that meet the crack width requirement for 
waterproof concrete structures. This was done according to two different calculation methods: 
Eurocodes and Engström’s (2014). These calculations also showed a comparison in the amount of 
reinforcement when using restraint factors derived from Eurocode and restraint factors calculated 
according to the FE analyses. 
 
The results from analysis 1 showed that the variation of restraint factors calculated did not 
completely correspond to the variation stated in SS-EN 1992–3 but did not deviate too much. 
However, there were a few cases where deviations were noticeable and therefore a more detailed 
examination is required. Analysis 2 showed that increasing the volume of the wall reduces the 
restraint against the slab, but an opposite effect was obtained by increasing the volume of the slab. 
At the same time, it was found that a longer construction causes greater restraint between the actual 
components. The conclusion from analysis 3 was that the difference in generated amount of 
reinforcement was almost proportional in percentage to the difference in restraint factor. However, 
using different calculation methods resulted in amounts of reinforcement that were not comparable. 
Comparison between the two calculation methods was not the purpose of this thesis, but merely an 
attempt to gain an insight into how the different methods are structured. 

 
Keywords: restraint, restraint factor, cracks, Eurocode, 3D FE analysis, evaluate 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Tvångskrafter är en fundamental parameter för betongkonstruktioner i tidig ålder som vid felaktig 
hantering kan resultera i felaktiga armeringsmängder och därmed leda till en oacceptabel 
sprickbildning. Ett vanligt problem är hanteringen av tvång i 3D finita elementprogram och en 
optimering av armeringsmängder samt motåtgärder till sprickor erfordras. Optimeringen gynnar 
byggprocessen och medför bland annat ekonomiska, miljö- och konstruktionsbesparingar.  

Under betongens tidiga ålder utsätts den för temperaturändringar som får betongen att expandera 
och kontrahera. Om dessa rörelser förhindras av olika faktorer uppstår det tvångspänningar. Ett 
typiskt exempel är när betongens fria rörelse förhindras av angränsande konstruktioner som håller 
betongen fast och därmed skapar spänningar. Dessa spänningar blir större ju styvare mothållet är och 
om dem överskrider betongens aktuella hållfasthet uppstår det sprickor.  

Grad av tvång i en betongkonstruktion är av stor betydelse vid sprickriskberäkning. En vanlig 
förekommande spricktyp är genomgående sprickor som är av stor betydelse för vattentäta 
betongkonstruktioner eftersom dessa sprickor kan leda till vatteninträngning och eventuellt 
vattengenomträngning beroende på sprickvidden. Ytterligare kan dessa sprickor medföra bland annat 
beständighetsproblem och minskning av betongens styvhet.  

Enligt eurokoden (SS-EN 1992–3:2006) bör man ta hänsyn till olika tvångsfaktorer vid bedömning av 
tvång för typiska situationer, men ingen tydlig förklaring finns på hur dessa faktorer är framtagna. 
Därför togs 3D FE-analyser fram för att utvärdera eurokodens bedömning av tvång samt att belysa 
särskilda problemställningar i samband med tvång. 3D analys ger noggrannare resultat än 2D analys 
och om geometri inte är så komplex och massiv då bör den väljas framför 2D. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av 3D finita elementprogram (Brigade Plus) kunna 
utvärdera eurokodens metod för bedömning av tvång med hänsyn tagen till olika faktorer och 
därmed kunna analysera vattentäta betongkonstruktioner utsatta för tvångskrafter. 

Rapporten eftersträvar att svara på följande frågeställningar: 

- Är eurokodens bedömning av tvång (SS-EN 1992–3:2006, Bilaga L) teoretiskt korrekt? 
- Ger bedömningen resultat på säkra sidan? 
- Hur olika dimensioner (höjd, längd, bredd och tjocklek) på anslutna bärverksdelar påverkar 

graden av tvång för ett fall av vägg gjuten mot bottenplatta?   
- Hur olika grad av tvång påverkar sprickviddsberäkning och därmed erforderlig 

armeringsmängd för bassängväggar som gjuts mot bottenplatta? 

 

1.3 Metod 
Inledningsvis gjordes en omfattande litteraturstudie på ämnet. Läroböcker, rapporter, avhandlingar 
och tidigare utgivna examensarbeten studerades för att skapa en bättre förståelse om tvång och de 
viktigaste inverkande faktorerna.  
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En studie av eurokoder SS-EN 1992–3:2006 och SS-EN 1992–1–1:2005 gjordes för att kunna utföra 
jämförelsen med FE-analyserna och utföra en sprickviddsberäkning avseende böjande moment och 
krympning. Dessa normer ligger till grund för arbetets utförande.  

Modelleringen gjordes endast i 3D finita elementprogrammet Brigade Plus. För att få en djupare 
förståelse och skaffa mer kunskap om hur programmet fungerar gjordes workshop 1 och 2 utgivna av 
programmets tillverkare, Scanscot AB.  

 

1.4 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att: 

- Ta fram ett antal FE-modeller (bärverksdelar) som varierar i dimension (höjd, längd och 
tjocklek) i 3D finita elementprogram. 

- Genomföra beräkningar och ta fram ett antal diagram som visar hur dessa modeller för olika 
typfall påverkas av tvång.  

- Genomföra en analys av eurokodens bedömning av tvång och jämföra med resultat från FE-
analyserna.  

- Utvärdera eurokodens metod för bedömning av tvång. 
- Göra sprickviddsberäkning för en bassängvägg med ensidigt vattentryck avseende böjande 

moment och krympning. Den sistnämnda genomförs med två olika tvångsfaktorer: enligt 
eurokoder och enligt FE-analys.  

- Påvisa skillnader i armeringsmängd vid användning av ovanstående tvångsfaktorer. 
- Ge förslag på vidare studier inom området.  

Huvudmålet är att utvärdera/verifiera eurokodens metod för bedömning av tvång genom att 
bekräfta dess angivna typfall med hjälp av finita elementprogram och vidare kunna analysera hur 
olika grad av tvång påverkar sprickviddsberäkning och därmed erforderlig armeringsmängd för 
vattentäta betongkonstruktioner.  

 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till de typfallen beskrivna i eurokoden (SS-EN 1992–3:2006, Bilaga L) 
eftersom dessa typfall ofta speglar verkligheten. För att kunna utföra en jämförelse mellan 
eurokoden och FEM beaktas endast last av egentyngd och en långtid termisk-/krymplast inklusive 
effekten av krypning och därmed inga andra typer av yttrelaster beaktas i FE-analysen.  

Finita elementberäkningar begränsas till att omfatta linjärelastiska tvånganalyser av 
betongkonstruktioner. Följaktligen betongens icke-linjära beteende, som till exempel betongens 
temperaturutveckling pga. hydratiationsprocessen, behandlas inte i detta examensarbete.  

Med avseende på vattentäta betongkonstruktioner görs en sprickviddsberäkning endast för en 
bassängvägg med ensidigt vattentryck i täthetsklass 1. Andra täthetsklasser beaktas då inte vid 
beräkning.   
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2. NULÄGESBESKRIVNING 
 

Detta examensarbete utfördes på Sweco AB i Stockholm. 

Sweco AB är en koncern som verkar inom verksamhetsområden inriktade mot anläggnings- och 

byggnadskonstruktion, infrastruktur, vatten & miljö, energisystem etc. Koncernen har kontor i 14 

länder och arbetar med uppdrag i 70 länder runt om i världen vilket gör den till ett av de största 

konsultföretagen inom arkitektur och teknik i Europa. Företagets fokus är att planera och utforma 

samhällen på ett hållbart och effektivt sätt (Sweco, 2019).   

Examensarbetet har utformats som samarbetsprojekt mellan KTH, Avdelning för Byggteknik och 

Design, och Sweco Civil AB, Bro och tunnelavdelning. Den sistnämnda riktas mot projektering och 

dimensionering av anläggningskonstruktioner såsom stödkonstruktioner, broar, tunnlar etc. Detta 

innebär att denna avdelning består mest av verksamma konstruktörer och projektörer. 

Vid dimensionering av konstruktioner som har nämnts ovan är tvångskrafter en viktig faktor att ta 

hänsyn till. Att minska tvånget så att det inte blir aktuellt vid dimensionering är något som 

konstruktörer på företaget fokuserar på. Om det å andra sidan inte går att undvika tvånget då 

betraktas det på ett konservativt sätt vilket oftast resulterar i överdimensionerande 

armeringsmängder. Vidare är det önskvärt att optimera armeringsmängden och placera rätt mängd i 

rätt geometriskt område som motsvarar gällande tvång och sprickvidder. Av detta skäll vill 

avdelningen undersöka tvånget och dess inverkan på konstruktioner. Detta examensarbete förväntas 

underlätta arbete med framtida projekt och förhoppningsvis ge bättre förståelse för ämnet. 
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3. TEORI 
  

3.1 Betongens egenskaper  

3.1.1 Hydratation 
Hydratationsprocessen startar när cementen reagerar med vatten. Detta är en kemisk process som 
gör att betongen hårdnar och dess hållfasthet utvecklas. Hydratationen sker så länge vatten finns 
tillgängligt eller i miljö där den relativa luftfuktigheten i betongen är runt 100%, däremot om denna 
sjunker under 75% - 80% upphör hydratationen (Engström, 2014). Under de första dagarna efter 
gjutning utvecklas hydratationen kraftigt och anses likna den hårdnade betongen efter 28 dygn, trots 
att denna utvecklingsprocess fortsätter även en längre tid efter detta (Burström, 2007). 

Temperaturen i betongen ökar på grund av hydratationen tills den uppnår sin högsta temperatur, då 
börjar värmen avta tills betongen får en temperatur som motsvarar omgivningens lufttemperatur 
och motgjuten konstruktions temperatur (Engström, 2014).   

Denna värmeutveckling som sker i nygjuten betong under hydratation beror på en rad olika faktorer 
som kan delas upp i inre faktorer och yttre faktorer, se Tabell 3.1 (Emborg, Bernander, Ekerfors, 
Groth, & Hedlund, 1997). 

Tabell 3.1: Inre och yttre faktorer som påverkar temperaturutvecklingen (Emborg, Bernander, Ekerfors, Groth, & Hedlund, 
1997) 

INRE FAKTORER 
Betongrecept och blandning 

YTTRE FAKTORER 
Gjutningsförfarande och miljö 

- Mängd och typ av cement - Gjuttemperatur, Tgjut 

- Mängd och typ av ballast - Lufttemperatur, Tluft 

- Maximal stenstorlek, dmax - Motgjuten konstruktions temperatur, Tmot 

- Vattencementtal, vct - Artificiell temperaturstyrning  

- Tillsatsmedel, tillsatsmaterial 
- Formar, isolering, härdningsmetod 
- Vindhastighet, solbestrålning etc 

 

Under uppvärmningsfasen expanderar den unga betongen och under avsvalningsfasen kontraherar 
den, vilket betyder att den unga betongen är i behov av rörelse och om sin rörelsemöjlighet 
begränsas under dessa fasen kan spänningar uppstå med eventuell sprickbildning som följd (Emborg, 
Bernander, Ekerfors, Groth, & Hedlund, 1997).  

Expansionen och kontraktionen avgörs av respektive värmeutvidgnings- och 
värmekontraktionskoefficient och temperaturförändringen över tvärsnittet (Engström, 2014). Även 
ballastmaterialet har stor inverkan på den värmeutvidgningskoefficienten och enligt eurokoder får 
ett värde αTc = 10×10-6 K-1 förutsättas om ingen noggrannare information finns tillgänglig (Engström, 
2007).  

I detta examensarbete behandlas hydratationen enbart genom att räkna en autogen krympning som 
sker under betongens hårdnande. Följaktligen beaktas inte temperaturutvecklingen under 
hytratationsfasen eftersom detta krävs en icke-linjär FE-analys som simulerar den unga betongens 
egenskaper under härdningsfasen (Lagesson & Hägerstrand, 2017). Däremot en simulering av 
betongens tidiga ålder görs genom att räkna en lägre elasticitetsmodul för den betraktade 
bärverksdelen, se Kapitel 4.3. 
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3.1.2 Krympning 
Krympning innebär att en konstruktion utsätts för volymändring på grund av att funktinnehållet i 
konstruktionen ändras med tiden. På grund av volymändringen uppstår det töjningar som, även om 
dem inte är så stora, kan resultera i signifikanta spänningar vid förhindrade rörelser och därmed risk 
för sprickbildning (Engström, 2014).  

Krympningens omfattning är beroende av: 

 Betongens struktur, särskilt mängd cementpasta 

 Miljöns fuktighet 

 Bärverkets exponeringsytor 

Betongens ålder är en betydande faktor men i det här arbetet beräknas krympningen till sitt slutliga 
värde vilket avser hela livslängden. 

Enligt eurokoden (SS-EN 1992-1-1:2005, 2008) kan krympningen beskrivas genom uttryck (3.1): 

 𝜀𝑐𝑠(∞) = 𝜀𝑐𝑑(∞) + 𝜀𝑐𝑎(∞) (3.1) 

 

där 

 𝜀𝑐𝑠  är den totala krympningen 

𝜀𝑐𝑑  är uttorkningskrympning 

𝜀𝑐𝑎  är autogen krympning 

Uttorkningskrympning innebär betongens fuktavgång till omgivningen och den blir som störst i det 
tidiga skedet av betongens härdning. Den är tidsberoende och sker långsammare än den autogena 
krympningen. Funktion (3.2) beskriver det slutliga värdet på uttorkningskrympningen. 

 𝜀𝑐𝑑(∞) = 𝑘ℎ ∙ 𝜀𝑐𝑑,0 (3.2) 

 

där 

 𝑘ℎ  är koefficient som är beror av ℎ0 enligt Tabell 3.2 (SS-EN 1992-1-1:2005, 2008)  

𝜀𝑐𝑑,0  är grundvärde för uttorkningskrympning 

Tabell 3.2: Värden på 𝑘ℎ  i ekvation (3.2) (SS-EN 1992-1-1:2005, 2008) 

ℎ0 𝑘ℎ 

100 1,0 

200 0,85 

300 0,75 

≥500 0,70 

 

 

 
𝜀𝑐𝑑,0 = 0,85 ∙ [(220 + 100 ∙ 𝛼𝑑𝑠1) ∙ 𝑒

(−𝛼𝑑𝑠2∙
𝑓𝑐𝑚

𝑓𝑐𝑚0
)
] ∙ 10−6 ∙ 𝛽𝑅𝐻 

(3.3) 
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𝛽𝑅𝐻 = 1,55 ∙ [1 − (

𝑅𝐻

𝑅𝐻0
)

3

] 
(3.4) 

där 

 𝛼𝑑𝑠1, 𝛼𝑑𝑠2 är koefficienter som beror av cementtypen 

𝑓𝑐𝑚  är betongens medelvärde på tryckhållfastheten [Pa] 

 𝑓𝑐𝑚0 = 10 𝑀𝑃𝑎 

 𝛽𝑅𝐻  är faktor som beaktar inverkan av relativa luftfuktigheten 

 𝑅𝐻  är luftfuktighet i omgivande miljö 

 𝑅𝐻0 = 100 % 

Den autogena krympningen utvecklas samtidigt som betongen hårdnar och den är linjärberoende av 
betongenshållfasthet. Den sker i betongens tidiga ålder och medför minimal volymändring utan att 
någon fuktavgång till omgivningen händer. Den är tät koppad till hydratationsprocessen vilken 
innebär kemiskt bindning mellan cementpasta och vatten (SS-EN 1992-1-1:2005, 2008). 

Den autogena krympningen beskrivs av följande uttryck: 

 𝜀𝑐𝑎(∞) = 2,5 ∙ (𝑓𝑐𝑘 − 10) ∙ 10−6 (3.5) 

 

där 

 𝑓𝑐𝑘  är karakteristiskt tryckhållfasthet vid 28 dagar och anges i MPa 

I detta examensarbete modelleras krympningen i Brigade Plus som en långtid temperaturlast som 
reduceras med hänsyn till krypning. För detta används uttryck (3.6): 

 𝛥𝑇 =
−𝜀𝑐𝑠

𝛼𝑐 ∙ (1 + 𝜑(∞, 𝑡0))
 (3.6) 

där 

𝛥𝑇 är en temperaturlast som motsvarar krympningen 

𝛼𝑐 är betongens linjära längdutvidgningskoefficient 

 

3.1.3 Krypning 
Krypning innebär långtidsdeformation av pålastat material som ökar med tiden. Denna deformation 
kan delas upp i elastisk och krypdeformation. Effekt av krypningen innebär att betongens 
deformation ökar men att den samtidigt minskar tvångsspänningarna. Detta händer eftersom 
betongen på grund av krypningen tenderar att anpassa sig till tvånget. Eftersom både krypning och 
krympning är tidsberoendedeformationer så bör de beaktas samtidigt vid beräkningar (Engström, 
2014). Funktionen som beskriver krypningen ges av följande: 

 εc,creep(∞) = φ(∞, t0) ∙
σc

1,05 ∙ Ec
 (3.7) 

där  

φ(∞, t0)  är slutliga kryptalet 

σc  är tryckspänning [Pa] 
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Ec  är betongens elasticitetmodul [Pa] 

Det slutliga kryptalet kan beräknas enligt: 

 𝜑(∞, 𝑡0) = 𝜑𝑅𝐻 ∙ 𝛽(𝑓𝑐𝑚) ∙ 𝛽(𝑡0) (3.8) 

där  

 𝜑𝑅𝐻  är faktor som beaktar inverkan av relativ luftfuktighet 

 𝛽(𝑓𝑐𝑚)  är faktor som beaktar inverkan av betongens tryckhållfasthet 

 𝛽(𝑡0)  är faktor som beaktar inverkan av betongens ålder vid pålastning 

Krypningseffekt är illustrerad på Figur 3.1. Betongen töjs när den är pålastad och då sker den 
elastiska deformationen. Efter att den avlastas minskar töjningen och den kvarstående 
deformationen kallas för krypdeformation. 

 

Figur 3.1: Betongens beteende vid pålastning och avlastning (Engström, 2014) 

 

3.1.4 Vattentäthet 
För att en betongkonstruktion ska klassas som vattentät måste följande villkoren vara uppfyllda 
enligt standarden (SS 137003, 2015): 

 Vattencementtal, 𝑣𝑐𝑡𝑒𝑘𝑣, ska som högst vara 0,60 

 Den totala cementvikten, tillsatsmaterial och ballast med kornstorlek ≤ 0,25 mm ska utgöra 
minst 2/3 av betongmassan 

Kompletterande krav för vattentäta konstruktioner samt klassificering med hänsyn till vattentäthet 
hittas i SS-EN 1992–3. Täthetsklasser som gäller i Sverige anges i Tabell 3.3. 

Tabell 3.3: Klassificering med hänsyn till täthet 

Täthetsklass Täthetskrav 

0 Visst läckage tillåts eller så är läckage oväsentlig.  

1 Begränsat läckage. Vissa fuktfläckar tillåts. 

2 Minimalt läckage. Fuktfläckar tillåts ej. 

3 Inget läckage accepteras 
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Eftersom läckage i täthetsklass 0 kan tillåtas i en viss grad kan dimensioneringen utföras med hänsyn 
till reglerna som återfinns i SS-EN 1992–1. Det som kan betonas är att övre gränsen för beräknad 
sprickbredd, 𝑤𝑚𝑎𝑥 , baseras på gällande exponeringsklass vilket avser betongens beständighet men 
inte vattentäthet. 

Ett hårdare krav avseende sprickbegräsning gäller för täthetsklass 1. Gränsvärde för sprickbredd, 
𝑤𝑘1, återfinns i den nationella bilagan i EC 2–1 och gäller för sprickorna som förväntas vara 
genomgående. Om följande kraven är uppfyllda kan dimensioneringen utföras enligt reglerna i SS-EN 
1992–1: 

 Höjden för den tryckutsatta delen av konstruktionen bör vara minst 𝑥𝑚𝑖𝑛. Rekommenderat 
värde för den höjd finns i den nationella bilagan. 

 Om gränsvärde för sprickbredd, 𝑤𝑘1, uppfylls då kan sprickan betraktas som självläkande 
samt om töjningen understiger 150 ∙ 10−6. 

I detta examensarbete används täthetsklass 1 eftersom sprickviddskravet för denna klass kan 
uppfyllas utan att särskilda åtgärder införs såsom tätskikt eller liknande. 

För täthetsklass 2 gäller att genomgående sprickor inte bör inträffa om tätskikt eller fogband inte 
införs.  

Eftersom inget läckage tillåts för täthetsklass 3 då krävs införande av tätskikt. 

 

3.1.5 Exponeringsklass
Val av exponeringsklass beror på vilka förutsättningar råder i miljön där betongen befinner sig.
Exponeringsklassen styr vilken hållfasthetsklass samt vilket vattencementtal kommer betongen att ha
(Azadrad & Holtskog, 2016). Det finns sammanlagt 18 exponeringsklasser som är indelade efter
inverkan av 6 olika påfrestningar.

X0, ingen risk för korrosion eller angrepp

Exponeringsklass X0 gäller för armerad betong som befinner sig i en torr miljö där relativa
luftfuktigheten oftast är under 50 %. I en sådan miljö finns inte heller någon risk för frostangrepp
(Svenska Betongföreningen, 2002).

X0 gäller dessutom för oarmerad betong i fuktig miljö där det inte finns någon risk för frostangrepp
eller kemisk inverkan. Om vattencementtal är högre än 0,55 bör risken för betongens urlakning
beaktas (Svenska Betongföreningen, 2002).

XC, korrosion föranled av karbonatisering

Karbonatisering kan inte uppstå varken vid låg eller hög luftfuktighet eftersom betongensporer är
vattenmättade vilket innebär att koldioxiden inte kan tränga in. Risken för korrosion är störst om
betongen är i tillstånd av måttlig eller hög vattenmättnad. XC1 är den mest gynnsamma medan XC4
är den mest ogynnsamma av exponeringsklasserna för korrosion orsakad av karbonatisering (Svenska
Betongföreningen, 2002) .

XD, korrosion föranled av andra klorider än från havsvatten

För att kloridinitierad armeringskorrosion ska kunna ske måste klorider ha trängt in i armeringen
samt att det finns syrgas för korrosionsprocessen. Ingen korrosion kommer uppstå om luftfuktighet
är för låg eller för hög medan störst risk för korrosionen blir om betongen är cykliskt vått och torr. 

Exponeringsklasserna för korrosion orsakad av andra klorider än från havsvatten är uppdelade från 
XD1 till XD3, där XD3 är den mest ogynnsamma.

 



 

9 
 

XS, korrosion föranled av klorider från havsvatten 

För den exponeringsklass gäller samma villkor som för XD. Skillnaden är att korrosionen orsakas av 
klorider från havsvatten. Risken för korrosion är lägre för exponeringsklasserna XS1 och XS2 medan 
den är större för exponeringsklassen XS3 (Svenska Betongföreningen, 2002). 

XF, frostangrepp 

Ökat fuktinnehåll i betongen medför okad risk för frostskador vilket dessutom gäller för ökad 
exponering mot klorider. De är därför uppdelade från XF1 till XF4 där XF1 och XF3 är beroende av 
vattenmättnaden medan XF2 och XF4 är beroende av vattenmättnaden och halten av klorider. Tabell 
3.4 visar hur exponeringsklasserna XF är uppdelade. 

Tabell 3.4: Exponeringsklasser för frostangrepp (Svenska Betongföreningen, 2002) 

Vattenmättad Utan klorid Med klorid 

Måttlig XF1 XF2 

Hög XF3 XF4 

 

XA, kemiskt angrepp 

Exponeringsklassen, XA, gäller för miljöer som är utsatta för kemiskt angrepp i naturlig jord och 
stillaståendevatten. Klassen bestäms av det mest ogynnsamma värdet för den kemiska komponenten 
som betongen utsätts för. Om det är två eller flera komponenter som agerar ska en högre 
exponeringsklass väljas. Risken för kemiskt angrepp är lägre för XA1 och XA2 och större för XA3 
(Svenska Betongföreningen, 2002). 

I analys 3 av detta examensarbete studeras en bassängvägg med ensidigt vattentryck. Detta avgör då 
val av exponeringsklassen som blir XD3/XF4 eftersom det är våt miljö som gäller med hög kloridhalt. 

 

3.2 Tvång 
Tvång innebär att fria rörelser i en betongkonstruktion blir delvis eller helt förhindrade. I sådana fall 
uppstår spänningar i konstruktionen som kan vara både tryck- och dragspänningar beroende på om 
det är kontraktion eller expansion som konstruktionen utsätts för (Lagesson & Hägerstrand, 2017).  
Spänningar som uppstår vid fullständigt tvång, dvs. om all krympning förhindras, kan beskrivas enligt 
följande uttryck: 

 𝜎𝑐 = 𝜀𝑐 ∙ 𝐸𝑐 (3.9) 

där 

𝜀 är betongens stukning [-] 

𝐸 är betongens elasticitetsmodul [Pa] 

I detta examensarbete betraktas graden av tvång eller tvångsfaktor, R, som en spänningskvot som 
visar hur mycket en konstruktion hindras av att röra sig fritt i förhållande till sin inspänning. Om en 
konstruktion är helt inspänd vid motgjutning och ingen rörelse uppstår utsätts den för fullständigt 
tvång dvs. 100% tvång, däremot om en viss rörelse uppstår vid motgjutning utsätts den för 
ofullständigt tvång och därmed ett lägre tvång fås. Grad av tvång i en konstruktion kan beskrivas med 
hjälp av uttryck (3.10) och beräknas enligt (3.11) (Al-Gburi, 2015): 

 
𝑅 =

𝑃å𝑡𝑣𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑃å𝑡𝑣𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑡ä𝑛𝑑𝑖𝑔𝑡 𝑡𝑣å𝑛𝑔
 

(3.10) 
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 𝑅 =
𝜎𝐹𝐸

𝜎𝑓𝑖𝑥
 (3.11) 

där 

R är tvångsfaktor [-] 

𝜎𝐹𝐸 är beräknade spänningar i betongen i FE-program [Pa] 

𝜎𝑓𝑖𝑥  = 𝜎𝑐 är handberäknade spänningar vid fullständigt tvång [Pa] 

I eurokod 2 (SS-EN 1992-3:2006, 2017) återfinns värdena på tvångsfaktorer som kan användas vid 
beräkning av töjningar och spänningar i betong utsatt för förhindrade rörelser. Det finns dock inte 
någon beskrivning om hur dessa värden är framtagna och inte heller under vilka förutsättningar. 
Zangeneh Kamali, Svedholm, & Morgan (2013) hänvisar till Bamforth (2007) som påstår att 
eurokoden tar hänsyn till krypning i sina tvångsfaktorer, vilket innebär att dessa värden beaktar en 
långtid termisk-/krymplast inklusive effekten av krypning. Detta ger en gynnsam inverkan på tvånget 
och en lägre tvångsfaktor fås. Enligt EC 2–3 kan denna tvångsfaktor variera mellan 0 och 0,5 (se Figur 
3.2 och Tabell 3.5). En förklaring till detta är att de mekaniska egenskaperna av krypning sänker de 
temperaturspänningarna i den unga betongen (Lagesson & Hägerstrand, 2017). För mer information 
om krypning, se Kapitel 3.1.3. 

Rörelser i en betongkonstruktion kan vara förhindrade av inre och yttre tvång som beskrivs vidare i 
rapporten.  
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Figur 3.2: Tvångsfaktorer för elementära fall (SS-EN 1992-3:2006, 2017) 

Tabell 3.5: Tvångsfaktorer för den centrala delen av väggen, fall a) som visas i Figur 3.2 
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3.2.1 Inre tvång 
Olika delar av en betongkonstruktion kan ha olika behov av rörelse. När dessa rörelser är förhindrade 
uppstår inre tvång i konstruktionen. Ett typiskt exempel är tvånget som uppstår mellan 
armeringsstänger och omgivande betong (Engström, 2014). Detta sker efter att betongen blir utsatt 
för krympning. Då den blir förhindrad att krympa kommer tvång att uppstå mellan armeringsstänger 
och betongen. Inre tvång kan dessutom uppstå som resultat av fukt- och temperaturgradient. Detta 
innebär att fuktigheten respektive temperaturen blir annorlunda genom betongens tvärsnitt. 
Eftersom dessa gradient ger upphov till rörelser kommer olika delar att ha olika behov för rörelser 
vilket i sin tur kommer orsaka inre tvång mellan de delarna. Förhindrade rörelser ger upphov till 
sprickbildning vilket beskrivs i avsnitt 3.3. Figur 3.3 illustrerar hur tryck- och dragspänningar orsakade 
av temperaturgradient fördelas genom väggens tvärsnitt. 

 

Figur 3.3: Inre tvång i en väggsektion orsakat av temperaturgradient. Tryck- och dragspänningar uppstår både i väggens 
mitt och i ytskiktet (Hagman, 1991) 

Det är viktig att belysa att detta examensarbete enbart berör tvång på grund av yttre tvång, vilket 

beskrivs i avsnitt 3.2.2.  

3.2.2 Yttre tvång 
Yttre tvång skapas när en motgjutning görs, dvs. när en nygjutning sker mot en befintlig konstruktion 
som har redan nått sin färdiga hållfasthet eller till exempel mot berg. Ett klassiskt exempel på detta 
är en gjutning av en vägg mot en massiv bottenplatta av betong. Detta fall kommer även att studeras 
senare i rapporten, se Kapitel 4.3.  

Det yttre tvånget kan delas in i translationstvång i z-riktning och rotationstvång kring x- och y-axel 
(Eriksson, 2017). Se Figur 3.4. 
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Figur 3.4: Yttre tvång i olika riktningar för en vägg gjuten mot platta 

Translationstvång inträffar när den nya betongen hindras från att expandera och kontrahera vilket 
gör att spänningar uppstår i längdled, detta innebär att konstruktionen hindras att translatera i z-
riktning, se Figur 3.5 (Tillfors & Nezhad Arya, 2011). 

 

Figur 3.5: Translationstvång i nygjuten vägg på bottenplatta (Tillfors & Nezhad Arya, 2011). 

Rotationstvång innefattar konstruktionens deformationer när plattan vill böja sig och rotera kring 
respektive x- och y-axel, se Figur 3.6.  

Figur 3.6: Rotationstvång i nygjuten vägg på platta (Tillfors & Nezhad Arya, 2011). 

Det yttre tvånget som anslutande konstruktioner medför styrs av antal sidor som är motgjutna, 
graden av eftergivlighet hos den äldre konstruktionsdelen, konstruktionens vidhäftning samt glidning 
i gjutfogar och konstruktionens kvot mellan längd och höjd (L/H-kvot) (Emborg, Bernander, Ekerfors, 
Groth, & Hedlund, 1997).  
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Al-Gburi (2015) presenterar, i Figur 3.7, olika typfall för olika antal motgjutna sidor som påverkar 
graden av tvång, där delfigur a) visar en vägg som har möjlighet att glida mot grunden och därmed en 
reducering i tvångsspänningar fås. Delfigur b) visar en vägg som är låst i underkant och är därmed 
förhindrad att röra sig fritt. Här blir tvånget stort vid botten och avtar längs väggens höjd (se även 
Figur 3.9). I delfigur c) visas en vägg som sitter fast mot två vinkelrätt angränsade sidor. Delfigur d) 
visar en horisontell platta mellan två oeftergivliga stöd och delfigur e) och f) visar en fastgjuten vägg 
mot tre respektive fyra anslutande konstruktioner. I detta examensarbete studeras typfallen enligt 
delfigur b, c, d och e (se Kapitel 4.2). 

Figur 3.7: Grad av tvång för olika typfall. Röd färg = 100 % tvång och blå färg = 0% tvång (Al-Gburi, 2015). 

Emborg et al. (1997) påvisar att för ett typiskt fall av nygjuten vägg mot oeftergivlig befintlig 
betongplatta varierar tvånget med väggens längd-höjdförhållande, se Figur 3.8. De största 
temperaturspänningarna fås i närhet av gjutfogen, dvs. vid väggens underkant och avtar i höjdled tills 
spänningarna blir så låga att graden av tvång närmar sig noll för ett litet L/H (se Figur 3.9). Däremot 
med stort L/H kan det uppstå upp till 100 % tvång i höjdled för den centrala delen av väggen, se Figur 
3.10. 

 

Figur 3.8: Grad av tvång i en vägg gjuten mot oeftergivlig grund som funktion av höjden y för varierande längd och höjd. 
(Emborg, Bernander, Ekerfors, Groth, & Hedlund, 1997) 
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Figur 3.9: Illustration av tvångsspänningar i z-riktning för L/H=1. Röd färg = 100 % tvång och blå färg = 0% tvång. 
Författarnas bild. 

 

Figur 3.10: Illustration av tvångsspänningar i z-riktning för L/H=7. Röd färg = 100 % tvång och blå färg = 0% tvång. 
Författarnas bild. 

3.3 Sprickor i betong 
Betong har en låg draghållfasthet i förhållande till tryckhållfasthet vilket innebär att sprickor i en 
betongkonstruktion inte går att undvika. Så fort dragspänningar i betongen överskrider dess 
draghållfasthet kommer den att spricka. Sprickbildning kan uppkomma under olika skede under 
betongens livstid, exempelvis under uppvärmnings- och avsvalningsskedet i tidig ålder och även efter 
betongen har nått sin fulla hållfasthet. Dessa sprickor kan också uppkomma på grund av olika krafter, 
såsom på grund av yttre last och/eller på grund av betongens förhindrade rörelse (Engström, 2007). 

För en vattentät betongkonstruktion är sprickbegränsning av stor betydelse eftersom genomgående 
sprickor kan leda till eventuellt vattengenomträngning beroende på sprickvidden.  

 

3.3.1 Typer av sprickor 
Under betongens hårdnande uppkommer ofta två typer av sprickor: genomgående sprickor och 
ytsprickor. Detta inträffar bland annat på grund av stora temperaturskillnader under expansions- och 
kontraktionsfasen. Under betongens första dagarna ökar temperaturen snabbt på grund av 
betongens hydratationsprocess och uppnår sitt högsta värde för att sedan avta med tiden till 
omgivningens temperatur. Tabell 3.6 beskriver dessa två grupper av sprickbildning (Emborg, 
Bernander, Ekerfors, Groth, & Hedlund, 1997). 
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Tabell 3.6: Sprickbildning i expansions- och kontraktionsfas (Emborg, Bernander, Ekerfors, Groth, & Hedlund, 1997). 

Spricktyp Expansionsfas (uppvärmning) Kontraktionsfas (avsvalning) 

Genomgående sprickor Uppkommer om skillnaden i 
medeltemperaturen är stor 
mellan olika delar av 
gjutetapp. Kan också 
uppkomma i motgjuten betong 

Uppkommer vanligen i 
samband med tvång från 
motgjuten konstruktion 

Ytsprickor Uppkommer vanligen om 
temperaturskillnaden är stor 
mellan yta och centrala delar 

Kan uppkomma vid snabb 
avkylning, till exempel vid 
formrivning och kallt väder  

 

Sprickor under expansionsfasen uppträder ganska tidigt efter gjutning, inom en eller få dagar och 
slutar vanligtvis efter avsvalningen. Både ytsprickor och genomgående sprickor kan uppkomma under 
expansionsfasen. Under kontraktionsfasen uppkommer vanligtvis genomgående sprickor och dessa 
kan uppträda under ett varierande tidsperspektiv, från veckor och månader till även år efter 
gjutningen, se Figur 3.11 (Emborg, Bernander, Ekerfors, Groth, & Hedlund, 1997). 

 

Figur 3.11: Ytsprickor och genomgående sprickor under expansions- och kontraktionsfasen. (Nilsson, Hedlund, Emborg, 
Jonasson, & Bernader, 2015) 

Dock temperatursprickor uppträder vanligtvis inte efter några veckor. Farhang (2019) påvisar att 
anledningen till detta är att de spänningar som bildas på grund av värmeutvecklingen och tvånget 
inte är tillräcklig stora för att initiera sprickor i ung betong (1 vecka – 10 veckor), dock 
uttorkningskrympning och autogen krympning läggs senare ihop och skapar tvångsspänningar som 
vidare läggs ihop med temperaturspänningar och resultatet av summan av de dragspänningarna blir 
större än betongens draghållfasthet, vilket innebär att betongen spricker.  

Figur 3.12 visar utvecklingen av genomgående sprickor under kontraktionsfasen i en konstruktion vid 
fullständigt och ofullständigt tvång. Delfigur a) visar medeltemperaturutveckling för den unga 
betongen. I delfigur b) visas de spänningar som uppträder över tid. I början uppstår tryckspänningar 
som är höga vid fullständigt tvång när konstruktionen får sin högsta temperatur under 
hydratationsprocessen. Strax efter expansionsfasen slutar övergår tryckspänningarna till 
dragspänningar och uppnår en nollspänningspunkt, där spänningar i konstruktionen är lika med noll. 
Därefter utsätts konstruktionen endast för kontraktion. Som tidigare nämnts i kapitel 3.3, om 
dragspänningar blir större än betongens draghållfasthet uppstår det sprickor i betongen (Al-Gburi, 
2015) (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015). 
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Figur 3.12: a) medeltemperaturutveckling och b) spännings- och hållfasthetsutveckling i hårdnande betong (Nilsson, 
Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015) 

 

3.3.2 Inverkande faktorer 
Temperaturspänningar i den unga betongen kan leda till sprickbildning och ett antal faktorer inverkar 
i sprickans uppkomst. Figur 3.13 sammanställer de huvudfaktorerna som påverkar risken för 
temperatursprickor. Det är även viktig att poängtera att effekten av krympning, både autogen 
krympning och uttorkningskrympning, inte är med i Figur 3.13 (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, 
& Bernader, 2015). Dock bidrar både autogen krympning och uttorkningskrympning till 
dragspänningar i betongen, vilken adderas ihop med de ursprungliga temperaturspänningarna och 
därmed kan resultera i uppsprickning av betongen (Farhang, 2019). 
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Figur 3.13: Faktorer som inverkar på uppkomsten av temperatursprickor i ung betong (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, 
& Bernader, 2015) 

3.4 Modellering 

3.4.1 Brigade Plus 
Modellering i detta examensarbete görs i finita elementprogrammet Brigade Plus. En finit 
elementanalys (FEA) eller finita elementmetoden (FEM) innebär att approximativt lösa komplexa 
beräkningar med hjälp av partiella differentialekvationer som i allmänhet skulle vara omöjliga att lösa 
med klassiska analytiska metoder. FEM är en numerisk beräkningsmetod som löser linjärt och olinjärt 
ekvationssystem med hjälp av en dator och det används främst av ingenjörer och forskare (Davidson, 
2003). 

En modell i FE-program delas in i finita elementnät (mesh) som är sammankopplade med varandra i 
punkter som kallas för noder. Mellan noderna utförs en approximativ lösning för varje element och 
beräkningens noggrannhet har en direkt koppling med elementnätets storlek, se Kapitel 4.1.2.  

Tillvägagångssättet vid analys med finita elementmetoden kan sammanfattas enligt Figur 3.14 
(Davidson, 2003). 
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Figur 3.14: Tillvägagångssättet vid finita elementanalys (Davidson, 2003) 

Brigade Plus är ett välkänt FE-program i Sverige för modellering av alla typer av broar och andra 
konstruktioner. Programmet är baserad på Abaqus som är ett av världens mest använda FE-program. 
Brigade Plus täcker många olika analysmetoder, såsom statiska laster, dynamiska laster av rörliga 
laster och även temperaturlaster. I detta examensarbete beaktas endast last av egentyngd och en 
fiktiv temperaturlast, som representerar den sammanlagda effekten av både tvångslaster av 
hydratations värme och den totala krympningen.  

Arbetet begränsas till en linjärelastisk analys av betongen. Detta ger en approximation av 
verkligheten eftersom betongen i högsta grad beter sig olinjärt på grund av uppsprickning. Men 
eftersom uppsprickningen i detta examensarbete endast beaktas vid en handberäkning så räckte det 
men en linjärelastisk analys för egentyngd och temperaturlast.  

Fallen som studeras modelleras som 3D-solidelement, detta innebär att elementet kan uppta krafter 
i alla riktningar. Eftersom de spänningarna i konstruktionen är av stor betydelse för beräkning av 
tvånget så fås dem direkt från programmet utan behov av vidare bearbetning. Dessa spänningar fås i 
alla riktningar, dvs. z-, y- och x- riktning. Utöver de spänningarna fås det dessutom töjningar och 
förskjutningar. Det sistnämnda ger en deformationskontroll för att säkerställa att konstruktionen 
deformeras på ett sätt som motsvarar verkligheten.   

Temperaturlasten som används i programmet beräknas genom att omvandla den slutliga 
krympningen till en fiktiv temperaturlast (temperaturminskning) med hänsyn till krypning. Denna last 
sätts enbart i den nygjutna väggen för att simulera en krympeffekt. För alla analyser betraktas en 
lastkombination av egentyngd och temperaturlast med lastkoefficienter lika med 1 så att ingen 
lastförstoring påverkar beräkningarna. Detta innebär att karakteristiska värdena för verkande laster 
används i beräkningar. 

3.5 Handberäkning 
Samtliga beräkningsmallar skapades i Mathcad Prime enligt eurokoder (EC 2–1 och EC 2–3) och 

Engström (2014).  

Steg 1:  

Första steget går ut på att utvärdera tvångsfaktorer som eurokoden föreslår. I beräkningsmallen 
räknas fram parametrar nödvändiga för modellering i FE-programmet. Dessa parametrar är 
krympning som omvandlas till en temperaturlast och spänning som motsvarar den spänning som 
skulle uppstå vid fullständigt tvång. Temperaturlasten reduceras på grund av effekten av krypning 
eftersom de tvångsfaktorerna som kan hämtas ur SS-EN 1992–3 tar hänsyn till krypning (Lagesson & 
Hägerstrand, 2017). Handberäkningen ger slutliga värde på samtliga framräknade parametrar vilket 
innebär att betraktningspunkten avser hela livslängden på konstruktionen.  
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Steg 2: 

Den andra steget omfattar bedömningen av tvång för det typiska fallet av en vägg gjuten mot en 
bottenplatta. I beräkningsmallen som behandlar detta steg beräknas elasticitetsmodulen för den 
unga betongen enligt eurokoden för att förverkliga faktumet att de bärverksdelarna gjuts vid olika 
tidpunkter. Storleken på elasticitetsmodulen för den unga betongen är direkt beroende av tidpunkt 
då man beaktar betongen samt betongens tryckhållfasthet. Återigen omvandlas krympningen till en 
fiktiv temperaturlast som reduceras med hänsyn till krypning. 

Steg 3: 

Beräkningen av erforderlig armeringsmängd med hänsyn till sprickviddskravet genomförs avseende 
böjande moment och krympning för en bassängvägg utsatt för ensidigt vattentryck. Dessa 
beräkningar görs enligt två beräkningsmetoder: eurokoders och Engströms (2014). Syftet med detta 
är att jämföra armeringsmängder som skulle få med tvångsfaktor från EC 2–3 och tvångsfaktor som 
har tagits fram enligt FE-analyserna.   
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4. GENOMFÖRANDE 
4.1  Inledning 
Genomförandet av detta examensarbete är uppdelat i tre analyser.  

Analys 1: Bedömning av tvång 

I den första analysen utförs en jämförelse mellan eurokodens bedömning av tvång och FE-analys för 
olika typfall. I denna analys beräknas fram tvångsfaktorer för fyra vanliga typfall som är beskrivna i 
SS-EN 1992–3 (bilaga L), se Kapitel 4.2. 

Analys 2: Effekt av olika bärverksdimensioner på tvånget 

Grad av tvång beror på olika faktorer, men en ganska viktig faktor är geometrier på anslutna 
bärverksdelar som exempelvis olika vägghöjder, tjocklekar och längder och även plattjocklekar, 
bredder och längder. I analys 2 tas det fram olika diagram som beskriver effekten av dessa faktorer 
på tvånget.  

Analys 3: Sprickviddsberäkning för vattentäta betongkonstruktioner 

I analys 3 utförs sprickviddsberäkning för en bassängvägg med ensidigt vattentryck avseende böjande 
moment och krympning. Det sistnämnda beräknas med två olika tvångsfaktorer, ena tagen från SS-
EN 1992–3 (bilaga L) och den andra från FE-analys gjord i analys 1. Det görs dessutom enligt två 
beräkningsmetoder: eurokoder och Engström (2014). Här jämförs armeringsmängder för dessa olika 
tvångsfaktorer. Däremot en jämförelse mellan dessa olika beräkningsmetoder görs inte. 

4.1.1 Laster och lastkombination 
Laster som modelleras i Brigade Plus är betongens egentyngd samt fiktiv temperaturlast som 
representerar betongens krympning. Temperaturlasten är reducerad med hänsyn till krypning vilket 
har förklarats i Kapitel 3.1.2.  

En studie av hur FE-programmet summerar de lasterna gjordes och det visade sig att 
superpositionsprincipen gällde. Superposition innebär att summering av enstaka laster motsvarar det 
summerade resultatet som programmet gör själv. Det beror på att lastkoefficienterna för varje last 
sätts till 1 eftersom dem inte är relevanta för denna studie. Eftersom resultaten blev likadana valdes 
lastkombinering av praktiska skäl. 

4.1.2 Konvergensstudie 
FE-beräkningar ger mer exakta resultat desto finare elementnät definieras i programmet. Det är 
viktigt att ha ett elementnät som ger resultat med god noggrannhet men som samtidigt inte 
resulterar i för lång beräkningstid. Därför är det praktiskt att göra en konvergensstudie som visar 
vilken elementnäts storlek som är tillräcklig. Konvergens innebär att differensen mellan två 
beräkningsresultat hamnar inom godtagbar marginal. Resultat som fås från FE-beräkning 
representerar värdena i noder vilket innebär att en linjär interpolering görs mellan noder över ytan 
om linjära element valts. En illustration på olika elementnätets storlekar visas i Figur 4.1.  
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Figur 4.1: Illustration av olika elementnätets storlekar 

Konvergensstudien gjordes för en modell som representerar en betongvägg med följande 
dimensionsparametrar: 

Höjd 4 m 

Längd  4 m 

Tjocklek 0,5 m 

 

  

Figur 4.2: FE-modell för konvergensstudie med elementnätets storlek 0,8 m 
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Ett vertikalsnitt vid väggmitt gjordes på varje modell och resultaten sammanställs i Figur 4.3. 

 

Figur 4.3: Konvergensstudiens diagram 

Resultaten tyder på att konvergensen endast uppnås efter en viss höjd i den analyserade modellen. 
Däremot närmast den nedre randen blir tvångsfaktorn större och större ju tätare elementnätet är. 
Detta är ett exempel i FEM där resultaten inte konvergerar närmast inspänningen. Av detta skäl är 
det viktig att ta hänsyn till andra avgörande faktorer vid val av elementnätets storlek och en 
betydelsefull faktor för detta examensarbete är beräkningstiden. Man vill alltså få ett tillräckligt bra 
resultat med kort beräkningstid eftersom det är många modeller som analyseras och därmed skulle 
ett förfinat elementnät resultera i alldeles för långa beräkningstider. Slutsatsen är att ett elementnät 
på 0,2 m ger resultat med god noggrannhet, ganska kort beräkningstid och är kompatibel med 
geometrin. Däremot för en mycket detaljerad analys av något specifikt fall bör en mer djupgående 
konvergensstudie göras.  

Utdata för respektive elementnätets storlek och även framräknade differensen mellan dem återfinns 
i Bilaga A.  

 

4.2  Analys 1: Bedömning av tvång 
 I denna analys utvärderas eurokodens bedömning av tvång för några vanliga typfall, se Figur 3.2 och 
Tabell 3.5. 

 

4.2.1 Förutsättningar för analys 
För varje typfall utfördes ett antal modeller med varierande längder, se Bilaga B för mer information 
om vilka dimensioner som gäller för varje typfall. Vid modellering i Brigade Plus användes en 
elementstorlek på 0,20 m för alla typfall i analys 1. Men för Typfall A, C och D ändras 
elementstorleken endast längs väggens tjocklek, dvs. i djupled, för att kunna ta snitt i mitten av 
tjockleken. Detta ger bland annat ett bättre resultat eftersom ett tätare elementnät används istället 
för det automatisk genererad av programmet. 

I Tabell 4.1 presenteras materialparametrar som användes vid modellering av betong i Brigade Plus. 
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Tabell 4.1: Materialparametrar för betong vid modellering i Brigade Plus 

Parameter 
 

Material Betong 

Hållfasthetsklass C35/45 

Densitet [kg/m3] 2500 

Värmeutvidgningskoefficient [K-1] 10×10-6 

Poissons tal [-] 0,2 

Ecm [GPa] 34 

Tyngdacceleration, g [m/s2] 9,81 

 

I analys 1 modellerades konstruktionsdelen utan någon anslutande konstruktionselement, dock 
betraktades den som total oeftergivligt, vilket betyder att den sitter fast inspänd i alla riktningar vid 
den betraktade sidan. En oeftergivlig konstruktion är inte vanlig i verkligheten, men i sällsynta fall där 
man gjuter mot berg kan en sådan situation inträffa. Analyserna anses därmed vara på säker sida för 
att få den mest ogynnsamma situationen med högt tvång (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, & 
Bernader, 2015). 

För varje typfall beräknades en fiktiv temperaturlast. Som tidigare nämnts i Kapitel 3.1.2, är denna 
last egentligen en omvandling av den slutliga krympningen till en temperaturminskning som 
simulerar krympning i programmet. Den parameter som är av stor betydelse för krympberäkning är 
tjockleken på betraktad konstruktionsdel. För typfall A, C och D har väggen konstant tjocklek, dvs. 0,5 
m. Detta betyder att samma krympning fås i beräkning och därmed samma temperaturlast. Däremot 
för typfall B var plattan 0,8 m tjock, vilket gav ett annat krympvärde och därmed en annan 
temperaturlast. Se bilaga C för handberäkning av de analyserade typfallen.  

 

4.2.2 Tvång i olika riktningar 
Tvångsfaktorn (spänningskvoten) beräknades i olika riktningar på ett globalt koordinatsystem i finita 
elementprogram: parallellt och vinkelrätt mot fogen. I vissa fall kan tvångseffekter i vinkelräta 
riktningar försummas (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015). Följaktligen kan de 
olika tvångsfaktorer i respektive riktning sammanställas nedan:  

 R11 = Tvångsfaktor i x-riktning 

 R22 = Tvångsfaktor i y-riktning 

 R33 = Tvångsfaktor i z-riktning 

 

Figur 4.4: Gällande riktningar för modeller: horisontell platta (vänster) och vägg (höger) 
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För varje typfall beaktades tvånget i de riktningar som är relevanta för respektive analys. Detta ledde 
till att tvånget beaktades i y- och z-riktning för väggfallen, dvs. längs längden och höjden av väggen.  
Fallet som gäller horisontell platta innebar beaktning av tvånget i det horisontella planet alltså i x- 
och z-riktning. Följaktligen beräknades en relativ längd för varje riktning vilket möjliggjorde att 
tvångsfördelning i element med olika längder jämfördes med varandra. Dessa relativa längder är 
egentligen ett förhållande mellan en betraktad del av längden och den totala längden, som sträcker 
sig från 0 till 1 i alla modeller. För enkelhets skull sammanställs i Tabell 4.2 de olika riktningar och de 
relativa längderna för varje av de analyserade typfallen.  

Tabell 4.2: Typfallen med respektive beaktad riktning och relativ längd 

Typfall Beaktat riktning Relativ längd 

Typfall A:  
Vägg gjuten mot 

grund 

 R33 (z-riktning: parallellt med den 
horisontella inspänningen) 

 y/H 
 

 z/L 

Typfall B:  
Horisontell platta 

mellan 
oeftergivliga stöd 

 R11 (x-riktning: parallellt med 
inspänningen) 

 R33 (z-riktning: vinkelrätt mot 
inspänningen) 

 

 x/L 
 

 z/H 

Typfall C: 
Sekventiellt 
gjuten vägg 

 R22 (y-riktning: parallellt med den 
vertikala inspänningen) 

 R33 (z-riktning: parallellt med den 
horisontella inspänningen) 

 y/H 
 

 z/L 

Typfall D: 
Alternerande 
gjutna väggar 

 R22 (y-riktning: parallellt med de 
vertikala inspänningarna) 

 R33 (z-riktning: parallellt med den 
horisontella inspänningen) 

 y/H 
 

 z/L 

 

4.2.3 Typfall A: Vägg gjuten mot grund  
Vägg gjuten mot grund är ett typiskt fall som ofta förekommer i verkligheten. Följaktligen utfördes 8 
olika FE-modeller av väggar med olika längder dock med samma tjocklek (0,5 m) och höjd (4 m) för 
att få ett varierande längd-höjdförhållande (L/H-kvot) och därmed kunna utföra en jämförelse med 
Tabell L.1 i SS-EN 1992–3, se Tabell 4.3. Väggen modellerades som fast inspänd i underkant i alla 
riktningar vilket innebär att den är helt förhindrad att röra sig längs inspänningen. 
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Tabell 4.3: Dimensioner på modeller i typfall A 

Höjd (m) Tjocklek (m) Längd (m) L/H 

4 0,5 

4 1 

8 2 

12 3 

16 4 

24 6 

28 7 

32 8 

40 10 

 

För typfall A gjordes två vertikala snitt längs väggens höjd: ett vid 2,4 m från väggkant och ett i mitten 
av väggen, se Figur 4.5. 

 

Figur 4.5: Illustrativ beskrivning av horisontellt tvång längs med ett vertikalsnitt vid 2,4 meter från väggkant och ett snitt vid 
väggmitt. Tvång i z-riktning. 

Anledning till detta är att enligt EC 2–3, ligger den centrala delen av väggen inom 2,4 meter från 
bägge vertikala kanter, se Figur 4.6. Dessa snitt visar de horisontella tvångsfaktorerna i z-riktning, 
vilket i sin tur är framtagna från FE-analysen. 

 

Figur 4.6: Typfall A: Siffran (2) visar horisontella tvångsfaktorer i den centrala delen av väggen (SS-EN 1992–3 (bilaga L))  

De vertikala tvångsfaktorerna beaktades inte i denna studie av typfall A på grund av att mycket höga 

normal- och skjuvspänningar fås vid ändarna av gjutfogen. Finit elementberäkningar visar tydligt att 

de största vertikala tvångspänningarna fås vid ändarna om undergrunden är mycket styv. Eftersom 

väggen är låst i underkant i alla riktningar så fås det en mycket stor tvångseffekt vid ändarna som 

sedan snabbt avtar med avstånd från kanten, se Figur 4.7. För denna anledning försummades 
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tvångseffekten i y-riktning i typfall A, dvs. vinkelrät mot inspänningssidan (Nilsson, Hedlund, Emborg, 

Jonasson, & Bernader, 2015).  

 

Figur 4.7: Illustration av vertikalt tvång, i y-riktning. 

 

4.2.4 Typfall B: Horisontell platta mellan oeftergivliga stöd 
Vid FE-analys för typfall B gjordes 4 modeller av plattor med samma tjocklek (0,8 m) dock med 
varierande höjd och längd. För det här fallet betraktades höjden vinkelrätt mot inspänningslängden 
och plattan var då fast inspänd längs två parallella sidor. Ett höjd-längdförhållande beaktades istället 
för ett längd-höjdförhållande, se Tabell 4.4 

Tabell 4.4: Dimensioner på modeller i typfall B 

Tjocklek (m) Höjd (m) Längd (m) H/L 

0,8 
6 12 0,5 

10 10 1 

18 12 1,5 

20 10 2 

 

Lastkombination av egentyngd och krympning skulle ge en ojämn spänningsfördelning över 
plattjockleken, detta beror på att egentyngd har stor inverkan på spänningar i en horisontell platta. 
På överkant platta parallell med inspänningen är tvångspänningar högre än vid underkanten. För att 
undvika denna spänningsvariation över plattjockleken beaktades endast påverkan av krympning som 
en fiktiv temperaturlast och försummades inverkan av egentyngd. Detta medförde rimliga 
tvångsfaktorer som senare kunde jämföras med eurokoden, se Figur 4.8. 

 

Figur 4.8: Tvångsfaktorer för horisontell platta mellan oeftergivliga stöd (SS-EN 1992–3 (bilaga L)) 

Tvånget i två riktningar studerades för en platta mellan två stöd: parallell och vinkelrätt mot 

inspänningen, dvs. i x- respektive z-riktning. För utförande av denna analys behövdes ett snitt vid 
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plattans mitt och ett snitt vid 2,4 meter från fri kant parallellt med z-riktningen för beräkning av 

tvång i x-riktning, se Figur 4.9. För framtagning av tvång i z-riktning gjordes ett snitt vid plattans mitt 

parallellt med x-riktning, se Figur 4.10. 

 

Figur 4.9: Illustrativ beskrivning av ett snitt vid plattans mitt och ett snitt vid 2,4 meter från fri kant parallellt med z-riktning. 
Tvång i x-riktning.  

 

Figur 4.10: Illustrativ beskrivning av ett snitt vid plattans mitt parallellt med x-riktning. Tvång i z-riktning. 

 

4.2.5 Typfall C: Sekventiellt gjuten vägg  
Sekventiellt gjuten vägg är en vägg som sitter fast mot två vinkelrätta sidor. För detta typfall gjordes 
4 FE-modeller av väggar med samma tjocklek och höjd dock med varierande längd, se Tabell 4.5.  

Tabell 4.5: Dimensioner på modeller i typfall C 

Höjd (m) Tjocklek (m) Längd (m) L/H 

4 0,5 

4 1 

8 2 

16 4 

24 6 

 

Väggen är helt fast inspänd längs underkanten och längs den vertikala angränsande sidan och 
därmed har ingen möjlighet att röra sig längs dessa sidor.  
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Tvånget från lastkombination av egentyngd och fiktiv temperaturlast beaktades längs 
inspänningarna, dvs. längs z- och y-riktning. Detta möjliggjorde en jämförelse med EC 2–3, se Figur 
4.11. 

 

Figur 4.11: Tvångsfaktorer för sekventiellt gjuten vägg (SS-EN 1992–3 (bilaga L)) 

För att kunna studera tvånget längs z-riktningen gjordes två horisontella snitt: ett på 0,2*H meter 
från väggens överkant och ett i botten av väggen. För tvång i y-riktning gjordes ett vertikalsnitt i 
kanten längs den vertikala inspänningen, se Figur 4.12 och Figur 4.13. 

 

 

Figur 4.12:: Illustrativ beskrivning av ett horisontalsnitt vid 0,2*H meter från överkantvägg och ett horisontalsnitt vid botten 
av väggen. Tvång i z-riktning. 

 

Figur 4.13: Illustrativ beskrivning av ett vertikalsnitt längs den vertikala inspänningen. Tvång i y-riktning. 

4.2.6 Typfall D: Alternerande gjutna väggar 
Typfall D innefattar en analys av en vägg som gjuts mot en befintlig bottenplatta mellan två befintliga 
väggskivor, se Figur 4.14. Detta fall anses som ett vanligt förekommande fall ute i verkligheten och 
därför gjordes lika många modeller som för typfall A. I denna analys genomfördes 8 FE-modeller av 
väggar med samma dimensionsparametrar som för modeller i typfall A, dvs. samma höjd och 
tjocklek, dock varierande längd, se Tabell 4.3. 
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Figur 4.14: Tvångsfaktorer för alternerande gjutna väggar (SS-EN 1992–3 (bilaga L)) 

Väggen är fast inspänd längs botten och längs två mot varandra angränsande sidor, vilket betyder att 
väggen inte har möjlighet att röra sig längs dessa inspänningar.  

Tvånget från lastkombination av egentyngd och fiktiv temperaturlast beaktades längs vertikal- och 

horisontalriktning, dvs. respektive y- och z-riktning. För att utföra jämförelsen med EC 2–3 krävdes 

olika snitt i dessa två riktningar. För att studera tvånget i y-riktning gjordes ett horisontalsnitt vid 

botten av väggen, ett vid 2,4 meter från överkantvägg och ett vid toppen, se Figur 4.15. 

 

 
 

Figur 4.15: Illustrativ beskrivning av de horisontala snitten i den analyserade väggen. Tvång i y-riktning 

 

Tvångsfördelning i z-riktning studerades genom ett vertikalsnitt längs väggmitt, som visas i Figur 4.16. 

 
Figur 4.16: Illustrativ beskrivning av ett vertikalsnitt vid väggmitt. Tvång i z-riktning 
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4.3 Analys 2: Effekt av olika bärverksdimensioner på tvånget  
I den här analysen studerades hur tvånget påverkades av ändringar på konstruktions 
dimensionsparametrar för ett typiskt fall av en vägg gjuten mot bottenplatta. För varje parameter 
undersöktes samtidigt hur konstruktionens längd påverkade tvånget. 

Väggen har en lägre elasticitetsmodul än bottenplattan eftersom de gjuts vid olika tidpunkter och 
den beräknades enligt följande uttryck:  
 

 
𝐸𝑐𝑚(𝑡) = (

𝑓𝑐𝑚(𝑡)

𝑓𝑐𝑚
)

0.3

∙ 𝐸𝑐𝑚 
(4.1) 

 
𝛽𝑐𝑐(𝑡) = 𝑒(𝑠∙(1−

28
𝑡

)0,5) 
(4.2) 

 𝑓𝑐𝑚(𝑡) = 𝛽𝑐𝑐(𝑡) ∙ 𝑓𝑐𝑚 (4.3) 

 
där 
𝐸𝑐𝑚(𝑡) och 𝑓𝑐𝑚(𝑡) är värden vid t dagars ålder 
𝐸𝑐𝑚 och 𝑓𝑐𝑚  är värden vid 28 dagars ålder [Pa] 
𝛽𝑐𝑐(𝑡)  är en koefficient som beaktar betongens ålder   
S  är en koefficient som är beroende av cementtyp 
 
Förutsättningar som gällde för modellering och handberäkningar för analys 2 visas i Tabell 4.6. 

Tabell 4.6: Förutsättningar för analys 2 

Parameter 
 

Material Betong 

Hållfasthetsklass C35/45 

Densitet [kg/m3] 2500 

Värmeutvidgningskoefficient 1 ∙ 10−6 

Cementtyp CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA, klass N 

Poissons tal 0,2 

Ecm - bottenplatta [GPa] 34 

Ecm - vägg [GPa] 31,543 

Tyngdacceleration, g [m/s2] 9,81 

 
Tvångslasten beror av flera pådrivande faktorer. I detta examensarbete betraktas krympning som 
långtidslast vilket innebär att krympvärde reduceras med hänsyn till krypning. Storlek på 
krympningen beror till stor del av väggens tjocklek om uttorkningen sker på båda sidor och påverkas 
inte av längden eller höjden vilket innebär att temperaturlasten blir likadan för modeller som har 
samma väggtjocklek. Med andra ord betyder det att analys av effekt av väggens höjd, plattans bredd 
och plattans tjocklek får samma temperaturlast eftersom väggtjockleken är densamma för respektive 
analyserade modeller, se Tabell 4.11. Kryptalet som tar hänsyn till långtidsdeformation styrs mest av 
den relativa luftfuktigheten som råder i omgivande miljön. Vid hög luftfuktighet blir kryptalet mindre 
vilket medför ett större värde för krympning om hänsyn till krypningen tas. Tvånget påverkas 
dessutom av konstruktionens geometri samt styvheten hos anslutande bärverksdelar. Hur 
randvillkoren är definierade är en viktig faktor eftersom inspänningsgrad avgör om rörelser är delvis 
eller helt förhindrade.  Konstruktionens geometri är en ytterligare faktor som påverkar tvångslasten 
eftersom storleken på uppstående spänningar avgörs till en del av hus massivt bärverksdelar är. 

Följande tabeller visar gällande mått för varje konstruktionsdel vid analys av respektive fall. En total 
av 96 fall analyserades. 
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Effekt av väggens höjd 

Tabell 4.7: Dimensionsparametrar och antal fall för analys av varierande höjd på väggen 

Plattans bredd [m] 4  

Plattans tjocklek [m] 1  

Väggens tjocklek [m] 0,4  

Väggens höjd [m] (2 - 4 - 8) 

Längd [m] (4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 – 40 - 48 - 56) 

Antal fall 33 

 

Effekt av väggens tjocklek 

Tabell 4.8: Dimensionsparametrar och antal fall för analys av varierande tjocklek på väggen 

Plattans bredd [m] 4  

Plattans tjocklek [m] 1  

Väggens tjocklek [m] (0,4 - 0,7 - 1)  

Väggens höjd [m] 4  

Längd [m] (4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 -28) 

Antal fall 21 

 

Effekt av plattans bredd 

Tabell 4.9: Dimensionsparametrar och antal fall för analys av varierande bredd på plattan 

Plattans bredd [m] (2 - 4 - 6) 

Plattans tjocklek [m] 1  

Väggens tjocklek [m] 0,4  

Väggens höjd [m] 4  

Längd [m] (4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 -28) 

Antal fall 21 

 

Effekt av plattans tjocklek 

Tabell 4.10: Dimensionsparametrar och antal fall för analys av varierande tjocklek på plattan 

Plattans bredd [m] 4  

Plattans tjocklek [m] (0,5 - 1 - 1,5) 

Väggens tjocklek [m] 0,4  

Väggens höjd [m] 4  

Längd [m] (4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 -28) 

Antal fall 21 
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Som tidigare nämnts i detta kapitel, varierar temperaturlasten för olika väggtjocklekar. Tabell 4.11 
visar de temperaturlaster för de tre olika väggtjocklekarna som studerades i denna analys samt värde 
för respektive slutligt kryptal och slutlig krympning. 

Tabell 4.11: Temperaturlaster för olika väggtjocklekar som modelleras i FE-programmet 

Tjocklek [m] Slutligt kryptal [-] Slutlig krympning [-] ΔT [°C] 

0,4 1,483 2,461 × 10−4 -9,912 

0,7 1,435 2,398 × 10−4 -9,848 

1,0 1,409 2,398 × 10−4 -9,955 

 

I Brigade Plus modellerades väggen och bottenplattan som 3D-solidelement, se Figur 4.17. Detta 
elementtyp föredras eftersom konstruktionen som modelleras inte har komplex geometri vilket 
innebär att beräkningstiden inte blir alldeles för lång och praktiskt sett är lättare att modellera. 
Dessutom blir beräkningsresultat noggrannare. Väggens underkant och plattans överkantsyta 
kopplas med ett s.k. master/slave-förhållande som upprättas som ’tie constraint’ under programmets 
interaktionsmodul, vilket leder till att väggen och plattan sitter fast med varandra och ingen 
möjlighet till glidning uppstår i kontaktytan. Plattans underkant låstes endast i y-led vilket innebär att 
horisontella rörelser är tillåtna men inte vertikala. Laster som modelleras är betongens egentyngd 
som belastar hela modellen och en fiktiv temperaturlast som endast belastar väggen. 
Temperaturlasten simulerar krympningseffekt vilket har beskrivits i Kapitel 3.1.2. 

 

 

Ett horisontalsnitt gjordes i mitten av tvärsnittet vid en höjd som motsvarar 0,1*H i de analyserade 
modellerna, se Figur 4.18. Detta gjordes för att få tvånget i mitten av snittet och därmed kunna 
analysera tvångsvariationen med avseende på olika bärverksdimensioner.  

Figur 4.17: Laster som påverkar konstruktionen: fiktiv temperaturlast (vänster) och egentyngd (höger). 
Plattans underkant är låst i y-led. 
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Figur 4.18: Illustration av ett horisontalsnitt i mitten av tvärsnittet vid 0,1*H. (L/H=1) 

4.4 Analys 3: Sprickviddsberäkning för vattentäta betongkonstruktioner enligt typfall A  
I denna analys utfördes sprickviddsberäkningar avseende böjande moment och krympning för en 
bassängvägg enligt typfall A med ensidigt vattentryck. Det sistnämnda beräknades med 
tvångsfaktorer från EC 2–3 och tvångsfaktorer som togs fram i analys 1. Dessa beräkningar gjordes 
enligt två metoder: eurokoders och Engströms. Beräkningarna utfördes för täthetsklass 1 enligt 
typfall A och stålspänningen, 𝜎𝑠, beräknades enligt stadium II för böjda tvärsnitt.  

 

4.4.1 Sprickviddsberäkningar avseende böjande moment 
Förutsättningar som gäller för beräkningar i brott- och bruksgränstillstånd framgår i Tabell 4.12. 
Beräkningarna avser 1 meter strimla av konstruktionen. 

Tabell 4.12 Beräkningsförutsättningar för sprickviddsberäkning avseende böjande moment 

Väggens höjd [m] H=6 

Väggens tjocklek [m] h=0,5 

Material Betong 

Exponeringsklass XD3/XF4 

Täckande betongskikt [mm] 55 

Livslängd L100 

Säkerhetsklass 3 γd=1,0 

Hållfasthetsklass C35/45 

Täthetsklass 1 

Ecm [GPa] 34 

vct 0,4 

Armering K500C-T, Ø25 

RH [%] 80 

ωmax 0,185 

ρvatten  [kg/m3] 1000 

Tyngdacceleration, g [m/s2] 9,81 

εcu 3,5 ∙ 10−3 

 

Lasten som väggen dimensionerades för var ensidigt vattentryck. Denna last betraktades som 
permanent och lastkombination räknades enligt ekvation 6.10a för brottgränstillstånd och 6.16a för 
bruksgränstillstånd. Beräkningen avser anslutning mot bottenplatta eftersom vattentryck ger största 
värde i den punkten i brott- och bruksgränstillstånd. Exponeringsklassen som gällde var XD3/XF4 
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eftersom en våt miljö med hög kloridhalt inträffade. Värde för minsta täckande betongskiktet fås från 
SS 13 70-10 (SS 137010, 2002). Den relativa luftfuktigheten sattes till 80 % för utomhusmiljö enligt EC 
2–1. Tillvägagångssättet för beräkningarna visas nedan.  

Eftersom sprickviddsberäkningar gjordes för täthetsklass 1 då beräknades värde för 𝑤𝑘1 genom 
interpolation enligt EC 2–3 om 5 ≤hp/h≤ 35 . 

 

𝑤𝑘1 = 0,2 − (0,2 − 0,05) ∙

ℎ𝑝
𝐻

⁄ − 5

35 − 5
 

(4.4) 

Där 
hp vattenpelarens höjd [m] 
h tvärsnittets höjd [m] 
 

 

Brottgränstillstånd 

Karakteristiska laster 

 𝐺𝑘.𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝛾𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝐻 ∙ 𝑏 (4.5) 

där 

𝛾𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är tunghet för vatten [kN/m3] 

𝐻 väggens höjd [m] 

𝑏 är 1 m strimla 

ℎ är tvärsnittets höjd (tjocklek) [m] 

 

 

Dimensionerande laster (6.10a) [kN/m]:  

 𝑞𝑈𝐿𝑆 = 𝛾𝑑 ∙ 𝛾𝐺.𝑗.sup ∙ 𝐺𝑘.𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (4.6) 

Där 

Figur 4.19 Illustration av bassängväggen som beräkningar utförs för 
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𝛾𝑑 är partialkoefficient för säkerhetsklass 

𝛾𝐺.𝑗.sup är partialkoefficient för permanent last 

Moment vid stöd [kNm/m]: 

 
𝑀𝑈𝐿𝑆 =

𝑞𝑈𝐿𝑆 ∙ 𝐻2

6
 

(4.7) 

 
Relativt moment: 

 
𝑚 =

𝑀𝑈𝐿𝑆

𝑏 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑐𝑑
 

(4.8) 

 
Mekaniskt armeringsinnehåll: 

 𝜔 = 1 − √1 − 2 ∙ 𝑚 
 

(4.9) 

 
Armeringsmängd [mm2]: 

 
𝐴𝑠.𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 = 𝜔 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
 

(4.10) 

 
Bruksgränstillstånd 
 
Dimensionerande laster (6.10a) [kN/m]: 

 𝑞𝑈𝐿𝑆 = 𝐺𝑘.𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (4.11) 

 

Moment vid stöd [kNm/m]: 

 
𝑀𝑆𝐿𝑆 =

𝑞𝑆𝐿𝑆 ∙ 𝐻2

6
 

(4.12) 

Tvärsnittet spricker om: 

 
𝜎𝑘𝑎𝑛𝑡 >

𝑓𝑐𝑡𝑘.0.05

𝜉
 

(4.13) 

Där 

𝜉 är spricksäkerhetsfaktor 

 

Stålspänningen (stadium II) [Pa]: 

 
𝜎𝑠 =

𝑀𝑆𝐿𝑆

𝐴𝑠.𝑏𝑟𝑢𝑘 ∙ (𝑑 −
𝑥
3)

 
(4.14) 

där 

𝐴𝑠.𝑏𝑟𝑢𝑘 är armeringsmängd i bruksgränstillstånd 

𝑑 är den effektiva höjden 

𝑥 är neutral lagrets position 

Beräkning av 𝐴𝑠.𝑏𝑟𝑢𝑘 och 𝑥 görs med solver block i Mathcad där gissvärden anges för de obekanta 
samt två villkor som måste uppfyllas.  
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𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =

𝜎𝑠 − 𝑘𝑡
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝜌𝑒𝑓𝑓

∙ (1 + 𝛼𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝜌𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠
≥ 0,6

𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

 

(4.15) 

där 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 är differensen mellan armeringens medeltöjning och betongens medeltöjning 

𝑘𝑡 är faktor som beaktar lasten varaktighet 

𝜌𝑒𝑓𝑓 =
𝐴𝑠.𝑏𝑟𝑢𝑘

𝐴𝑐.𝑒𝑓𝑓
 

𝛼𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐𝑚
(1 + 𝜑(∞, 𝑡0) 

Sprickvidd [mm]: 

 𝑤𝑘 = 𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥 ∙ (𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) (4.16) 

 
𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥 = 𝑘3 ∙ 𝑐𝑛𝑜𝑚 + 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘4 ∙

𝜙

𝜌𝑝.𝑒𝑓𝑓
 

(4.17) 

 

Där 

𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥 är största sprickavstånd 

𝑘3 är en koefficient som beaktar armeringens vidhäftandeegenskaper 

𝑘1 är en koefficient som beaktar töjningsfördelningen 

𝑘2 är en koefficient sitt värde återfinns i den nationella bilagan 

𝑘4 är en koefficient sitt värde återfinns i den nationella bilagan 

Fullständig beräkningsgång återfinns i bilaga G. 

 

4.4.2 Sprickviddsberäkningar avseende krympning enligt EC 2–3 
I detta avsnitt utfördes beräkningar för krympsprickor enligt EC 2–3. Beräkningar gjordes i 
bruksgränstillstånd och för dessa användes tvångsfaktorer som framgår i Tabell 4.13.  Väggens 
dimensionsparametrar visas i Tabell 4.14. 

Tabell 4.13: Tvångsfaktorer vid basen som användes vid sprickviddsberäkningar för krympsprickor 

L/H EC 2–3 FE-analys 

1 0,5 0,40 

2 0,5 0,41 

3 0,5 0,42 

4 0,5 0,43 

≥6 0,5 0,45 
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Tabell 4.14: Väggens mått för analys 3 

H=4 m 
h=0,5 m 
b=1 m 

Längd [m] L/H 

4 1 

8 2 

12 3 

16 4 

24 6 

28 7 

32 8 

40 10 

 

Figur 4.20 visar skillnaden mellan uppsprickning på grund av tvång vid ändar respektive vid tvång 

längs kant. Spänningsfördelningen påverkas av sprickbildningen endast lokalt vid tvång längs kant 

och sprickbredden är en funktion av tvångstöjningen.  

Figur 4.20 Samband mellan sprickbredd och tvångstöjning för tvång vid ändar respektive längs kant 
 (SS-EN 1992-3:2006, 2017) 

 

Detta innebär att differensen mellan töjningar som enligt EC 2–3 (bilaga M) för en lång vägg fastlåst 
längs en kant kan uttryckas enligt formel (4.18). Se även Figur 4.20. 

 𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 = 𝑅 ∙ 𝜀𝑐𝑠 (4.18) 

 

Detta i sin tur leder till att sprickvidden beräknas enligt: 

 𝑤𝑘 = (𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) ∙ 𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥 (4.19) 

 

4.4.3 Sprickviddsberäkningar avseende krympning enligt Engström (2014) 
Den här beräkningen gjordes till stor del på samma sätt som metod enligt EC 2–3. Det som skiljer sig 
från föregående metoden samt de nya formlerna som infördes redovisas i detta avsnitt. Engströms 
metod är baserad på icke-linjäritet vilket innebär att iterationer måste göras för att komma till en 
stålspänning och en armeringsmängd som ska uppfylla deformationsvillkor som anges i ekvation 
(4.26) samt sprickviddskravet. För detta ändamål skapades ett ’solver block’ i Mathcad Prime för att 
automatisera och underlätta beräkningen. I blocket anges ett gissningsvärde för stålspännig och 
armeringsmängd och programmet itererar därefter tills det hittar värdena som uppfyller angivna 
villkor. I beräkningen antogs det att sprickor uppstår som singelsprickor vilket innebär att antal 
sprickor antogs vara lika med 1. Med andra ord betyder det att en spricka uppstår i taget. 

Förklaring 
X Tvångsdeformation 
Y Sprickbredd 
1 Ekvation M1- EC 2–3 
2 Uppsprickning på grund av tvång vid ändar 
3 Uppsprickning på grund av tvång längs kant 
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Tillvägagångssättet för denna beräkning visas nedan, dock för fullständiga beräkningar, se bilaga J 
och bilaga K. 

Effektiv betongtvärsnittsarea: 

 𝐴𝐼.𝑒𝑓 = 𝐴𝑐 + (𝛼𝑒𝑓 − 1) ∙ 𝐴𝑠 (4.20) 

Där 

𝐴𝑐 är tvärsnittets area 

Krympkraft [kN]: 

 𝐹𝑐𝑠 = 𝜀𝑐𝑠 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝐴𝑠 (4.21) 

Tvångskraft [kN]: 

 𝑁 = 𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠 (4.22) 

Kraft som orsakar ny spricka [kN]: 

 𝑁𝑐𝑟 = 𝑓𝑐𝑡𝑚.𝑠𝑢𝑠 ∙ 𝐴𝐼.𝑒𝑓 (4.23) 

där  

𝑓𝑐𝑡𝑚.𝑠𝑢𝑠 är betongens draghållfasthet reducerad med hänsyn till långtidsdeformation 

Sprickbreddsmedelvärde [mm]: 

 

𝑤𝑛𝑒𝑡=0,420 ∙ (
Ø ∙ 𝜎𝑠

2

0,22 ∙ 𝑓𝑐𝑚 ∙ 𝐸𝑠 ∙ (1 +
𝐸𝑠 ∙ 𝐴𝑠

𝐸𝑐 ∙ 𝐴𝑐.𝑒𝑓
)

)

0,826

 

(4.24) 

Sprickbreddsmedelvärde med hänsyn till långtidsdeformation [mm]: 

 𝑤𝑚.𝑠𝑢𝑠 = 1,24 ∙ 𝑤𝑛𝑒𝑡 +
𝜎𝑠

𝐸𝑠
∙ 4 ∙ Ø (4.25) 

där  

𝜎𝑠

𝐸𝑠
∙ 4 ∙ Ø uttryck som tar hänsyn till avståndet nära sprucket område där kontakt mellan 

armering och betong antas vara bruten på grund av radiella sprickor  

Deformationsvillkor vid partiellt tvång: 

 𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠

𝐸𝑐.𝑒𝑓 ∙ 𝐴𝐼.𝑒𝑓
∙ 𝐿 + 𝑛𝑐𝑟 ∙ 𝑤𝑚.𝑠𝑢𝑠 + 𝑅 ∙ (

𝐹𝑐𝑠

𝐸𝑐.𝑒𝑓 ∙ 𝐴𝐼.𝑒𝑓
+ 𝜀𝑐𝑠 ∙ 𝐿) = 0 

(4.26) 

där  

𝜀𝑐𝑠 matas in med plustecken i beräkningsmallen 

Karakteristisk sprickbredd [mm]: 

 𝑤𝑘1 = 1,3 ∙ 𝑤𝑚.𝑠𝑢𝑠 (4.27) 
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5. RESULTAT 
Resultatet från varje av de tre analyser visas för sig. Detta gjordes för att analyserna följer en 
strukturell ordning som gör det lättare att stegvis förstå de olika processer vid studie av tvång. 
Resultaten från typfall A i analys 1 är av stor betydelse vid sprickviddsberäkning i analys 3.  

 

5.1 Analys 1: Bedömning av tvång 

5.1.1 Typfall A: Vägg gjuten mot grund  
Det första typfallet presenterar en vägg som är helt förhindrad att röra sig längs botten, dvs. 
fullständigt translations- och rotationstvång råder och ingen glidning är möjlig. Tvånget är störst nära 
den nedre randen och sprickbildning ofta förekommer enligt Figur 5.1. 

 

Figur 5.1: Randvillkor och sprickmönster för Typfall A (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015) 

Figur 5.2 presenterar tvångsfördelningen över en vägg för olika längd-höjdförhållande enligt FE-
analyser.  Det tydliga mönstret som EC 2–3 beskriver genom sina värden syns tydligt i figuren, dvs. ju 
högre L/H desto lägre tvångsvariation längs väggens höjd och åt andra sidan ju lägre L/H desto högre 
variation blir det. Med andra ord kan man konstatera att för små L/H fås det stora spänningar vid 
väggens underkant och sedan avtar dem i höjdled, däremot vid stora L/H blir spänningarna nästan 
lika stora längs hela höjden i den centrala delen av vägen.  

 

Figur 5.2: Illustration av tvångsfördelning över väggen för olika längd-höjdförhållande.  
Observera att illustrationen inte är skalenlig. 
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I enlighet med samtliga FE-modeller visar Figur 5.3 de horisontella tvångsfaktorerna längs ett 
vertikalsnitt i väggmitt för olika L/H. I samtliga fall inträffar de största spänningarna just vid väggmitt 
närmast basen.  

 

Figur 5.3: Tvångsfaktorer i z-riktning vid väggmitt beroende på konstruktionens längd-höjdförhållande. Höjden y är den 
relativa höjden i förhållande till den totala höjden H. Snitt enligt Figur 4.5. 

Figur 5.3 kan även jämföras med diagrammet framtagen av Emborg för olika L/H (se Figur 3.8). Den 

största skillnaden i grad av tvång är främst på grund av att Emborg inte tar hänsyn till effekten av 

krypning vid beräkningar av temperaturlasten. Detta påstående kan bekräftas genom att en ny 

modellering av samma fall görs med samma förutsättningar dock utan hänsyn till krypning. 

Resultatet sammanställs i Figur 5.4. 

 

Figur 5.4: Tvångsfaktorer, utan effekten av krypning, i z-riktning vid väggmitt beroende på konstruktionens längd-
höjdförhållande. Höjden y är den relativa höjden i förhållande till den totala höjden H. Snitt enligt Figur 4.5. 
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Dock för jämförelsen med EC 2–3 krävs att effekten av krypning beaktas. Samtliga undersökta FE-

modeller inklusive effekten av krypning i temperaturlasten samt med varierande längd-

höjdförhållande jämförs då med EC 2–3. Tvångsfaktorer vid basen och toppen väljs vid respektive 0 

meter och 4 meter i höjdled, dvs. den lägsta respektive högsta noden i väggmitt. Sammanställningen 

visas i Tabell 5.1. Se även Figur 5.5 för en bättre förståelse av jämförelsen.  

Tabell 5.1: Jämförelse mellan Bilaga L.1 i EC 2–3 och resultat från FE-analys (vertikalsnitt vid väggmitt – snitt 1) 

Kvoten 
L/H 

Tvångsfaktor vid basen 
 

Tvångsfaktor vid toppen 

EC 2-3 
FE-

analys 
Relativfel Kommentar** EC 2-3 

FE-
analys 

Relativfel Kommentar** 

1 0,50 0,40 20% PSS 0 0 0% OK 

2 0,50 0,41 18% PSS 0 0 0% OK 

3 0,50 0,42 16% PSS 0,05 0,12 -140% POS 

4 0,50 0,43 14% PSS 0,30 0,23 23% PSS 

10* 0,50 0,45 10% PSS 0,50 0,40 20% PSS 
*Anmärkning: L/H=10 i FE-analysen valdes för jämförelse. 

**PSS-Vald på säkra sidan, POS-Vald på osäkra sidan, Ok-stämmer överens 

 

 

Figur 
5.5: Till 
vänster: 
Snitt 1 
och 2 i 
den 
centrala 
delen av 
väggen. 
Till 
höger: 

Eurokodens bedömning av tvång för typfall A 

Resultatet tyder på att en uppenbar skillnad uppstår mellan dessa två bedömningar. Tvångsfaktor vid 
basen ökar ju högre längd-höjdförhållandet är, exempelvis från en tvångsfaktor vid basen på 0,4 för 
L/H=1 till en tvångsfaktor på 0,45 för L/H=10. Den största skillnaden uppstår dock i tvångsfaktor vid 
toppen för L/H=3, där EC 2–3 föreslår ett värde på 0,05 och FE-analysen ger ett värde på 0,12. Det är 
en betydlig skillnad vid beräkning av armeringsmängd med hänsyn till sprickbildning, just för att ju 
högre tvångsfaktor desto högre armeringsmängd. 

Som tidigare nämnts i kapitel 4.2.3, betraktar eurokoden den centrala delen av väggar som ett 
område som ligger inom 2,4 meter från de vertikala fria ändarna, vilket betyder att de 
tvångsfaktorerna i bilaga L.1 i EC 2–3 gäller för hela detta område och inte bara för väggmitt. Av detta 
skäl görs ett vertikalsnitt vid 2,4 meter (snitt 2) för att studera tvångsfördelningen i z-riktning längs 
väggens höjd.  

Figur 5.6 visar de horisontella tvångsfaktorerna beräknade i FE-program längs snitt 2 för olika längd-
höjdförhållande.  
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Figur 5.6: Tvångsfaktorer i z-riktning vid 2,4 meter från väggkant beroende på konstruktionens längd-höjdförhållande. 
Höjden y är den relativa höjden i förhållande till den totala höjden H. Snitt enligt Figur 4.5. 

Resultaten från FE-program visar att oavsett längd-höjdförhållande så varierar tvånget på ett 
liknande sätt i höjdled, dvs. tvånget varierar från att vara ganska högt i botten till nästan försumbar i 
toppen. Denna variation skiljer sig avsevärt från eurokoden, som föreslår en högre tvångsfaktor vid 
toppen för L/H>3. I Tabell 5.2 presenteras en jämförelse mellan eurokoden och FE-analys för olika 
längd-höjdförhållande längs det betraktade snittet. 

Tabell 5.2: Jämförelse mellan Tabell L.1 i EC-2-3 (2006) och resultat från FE-analys  
(vertikalsnitt vid 2,4 meter från väggkant - snitt 2) 

Kvoten 
L/H 

Tvångsfaktor vid basen Tvångsfaktor vid toppen 

EC 2-3 
FE-

analys 
Relativfel Kommentar** EC 2-3 

FE-
analys 

Relativfel Kommentar** 

1 0,50 0,40 20% PSS 0 0 0% OK 

2 0,50 0,41 18% PSS 0 0 0% OK 

3 0,50 0,42 16% PSS 0,05 0,01 80% PSS 

4 0,50 0,43 14% PSS 0,30 0,02 93% PSS 

10* 0,50 0,43 14% PSS 0,50 0,02 96% PSS 
*Anmärkning: L/H=10 i FE-analysen valdes för jämförelse. 

**PSS-Vald på säkra sidan, OK-stämmer överens 
 

Det konstateras att de tvångsfaktorerna som EC 2–3 föreslår vid toppen av snitt 2, i den centrala 
delen av väggen, är mycket konservativa och anses vara på säker sida. Detta leder till en 
överdimensionering i armeringsmängd med hänsyn till sprickvidd. Skillnaden i botten är däremot 
mycket mindre och varierar på ett liknande sätt som om den hade varit vid väggmitt, dvs. vid snitt 1. 

5.1.2 Typfall B: Horisontell platta mellan oeftergivliga stöd 
När en platta är förhindrad att röra sig längs två parallella sidor är sprickrisken väldig stor, se Figur 
5.7. Detta inträffar för att ju fler anslutande konstruktioner desto mindre möjlighet har 
konstruktionen att röra sig och därmed högre tvång blir det längs inspänningarna. (Al-Gburi, 2015) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,450,50

y/
H

 [
-]

R [-]

Horisontella tvångsfaktorer vid snitt 2 [R33] enligt Figur 4.5

L/H=1

L/H=2

L/H=3

L/H=4

L/H=6

L/H=7

L/H=8

L/H=10



44 
 

 

Figur 5.7: Randvillkor och sprickmönster för Typfall B (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015) 

Tvångspänningar i två riktningar påverkar plattan: x-riktning, S11, och z-riktning, S33. Figur 5.8 och 
Figur 5.9 sammanställer de beräknade tvångsfaktorerna, R, i x-riktning för olika H/L. Förutsättningar 
för dessa FE-modeller visats tidigare i kapitel 4.2.4.  

 

 

Figur 5.8: Tvångsfaktorer i x-riktning längs ett horisontalsnitt i mitten av platta enligt Figur 4.9 för några värden på H/L. 
Längden z är den relativa längden i förhållande till den totala längden H, se Figur 5.11. 

Resultaten i x-riktning, R11, längs ett horisontalsnitt i mitten av plattan tyder på att ju mindre höjd-
längdförhållande desto större del av plattan utsätts för högt tvång och därigenom större sprickrisk. 
Anledningen till detta är att stöden ligger närmare varandra och tvånget är alltid störst närmast 
stödet. Däremot ju högre H/L är desto mindre blir tvånget i den centrala delen av plattan, där tvånget 
kan till och med vara mindre än noll på grund av inverkan av avståndet till inspänningen (Nilsson, 
Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015). Tabell 5.3 sammanställer jämförelsen mellan EC 2–3 
och resultat från FE-analyserna i x-riktning längs mittsnittet.  

Tabell 5.3: Jämförelse mellan Bilaga L.1 i EC 2–3 och resultat från FE-analys (Tvångsfaktor i x-riktning längs mittsnittet) 
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Kvoten H/L 

R11, x-riktning (mittsnitt) 

EC 2–3 FE-analys 

Fast inspänd kant Mitten Fast inspänd kant Mitten 

0,5 0,5 0 0,56 0,32 

1 0,5 0 0,53 0,05 

1,5 0,5 0 0,53 -0,01 

2 0,5 0 0,52 -0,02 



 

45 
 

Ytterligare ett snitt görs för att studera tvånget i x-riktning. Detta snitt ligger 2,4 meter från plattans 
fria kant, enligt Figur 4.9. Resultatet för olika höjd-längdförhållande visas i Figur 5.9.  

 

Figur 5.9: Tvångsfaktorer i x-riktning längs ett snitt vid 2,4 m från plattans fria kant enligt Figur 4.9 för några värden på H/L. 
Längden z är den relativa längden i förhållande till den totala längden H, se Figur 5.11. 

Tabell 5.4 presenterar jämförelsen mellan EC 2–3 och resultat från FE-analys.  

Tabell 5.4: Jämförelse mellan Bilaga L.1 i EC 2–3 och resultat från FE-analys (Tvångsfaktor i x-riktning längs ett snitt vid  
2,4 m från plattans fria kant) 

 

 

 

 

 

 

Resultaten tyder på en uppenbar skillnad uppstår i mitten av plattan för H/L=0,5 i båda 
horisontalsnitten, dvs. längs plattans mitt och längs 2,4 meter från plattans fria kant. Där föreslår EC 
2–3  en tvångsfaktor på 0 och FE-analyserna ger en större faktor i mitten av dessa snitt.  

Som tidigare nämnts i kapitel 4.2.4, uppträder även tvång i riktning vinkelrätt mot randen, R33. En FE-
analys av en oeftergivlig konstruktion indikerar mycket höga spänningar (drag- och skjuvspänningar) 
vid ändarna och som avtar snabbt med avståndet från kanterna (Nilsson, Hedlund, Emborg, 
Jonasson, & Bernader, 2015). Därmed bör en noggrannare studie av dessa spänningar göras eftersom 
FE-analysen kan resultera i alldeles för högt tvång även i den centrala delen av en platta mellan två 
oeftergivliga stöd. Trots denna iakttagelse är denna centrala del av platta fortfarande den delen som 
skulle ger de mest rimliga värdena och som skulle möjliggöra en eventuell jämförelse med EC 2–3. Av 
detta skäl studeras tvånget vinkelrätt mot randen endast längs ett snitt i mitten av plattan, R33, och 
inte längs inspänningen. Figur 5.10 sammanställer resultaten av denna analys. 
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Kvoten H/L 

R11, x-riktning, snitt vid 2,4 m från plattans fria kant 

EC 2–3 FE-analys 

Fast inspänd kant Mitten Fast inspänd kant Mitten 

0,5 0,5 0 0,54 0,16 

1 0,5 0 0,53 0,02 

1,5 0,5 0 0,53 -0,01 

2 0,5 0 0,52 -0,01 
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Figur 5.10: Tvångsfaktorer i z-riktning vid ett snitt enligt Figur 4.10 för några värden på L/H. Längden x är den relativa 
längden i förhållande till den totala längden L, se Figur 5.11 

 

Figur 5.10 indikerar att tvånget vinkelrätt mot randen varierar också för olika höjd-längdförhållande. 
Det konstateras tydligt att ju högre H/L är desto mer linjär och konstant blir tvångsfördelningen i 
mitten av plattan. Alltså för en H/L-kvot på 0,5 är tvånget mer än hälften så lågt längs de fria 
kanterna än för en H/L-kvot på 2. Det vertikala snittet framvisar att för H ≤ L är de tvångsfaktorerna 
lite större än 0,5 i den centrala delen av plattan som senare avtar närmare de fria kanterna. Detta 
påstående skiljer sig från vad eurokoden föreslår för tvångsfaktor i samma riktning och för samma 
område. I bilaga L i EC 2–3 (2006) står det att om H ≤ L för en horisontell platta mellan oeftergivliga 
stöd bör man använda sig av formel (5.1):  

 
𝑅 = 0,5(1 −

𝐻

𝐿
) 

(5.1) 

Denna formel ger en reduktion i grad av tvång, till exempel vid ett höjd-längdförhållande på 0,5 fås 
det en tvångsfaktor på 0,25. Detta värde stämmer inte med FE-analysen, som i sin tur visar en faktor 
på 0,53 i mitten av plattan. Dock närmare de fria kanterna längs samma snitt fås det tvångsfaktorer 
som skiljer sig mindre från de faktorerna framtagna av eurokod, dvs. vid FE-analys fås det R=0,19 och 
enligt eurokodens formel fås det R=0,25. Det största skillnaden uppstår dock för ett H/L=1, som 
enligt formel (5.1) resulterar i en tvångsfaktor på 0 längs samma snitt och som inte anses vara rimlig. 
Däremot enligt FE-analysen fås det en faktor på 0,52 i mitten och 0,28 vid de fria kanterna. Tabell 5.5 
sammanställer jämförelsen mellan EC 2–3 och resultat från FE-analyserna i z-riktning.  

Tabell 5.5: Jämförelse mellan Bilaga L.1 i EC 2–3 och resultat från FE-analys (Tvångsfaktor i z-riktning) 

 
Kvoten H/L 

R33, z-riktning 

EC 2–3 FE-analys 

Fri kant Mitten Fri kant Mitten 

0,5 0,25 0,25 0,19 0,53 

1 0 0 0,28 0,52 

1,5 0,5 0,5 0,37 0,48 

2 0,5 0,5 0,41 0,44 
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Figur 5.11 visar resultatet från jämförelsen för H/L = 0,5 mellan FE-analysen och EC 2–3 på ett 
illustrativt sätt. För andra längd-höjdförhållande, se bilaga E1. 

   

 

 

Figur 5.11: Till vänster: Tvångsfaktor i x och z-riktning för H/L= 0,5 enligt FE-analyser. Till höger: Eurokodens bedömning av 
tvång för typfall B 

5.1.3 Typfall C: Sekventiellt gjuten vägg  
Typfall C består av en vägg som sitter fast mellan två mot varandra angränsande sidor. För detta fall 
ändras tvångsfördelningen jämfört med typfall A och ett annat sprickmönster fås. De största sneda 
sprickorna uppkommer nära de fastlåsta kanterna och framförallt vid anslutningen mellan 
angränsande sidorna, se Figur 5.12. 

  

Figur 5.12: Randvillkor och sprickmönster för Typfall C (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015) 

Vid FE-modelleringen, enligt Kapitel 4.2.5, beaktades tvånget i z-riktning, R33, längs den horisontella 
inspänningen och y-riktning, R22, längs den vertikala inspänningen. Figur 5.13 sammanställer de 
plottade värdena i z-riktning för ett horisontalsnitt längs den nedre randen från FE-beräkning för 
olika längd-höjdförhållande. 
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Resultaten i z-riktning, R33, för ett horisontalsnitt längs den nedre randen tyder på att de horisontella 
tvångsfaktorerna är nästan konstanta längs hela snittet, dock avtar dem precis vid väggens fria kant. 
Tvånget är störst vid anslutningen mellan det vertikala och det horisontella stödet och sedan minskar 
det lite med avstånd från denna anslutning.  

Tvånget varierar från cirka 0,55 till 0,29 längs snittet beroende på längd-höjdförhållande. Bilaga L i EC 
2–3 föreslår en variation i tvångsfaktor från 0,5 vid anslutningen mellan angränsande sidorna till 
något värde mellan 0 och 0,5 vid väggens fria kant också beroende på L/H-kvot. Dock står det ingen 
tydlig hänvisning till någon specifik L/H-kvot för detta typfall och det är alltså svårt att jämföra med 
FE-beräkningarna. Däremot enligt de plottade värdena kan en rimlig uppskattning på 0,5 i 
tvångsfaktor vid väggens fria kant vara helt rimligt, vilket skulle ge ett värde på säker sida vid 
sprickviddsberäkning.  

Figur 5.14 sammanställer de plottade värdena i z-riktning för ett horisontalsnitt vid 0,2*H från 
väggöverkant, dvs. 0,8 meter från överkanten eftersom väggens höjd är 4 meter.  

 

Figur 5.14: Horisontella tvångsfaktorer vid 0,2*H från överkanten beroende på konstruktionens längd-höjdförhållande. 
Diagram visar resultat för snittet enligt Figur 4.12. 
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relativa längden i förhållande till den totala längden L. Diagram visar resultat för bottensnittet enligt Figur 4.12. 
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Det kan även konstateras att tvångsvariationen i Figur 5.14 är större jämfört med variationen i Figur 
5.13. Fördelningen visar att ju högre L/H desto större blir tvånget närmast det vertikala stödet och 
sedan avtar det med avstånd från samma stöd tills det blir noll vid väggens fria kant. Anledningen till 
att tvånget är noll vid den fria kanten är att där är väggen fri att röra sig och då inga 
tvångsspänningar uppstår. För jämförelses skull hämtas värdena längs samma snitt från bilaga L i EC 
2–3, där eurokoden föreslår en tvångsfaktor på 0,25 vid det vertikala stödet och en faktor på 
antingen 0,25 eller 0 vid den fria kanten beroende på längd-höjdförhållande. Enligt FE-analysen skulle 
eurokodens påstående endast stämma för L/H ≤ 1. Alltså för högre L/H fås det högre tvångsfaktor vid 
det vertikala stödet, till exempel för L/H=6 fås det en maximal tvångsfaktor på 0,55 längs det 
beaktade snittet. Tendensen visar att ju högre L/H desto större avvikelse från eurokoden fås.  

Tabell 5.6 presenterar tvångsfaktorer i z-riktning för ett snitt taget längs den horisontella fast inspända 
kanten respektive för ett snitt taget vid ett avstånd som motsvarar 0,2H ifrån väggens överkant. 
Sammanställning i figurform visas i bilaga E2. 

Tabell 5.6 Sammanställning av tvångsfaktorer i z-riktning för typfall C 

Kvoten L/H 

R33, z-riktning 

Vertikal fast inspänd kant Fri kant 

EC 2–3 FE-analys EC 2–3 FE-analys 

Botten 0,2 H Botten 0,2 H Botten 0,2 H Botten 0,2 H 

1 0,50 0,25 0,52 0,18 0(0,50) 0(0,25) 0,29 0 

2 0,50 0,25 0,54 0,39 0(0,50) 0(0,25) 0,30 0 

3 0,50 0,25 0,55 0,53 0(0,50) 0(0,25) 0,30 0 

4 0,50 0,25 0,55 0,55 0(0,50) 0(0,25) 0,30 0 
 

Figur 5.15 sammanställer de plottade värdena i y-riktning, R22, för ett vertikalsnitt längs den vertikala 
fast inspända kanten.  

 

Figur 5.15: Vertikala tvångsfaktorer vid den vertikala fastlåsta kanten beroende på konstruktionens längd-höjdförhållande. 
Höjden y är den relativa höjden i förhållande till den totala höjden H. Resultat längs snitt enligt Figur 4.13 

Ett liknande mönster konstateras för olika längd-höjdförhållande, där tvånget är som störst nära 
anslutningen mellan de angränsande sidorna och sedan blir det nästan konstant vid den centrala 
delen för att sedan avta kraftigt vid väggens överkant. Det största tvånget fås alltid mellan 0,2 och 
0,4 meter från underkant, där det förekommer ett maximalt tvång på cirka 0,55 beroende på L/H. 
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Emellertid föreslår eurokoden en tvångsfaktor på 0,5 vid botten och 0 vid toppen längs samma 
beaktade snitt. FE-analysen visar, i motsats till eurokoden, att tvånget aldrig blir noll vid toppen trots 
att det avtar snabbt och nästan halveras jämfört med sitt största värde. 

I Tabell 5.7 sammanställs tvångsfaktorer i y-riktning för ett snitt taget vid den vertikala inspända 
kanten. För en sammanställning i figurform se bilaga E2.  

Tabell 5.7 Sammanställning av tvångsfaktorer i y-riktning för typfall C 

Kvoten 
L/H 

R22, y-riktning (vid vertikal fast inspänd kant) 

EC 2–3 FE-analys 

Botten Toppen Botten Toppen 

1 0,50 0 0,49 0,29 

2 0,50 0 0,53 0,32 

3 0,50 0 0,55 0,33 

4 0,50 0 0,55 0,33 

 

För att bättre förstå jämförelsen i både y- och z-riktningarna på ett illustrativt sätt, se Figur 5.16 som 
endast visar tvångsfaktorer för L/H = 6. För andra L/H, se Bilaga E2.  

 

Figur 5.16: Till vänster och i mitten: Tvångsfaktorer i y och z-riktning för L/H= 6 enligt FE-analyser. Till höger: Eurokodens 
bedömning av tvång för typfall C. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tvångsfördelningen som presenteras i bilaga L i EC 2–3 
(2006) för en sekventiellt gjuten vägg är mycket förenklad och gäller inte för alla längd-
höjdförhållande, på så sätt bör varje förhållande studeras för sig för att få en så optimal tvångsfaktor 
som möjligt.  

 

5.1.4 Typfall D: Alternerande gjutna väggar 
Ett typiskt exempel på typfall D är en nygjuten vägg som sitter fast längs tre kanter: en horisontell 
underkant och två vertikala parallella kanter. Sprickor initieras i zoner med högt tvång som sedan 
sprids mot zoner med lägre tvång. Detta fenomen kan tydligt konstateras för alternerande gjutna 
väggar, där sprickor ofta initieras närmast kanter som är mest utsatta för tvång och sedan sprids mot 
mitten och mot väggens överkant som i sin tur är mindre utsatta. (Al-Gburi, 2015). Figur 5.17 
illustrerar randvillkor och sprickmönster för typfall D.  
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Figur 5.17: Randvillkor och sprickmönster för Typfall D (Nilsson, Hedlund, Emborg, Jonasson, & Bernader, 2015) 

Tvång i z-riktning, R33, och i y-riktning, R22, beaktades vid FE-analysen. Z-riktningen ger 
tvångsfördelningen parallell med den horisontella inspänningen och y-riktningen parallell med de 
vertikala inspänningarna. För mer information om vilka förutsättningar som gäller för typfall D se 
kapitel 4.2.6. 

Resultaten i z-riktning längs ett vertikalsnitt i mitten av väggen sammanställs i Figur 5.18. 

 

Figur 5.18: Tvångsfaktorer i z-riktning vid väggmitt beroende på konstruktionens längd-höjdförhållande. Höjden y är den 
relativa höjden i förhållande till den totala höjden H. Resultat motsvarar snittet enligt Figur 4.16. 

Enligt Figur 5.18 kan det identifieras en tendens i tvångsfördelning för olika längd-höjdförhållande. 
Tendensen visar att ju högre L/H desto mer konstant blir det tvånget i den centrala delen av väggen. 
Tvång är alltid störst närmast underkants inspänning oavsett L/H-kvot.  

För små L/H ligger de vertikala stöden närmare varandra, vilket ger större horisontaltvång i den 
centrala delen av väggen som sedan avtar närmare väggens överkant. Vidare kan det konstateras att 
för L/H ≥ 6 är tvångsfaktorn cirka 0,45 vid underkant som senare avtar fram till 0,4 meter i höjdled 
och därefter blir den jämnt fördelad med ett värde på cirka 0,4 längs resten av snittet. Eurokoden 
föreslår en tvångsfaktor på 0,5 längs hela vertikala snittet. Denna är en konservativ faktor för alla L/H 
förutom för L/H=1 som enligt FE-analysen ger en faktor större än 0,5 vid underkanten och vid den 
centrala delen av snittet. Tabell 5.8 visar sammanställningen av tvångsfaktorer i z-riktning, för 
sammanställning i figurform se bilaga E3. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60

y/
H

 [
-]

R [-]

Tvångsfaktorer parallella med den horisontella inspänningen [R33 ] enligt 
Figur 4.16

L/H=1

L/H=2

L/H=3

L/H=4

L/H=6

L/H=7

L/H=8

L/H=10



52 
 

Tabell 5.8 Sammanställning av tvångsfaktorer i z-riktning för typfall D 

Kvoten 
L/H 

z-riktning, R33 (mittsnitt) 

EC 2–3 FE-analys 

Botten Mitten Överkant Botten Mitten Överkant 

1 

0,50 0,50 0,50 

0,53 0,51 0,20 

2 0,47 0,45 0,28 

3 0,45 0,41 0,36 

4 0,45 0,41 0,39 

6 0,45 0,40 0,40 

7 0,45 0,40 0,40 

8 0,45 0,40 0,41 

10 0,45 0,40 0,41 

 

Figur 5.19 sammanställer resultat i y-riktning, R22, från FE-beräkning för olika längd-höjdförhållande. 

 

Figur 5.19: Tvångsfaktorer i y-riktning vid botten av väggen beroende på längd-höjdförhållandet. Längden z är den relativa 
längden i förhållande till den totala längden L. Resultat längs snitt enligt Figur 4.15. 

Ett tydligt mönster vid tvångsfördelningen i y-riktning presenteras i Figur 5.19. Det syns tydligt att 
tvånget är störst närmast de vertikala inspänningarna och avtar snabbt längs den centrala delen av 
väggen. Vid det betraktade snittet föreslår eurokoden en tvångsfaktor på 0,5 precis vid de vertikala 
inspänningarna, men enligt FE-analysen fås det en faktor större än 0,5 för alla de betraktade längd-
höjdförhållanden. På så sätt skulle en tvångsfaktor på 0,55 vara rimlig för de allra vanliga L/H.  

För L/H ≤ 2 rekommenderar EC 2–3 nedanstående formel för beräkning av tvångsfaktor: 

 
𝑅 = 0,5 (1 −

𝐿

2𝐻
) 

(5.2) 

Med hjälp av denna formel skulle man få en tvångsfaktor på 0,25 och 0 för L/H = 1 respektive L/H = 2. 
Enligt FE-analysen fås det dock en faktor på cirka 0,28 för L/H = 1 respektive 0,02 för L/H = 2. Dessa 
FE-beräknade värden är lite större än eurokodens rekommendation och för att vara på säkra sidan 
borde en större tvångsfaktor anges av eurokoden. 
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Tabell 5.9: Sammanställning av tvångsfaktorer i y-riktning längs ett horisontalsnitt i botten 

Kvoten 
L/H 

y-riktning, R22 (horisontalsnitt längs botten) 

EC 2–3 FE-analys 

Ände Mitten Ände Mitten 

1 

0,50 

0,25 0,53 0,28 

2 0 0,52 0,02 

3 0 0,52 -0,01 

4 0 0,52 -0,01 

6 0 0,52 -0,01 

7 0 0,52 -0,01 

8 0 0,52 -0,01 

10 0 0,52 -0,01 

 

Ytterligare görs ett horisontalsnitt vid 2,4 meter från överkantvägg för att studera tvånget i y-
riktning.  

Figur 5.20 presenterar resultaten i diagramform längs detta snitt. 

 

Figur 5.20: Tvångsfaktorer i y-riktning längs ett horisontalsnitt vid 2,4 m från överkantvägg beroende på längd-
höjdförhållandet. Längden z är den relativa längden i förhållande till den totala längden L. 

Resultat längs snitt enligt Figur 4.15. 
 

Tabell 5.10 visar jämförelsen mellan EC 2–3 och resultat från FE-analys längs det betraktade snittet.  

Tabell 5.10: Sammanställning av tvångsfaktorer i y-riktning längs ett horisontalsnitt vid 2,4 m från överkantvägg 

Kvoten 
L/H 

y-riktning, R22 (horisontalsnitt vid 2,4 m från 
överkantvägg) 

EC 2–3 FE-analys 

Ände Mitten Ände Mitten 

1 

0,50 

0,25 0,52 0,25 

2 0 0,51 0,02 

3 0 0,51 -0,01 

4 0 0,51 -0,01 

6 0 0,51 -0,01 

7 0 0,51 -0,01 

8 0 0,51 -0,01 

10 0 0,51 -0,01 
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Det konstateras att skillnaden mellan EC 2–3 och FE-analyser är väldigt liten längs ett horisontalsnitt 
vid 2,4 meter från överkantvägg. Men för att vara på säkra sidan borde eurokoden anger en lite 
större tvångsfaktor framförallt vid de inspända kanterna.  

Vidare studeras tvånget vid ett snitt längs överkantvägg, se Figur 5.21. Jämförelsen mellan EC 2–3 
och resultat från FE-analyser presenteras i Tabell 5.11. 

 

Figur 5.21: Tvångsfaktorer i y-riktning längs ett horisontalsnitt vid överkantvägg beroende på längd-höjdförhållandet. 
Längden z är den relativa längden i förhållande till den totala längden L. Resultat motsvarar snittet enligt Figur 4.15. 

Tabell 5.11: Sammanställning av tvångsfaktorer i y-riktning längs överkantvägg 

Kvoten 
L/H 

y-riktning, R22 (horisontalsnitt längs 
överkantvägg) 

EC 2–3 FE-analys 

Ände Mitten Ände Mitten 

1 

0 0 

0,32 

0 

2 0,33 

3 0,33 

4 0,33 

6 0,33 

7 0,33 

8 0,33 

10 0,33 
 

Enligt Tabell 5.11 uppstår en betydlig skillnad i tvångsfaktor vid ändarna av överkantvägg. EC 2–3 
påpekar att inget vertikalt tvång finns där. Dock eftersom vid dessa ändar är väggen fortfarande 
fastlåst så uppstår det höga tvångsspänningar vilket resulterar i en hög tvångsfaktor. FE-analyser ger 
tvångsfaktor på 0,32 för L/H=1 och 0,33 för alla andra L/H.  

Se Figur 5.22 för en bättre förståelse av jämförelsen mellan EC 2–3 och resultat från FE-analys i olika 
snitt för ett längd-höjdförhållande på 1. I Bilaga E3 återfinns illustrationer av tvångsfördelning för 
andra analyserade längd-höjdförhållande.  
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5.2 Analys 2: Effekt av olika bärverksdimensioner på tvånget  
I bilaga F återfinns sammanställningar av utdata från FE-analyserna för alla nedanstående delanalyser 
i analys 2.  

 

5.2.1 Effekt av väggens höjd 
För ett typiskt fall av en vägg gjuten mot grund är väggens höjd det viktigaste parametern som 
tvånget påverkas av (Al-Gburi, 2015). Det märks även att de högsta värdena på tvånget fås för just 
det fallet då väggens höjd ändras. Ökning av väggens höjd orsakar minskning av tvånget vilket är 
resultat av att spänningen har större volym att fördela sig, se Figur 5.23. För en vägg som är 2 m hög 
konstateras att efter en längd som motsvarar 16 meter (L/H=8) händer ingen eller minimal ökning av 
tvång. Å andra sidan för en 4 m hög vägg händer nästan ingen ökning vid motsvarande längd på 20 
meter (L/H=5). Det märks att för en dubbelt så hög vägg (8 m) stiger tvånget kraftigt för 
konstruktionslängder upp till 16 meter, då den uppnår sitt största värde. Sedan börjar den avta fram 
till cirka 40 meter (L/H=5) och därefter stagnerar den.  

 

Figur 5.23: Tvångsvariation avseende konstruktionens längd och väggens höjd vid ett snitt på 0,1*H 

Om effekten av krypning inte beaktas så fås det större tvångsspänningar och därmed större 

tvångsfaktorer. Dock är tvångsfördelningen samma i båda fall, dvs. med och utan hänsyn till krypning. 
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Figur 5.24 visar tvångsfaktorer med samma förutsättningar som i Figur 5.23 dock utan effekten av 

krypning. 

 

Figur 5.24: Tvångsvariation utan hänsyn till krypning och avseende konstruktionens längd och väggens höjd vid  
ett snitt på 0,1*H 

 

5.2.2 Effekt av väggens tjocklek 
Figur 5.25 visar hur tvånget varierar mellan väggen och bottenplattan med ändringar av väggens 
tjocklek och konstruktionens längd. Det syns att tvånget ökar kraftigt för konstruktionslängder mellan 
4 m och 8 m oavsett väggens tjocklek, dock inte lika mycket vid större längder. Dessutom minskar 
tvånget med ökning av väggens tjocklek eftersom den blir styvare och tar upp mer spänningar som 
uppstår i konstruktionen. Det märks dessutom för samtliga fall att tvånget stagnerar vid L=20 m som 
motsvarar L/H=5, vilket stämmer överens med resultaten i (Al-Gburi, 2015).  

 

Figur 5.25: Tvångsvariation utan hänsyn till krypning avseende konstruktionens längd och väggens tjocklek vid ett snitt på 
0,1*H 
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5.2.3 Effekt av plattans bredd 
Tvånget mellan väggen och plattan ökar med ökning av plattans bredd, se Figur 5.26. Detta händer 
som konsekvens av att en bredare platta blir styvare vilket orsakar större spänningar i väggen. Kraftig 
tvångökning märks för samtliga fall upp till en längd på 8 m. En platta som är 2 m bredd får sitt 
största tvång just vid denna längd. Följaktligen sker en avtagning upp till 20 m och stagnering 
inträffar därefter. För en platta som är 4 m respektive 6 m bredd fortsätter tvånget att stiga även 
efter den kraftiga tillväxten som precis nämnts. Men efter ett längd-höjdförhållande på 5 respektive 
6 sker ingen betydlig ökning av tvång och en möjlig stagnering inträffar.  

 

Figur 5.26: Tvångsvariation avseende konstruktionen längd och plattans bredd vid ett snitt på 0,1*H 

5.2.4 Effekt av plattans tjocklek 
Tvånget ökar med ökning av plattans tjocklek vilket orsakas av att plattans styvhet ökar och detta 
leder till att högre spänningar fås mellan väggen och bottenplattan. Det märks dessutom att en platta 
som är 0,5 m tjock får sitt största tvång vid en längd på 8 meter. Vidare sker en avtagning upp till 20 
m för att stagnera därefter. För tjockare plattor märks att minimal tvångökning sker efter L/H=3. Se 
Figur 5.27. 

 

Figur 5.27: Tvångsvariation avseende konstruktionens längd och plattans tjocklek vid ett snitt på 0,1*H 
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5.3 Analys 3: Sprickviddsberäkning för vattentäta betongkonstruktioner i täthetsklass 1 
 

5.3.1 Sprickviddsberäkningar avseende böjande moment 
Beräkningar gjordes för en bassängväg med ensidigt vattentryck. Gällande förutsättningar visas i 
Tabell 4.12. Armeringsmängden i bruksgränstillstånd blir dimensionerande. Värde på 
sprickviddskravet fås genom interpolation enligt EC 2–3. Enligt beräkningarna fås det en erforderlig 
armeringsmängd på 1941 mm2/m för att uppfylla sprickviddskravet på 0,185 mm vilket görs med Ø25 
S200/m.  

Fullständig beräkningsgång återfinns i bilaga G. 

 

5.3.2 Sprickviddsberäkningar avseende krympning enligt EC 2–3 och typfall A 
Tabell 5.12 visar differensen i armeringsmängd som fås från handberäkningen med tvångsfaktorer 
från EC 2–3 (bilaga L) och tvångsfaktorer från FE-analysen. Det visar sig att den största skillnaden i 
armeringsmängd fås för ett lågt längd-höjdförhållande och som i sin tur har en direkt koppling med 
skillnaden i tvångsfaktorer, dvs. låga L/H ger större skillnad i tvångsfaktor vid basen vilket leder till 
större skillnad i armeringsmängd.  

EC 2–3 föreslår en tvångsfaktor på 0,5 vid basen för alla längd-höjdförhållande, vilket leder till att 
samma armeringsmängd fås för samtliga L/H. Å andra sidan olika armeringsmängder fås vid 
användning av de tvångsfaktorerna framtagna från FE-analyserna eftersom dem varierar för olika 
L/H. Även om skillnaden mellan de mängderna existerar resulterar dem i samma antal 
armeringsstänger eftersom avrundning till jämna tal görs för att uppfylla kravet med lika många 
armeringsstänger på båda väggsidor. Armeringsmängden motsvarar den sammanlagda mängden 
som motsvarar den erforderliga mängden. Krymparmeringen uppdelas mellan båda väggsidor 
eftersom båda är utsatta för krympning. 

Beräkningsgången för denna metod återfinns i bilaga H och I.  

Tabell 5.12: Tvångsarmering och dess anordning beräknad enligt EC 2–3 beräkningsmetod 

Tvångsarmering enligt EC 2–3 beräkningsmetod 

L/H EC 2–3 
tvångsfaktor Anordning 

(per sida) 

FE-analys 
tvångsfaktor Anordning 

(per sida) 
Differens  

As [mm2] As [mm2] 

1  
 
 
 

1198 

 
 
 
 

Ø16 S330 

943  
 
 
 

Ø16 S330 

21% 

2 968 19% 

3 993 17% 

4 1019 15% 

6  
 

1069 

 
 

11% 
7 

8 

10 
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Figur 5.28: Tvångsarmering enligt EC 2–3 för olika L/H. 

 

5.3.3 Sprickviddsberäkningar avseende krympning enligt Engström (2014) och typfall A 
Engströms metod genererar upp till 85% större armeringsmängder i jämförelse med föregående 
metod. Anledningen till detta ligger i det att Engströms metod tar hänsyn till icke-linjäritet. Detta 
innebär att iterationer måste göras mellan varje beräkningssteg för att komma till det resultat som 
uppfyller deformationsvillkor samt sprickviddskravet. Armeringsmängden delas upp mellan två 
väggsidor eftersom krympningen verkar på både fram- och baksidan av väggen. Resultaten 
sammanställs i Tabell 5.13 och Figur 5.29. 

Fullständig beräkningsgång återfinns i bilaga J och K. 

 

Tabell 5.13: Tvångsarmering och dess anordning enligt Engströms beräkningsmetod 

Tvångsarmering enligt Engströms beräkningsmetod 

L/H EC 2–3 
tvångsfaktor Anordning 

(per sida) 

FE-analys 
tvångsfaktor Anordning 

(per sida) 
Differens  

As [mm2] As [mm2] 

1 5425 Ø25 S165 3934 Ø25 S200 27% 

2 6717 Ø25 S140 5361 Ø25 S165 20% 

3 7160  
 
 

Ø25 S125 

5952 Ø25 S140 17% 

4 7384 6326 Ø25 S140 14% 

6 7609 6855 Ø25 S140 10% 

7 7674 6919  
Ø25 S125 

10% 

8 7723 6967 10% 

10 7791 7035 10% 
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Figur 5.29: Tvångsarmering enligt Engströms metod 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta kapitel redovisas slutsatser för de analyserna med återkoppling till arbetets syfte, mål och 
frågeställningar. Vidare ges rekommendationer till fortsatta studier inom tvång. 

Studien av tvång med hjälp av tredimensionella finita elementanalyser visade sig vara effektiv i detta 
examensarbete.  Resultaten från analys 1 var av stor betydelse vid beräkning av armeringsmängd i 
analys 3, vilket möjliggjorde att en jämförelse mellan EC 2–3 och FE-analyser kunde utföras. Icke 
desto mindre gav analys 2 en bättre förståelse om hur olika bärverksdimensioner påverkar tvånget.    

Analys 1 

I analys 1 konstateras att tvångsvariationen i en konstruktion har en direkt koppling med bland annat 
dess längd-höjdförhållande, antal angränsande konstruktioner och avstånd från inspänningen. Varje 
av de studerade typfallen har sitt eget randvillkor vilket innebär att tvånget varierar olika för olika 
typfall. För de flesta fall uppstår dock ett tydligt mönster i tvångsfördelning, där tvånget är som störst 
närmast inspänningen och sedan avtar med avstånd. I jämförelsen mellan EC 2–3 och FE-analysen 
uppstår vissa skillnader i tvångsfaktor. En förklaring till detta är att eurokoden inte anger någon 
information om vilka förutsättningar gäller för varje typfall, förutom respektive randvillkor. Det är 
även viktigt att belysa att resultatens noggrannhet är i hög grad beroende av vilken elementnätets 
storlek som används vid modellering i finita elementprogrammet. Detta eftersom det verkliga 
tvångsförhållandet avgörs av hur väl den linjärelastiska analysen kan simulera det. Vid beräkning av 
tvångsfaktor närmast inspänningen är därför viktigt att utföra en noggrannare konvergensstudie som 
ger acceptabla värde.   

EC 2–3 hänvisar till en tabell för olika längd-höjdförhållande som gäller endast för typfall A, vägg 
gjuten mot grund. En liknande tabell borde skaffas för de andra typfallen även om dessa är mer 
komplicerade. 

Slutsatsen med denna jämförelse är att de tvångsfaktorerna som EC 2–3 föreslår anses som en 
förenkling. Beroende på vilket typfall som studeras kommer dessa tvångsfaktorer att vara olika för 
olika längd-höjdförhållande. Dessa faktorer kan för de flesta fall vara på säker sida och för några få 
fall kan dem vara något på osäkra sidan. Bilaga L i EC 2–3 är svår att tolka och en lättförståelig variant 
borde skaffas. 

Analys 2 

Tvånget påverkas av olika faktorer och en av dem är geometri på konstruktionsdelar. Ändring av 
geometri har en avgörande inverkan på tvångsgraden och därmed en direkt koppling med 
sprickrisken.  

Av de analyserade parametrarna är effekten av väggens höjd den parameter som tvånget påverkas 
mest av. Analysen visar att graden av tvång minskar ju högre väggen är. Samma effekt fås om väggen 
blir tjockare. Detta innebär att ökning av väggens volym (längs höjd och tjocklek) medför mindre 
tvång eftersom spänningar fördelar sig på en större volym. Å andra sidan utsätts långa 
konstruktioner för större tvång. Det ökar till en viss längd och blir konstant därefter. Tvånget ökar 
dessutom med ökning av plattans bredd och/eller plattans tjocklek. Detta händer som följd av att 
platan blir styvare vilket gör att tvånget blir högre.  

 

Analys 3 

Sprickviddsberäkning avseende böjande moment genererar den erforderliga armeringsmängden för 
att uppfylla sprickviddskravet. Beräkningarna visar att det alltid finns en del av tvärsnittet som 
kommer att vara tryckt. Detta leder till att kraven för att sprickor ska betraktas som icke 
genomgående sprickor uppfylls och att ingen vattengenomträngning eller läckage kommer att 
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uppstå. Armeringsmängden dimensioneras för det maximala böjande momentet vid väggens 
underkant men om en optimering behövs så kan avkortning göras genom att räkna böjande moment 
vid olika snitt i väggen. Detta kan göras eftersom vattentryck varierar längs väggens höjd. Den 
armeringen läggs i den dragna sidan av väggen i längsled för att begränsa sprickvidden.  

Enligt jämförelsen mellan FE-analysen och EC 2–3 för typfall A fås det två olika tvångsfaktorer vid 
basen. Det är viktig att poängtera att väggens underkant betraktas som helt oeftergivlig i typfall A, 
vilket kan anses vara konservativ eftersom ingen möjlighet till glidning uppstår och följaktligen fås 
större tvång. Detta gjordes i enlighet med EC 2–3 som också betraktar undergrunden som 
oeftergivlig. En viss gjutfogsglidning reducerar tvånget och följaktligen armeringsmängd vid 
sprickviddsberäkning.  

Skillnaden i dessa faktorer medför också en skillnad i armeringsmängd vid sprickviddsberäkning för 
en bassängvägg med ensidigt vattentryck. I EC 2–3 rekommenderas en högre tvångsfaktor och 
därmed fås det en armeringsmängd på säker sida som alltid är samma oavsett längd-höjdförhållande, 
eftersom tvångsfaktorn alltid är 0,5 vid basen. Tvärtom sker enligt FE-analysen, som i sin tur ger en 
lägre tvångsfaktor och därmed en lägre armeringsmängd som varierar väldigt lite för olika längd-
höjdförhållande.  

Sprickviddsberäkning gjordes enligt två olika metoder som genererade olika armeringsmängder. 
Syftet med rapporten var inte att jämföra dessa beräkningsmetoder utan att påvisa att för bägge 
metoder fås det en betydlig skillnad i armeringsmängd vid användning av olika tvångsfaktorer. Båda 
beräkningsmetoder visar tydligt hur stor inverkan tvånget har på armeringsmängden. Anledningen till 
att de olika metoder genererar olika armeringsmängder ligger i att Engströms metod baseras på 
betongens icke-linjäritet vilket medför många iterationer. Detta innebär att man behöver iterera 
många gånger innan man får ett resultat som ska uppfylla nödvändiga krav. Alternativt kan man 
skapa automatiserade beräkningar där man behöver mata in ett gissningsvärde och programmet 
kommer iterera själv därefter. Engströms metod tar dessutom hänsyn till konstruktionens längd men 
inte eurokodens. Konstruktionens längd är en påverkande faktor vilket påvisades i analys 2 och en 
lösning till att minska effekten av denna skulle vara att göra indelning av gjutetapper. 

Slutsatsen är att eurokodens rekommenderade tvångsfaktorer resulterar i armeringsmängd på säker 
sida som är tillräcklig för att uppfylla sprickviddskravet avseende tvång för de allra vanliga L/H i 
typfall A. Om en optimering av armeringsmängd erfordras bör man däremot ta hänsyn till 
konstruktioners eftergivlighet och beakta varje längd-höjdförhållande för sig. Slutligen kan det 
konstateras att 3D FE-analysen ger rimliga tvångsfaktorer som resulterar i optimerad 
armeringsmängd för att begränsa sprickvidd på grund av förhindrad rörelse med de använda 
förutsättningarna.  

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Detta examensarbete täckte ett antal faktorer som har stor inverkan på tvång. Tvång tillhör ett 
omfattande och aktuellt ämne och därför behövs ökad kunskap om problemet för att optimera 
byggprocessen och medföra bland annat ekonomiska, miljö- och konstruktionsbesparingar. Nedan 
följer förslag på fortsatta studier inom tvång. 

- Utföra en icke-linjär FE-analys för kontroll av sprickor i en konstruktion utsatt för tvång för 
varje typfall beskriven i EC 2–3 och som har studerats i rapporten.  

- Göra en jämförelse mellan handberäkningsmetod för sprickvidd enligt eurokoder och enligt 
Björn Engström. Vidare påvisa vilken metod är att föredra och varför.  
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BILAGOR 
Bilaga A - Utdata från konvergensstudien 

 

Höjd [m] Tvångsfaktor Höjd [m] Tvångsfaktor Höjd [m] Tvångsfaktor Höjd [m] Tvångsfaktor Höjd [m] Tvångsfaktor

0 0,28 16% 0 0,34 15% 0 0,40 8% 0 0,43 9% 0 0,47

0,8 0,20 -7% 0,4 0,28 -4% 0,2 0,34 -7% 0,1 0,38 -8% 0,05 0,42

1,6 0,07 -16% 0,8 0,19 -2% 0,4 0,27 1% 0,2 0,32 -1% 0,1 0,35

2,4 0,01 -87% 1,2 0,11 -3% 0,6 0,23 -1% 0,3 0,30 -1% 0,15 0,33

3,2 0,00 -20% 1,6 0,06 -2% 0,8 0,19 -1% 0,4 0,28 0% 0,2 0,32

4 0,00 24% 2 0,02 2% 1 0,14 -1% 0,5 0,25 0% 0,25 0,31

2,4 0,00 25% 1,2 0,11 -1% 0,6 0,23 0% 0,3 0,30

2,8 0,00 -5% 1,4 0,08 -1% 0,7 0,21 0% 0,35 0,29

3,2 0,00 -5% 1,6 0,06 0% 0,8 0,18 0% 0,4 0,27

3,6 0,00 0% 1,8 0,04 0% 0,9 0,16 0% 0,45 0,26

4 0,00 13% 2 0,02 1% 1 0,14 0% 0,5 0,25

2,2 0,01 1% 1,1 0,12 0% 0,55 0,24

2,4 0,01 6% 1,2 0,11 0% 0,6 0,23

2,6 0,00 -170% 1,3 0,09 0% 0,65 0,22

2,8 0,00 -2% 1,4 0,08 0% 0,7 0,21

3 0,00 -1% 1,5 0,07 0% 0,75 0,19

3,2 0,00 -1% 1,6 0,06 0% 0,8 0,18

3,4 0,00 0% 1,7 0,05 0% 0,85 0,17

3,6 0,00 0% 1,8 0,04 0% 0,9 0,16

3,8 0,00 0% 1,9 0,03 0% 0,95 0,15

4 0,00 6% 2 0,02 0% 1 0,14

2,1 0,02 0% 1,05 0,13

2,2 0,01 0% 1,1 0,12

2,3 0,01 0% 1,15 0,12

2,4 0,01 1% 1,2 0,11

2,5 0,00 2% 1,25 0,10

2,6 0,00 -144% 1,3 0,09

2,7 0,00 0% 1,35 0,09

2,8 0,00 0% 1,4 0,08

2,9 0,00 0% 1,45 0,07

3 0,00 0% 1,5 0,07

3,1 0,00 0% 1,55 0,06

3,2 0,00 0% 1,6 0,06

3,3 0,00 0% 1,65 0,05

3,4 0,00 0% 1,7 0,05

3,5 0,00 0% 1,75 0,04

3,6 0,00 0% 1,8 0,04

3,7 0,00 0% 1,85 0,03

3,8 0,00 0% 1,9 0,03

3,9 0,00 0% 1,95 0,03

4 0,00 3% 2 0,02

2,05 0,02

2,1 0,02

2,15 0,02

2,2 0,01

2,25 0,01

2,3 0,01

2,35 0,01

2,4 0,01

2,45 0,00

2,5 0,00

2,55 0,00

2,6 0,00

2,65 0,00

2,7 0,00

2,75 0,00

2,8 0,00

2,85 0,00

2,9 0,00

2,95 0,00

3 0,00

3,05 0,00

3,1 0,00

3,15 0,00

3,2 0,00

3,25 0,00

3,3 0,00

3,35 0,00

3,4 0,00

3,45 0,00

3,5 0,00

3,55 0,00

3,6 0,00

3,65 0,00

3,7 0,00

3,75 0,00

3,8 0,00

3,85 0,00

3,9 0,00

3,95 0,00

4 0,00

MESH 0,05 m

Konvergensstudie

Relativt fel Relativt fel Relativt fel Relativt fel

MESH 0,8 m MESH 0,4 m MESH 0,2 m MESH 0,1 m



 

 

Bilaga B - Dimensionsparametrar för varje typfall  
 

 

Fall A-1 Fall A-2 Fall A-3 Fall A-4

Vägg Vägg Vägg Vägg

Tjocklek 0,5 0,5 0,5 0,5

Höjd 4 4 4 4

Bredd - - - -

Längd 16 12 8 4

L/H 4 3 2 1

Fall A-5 Fall A-6 Fall A-7 Fall A-8

Vägg Vägg Vägg Vägg

Tjocklek 0,5 0,5 0,5 0,5

Höjd 4 4 4 4

Bredd - - - -

Längd 24 28 32 40

L/H 6 7 8 10

Fall B-1 Fall B-2

Platta Platta

Tjocklek 0,8 0,8

Höjd 6 10

Bredd - -

Längd 12 10

H/L 0,5 1

Fall B-3 Fall B-4

Platta Platta

Tjocklek 0,8 0,8

Höjd 18 20

Bredd - -

Längd 12 10

H/L 1,5 2

Fall C-1 Fall C-2

Vägg Vägg

Tjocklek 0,5 0,5

Höjd 4 4

Bredd - -

Längd 10 4

L/H 2 1

Fall C-3 Fall C-4

Vägg Vägg

Tjocklek 0,5 0,5

Höjd 4 4

Bredd - -

Längd 16 24

L/H 4 6

Fall D-1 Fall D-2 Fall D-3 Fall D-4

Vägg Vägg Vägg Vägg

Tjocklek 0,5 0,5 0,5 0,5

Höjd 4 4 4 4

Bredd - - - -

Längd 16 12 8 4

L/H 4 3 2 1

Fall D-5 Fall D-6 Fall D-7 Fall D-8

Vägg Vägg Vägg Vägg

Tjocklek 0,5 0,5 0,5 0,5

Höjd 4 4 4 4

Bredd - - - -

Längd 24 28 32 40

L/H 6 7 8 10

(C)

Sekventiellt 

gjuten vägg 

(A) 

Vägg gjuten 

mot grund

Typfall

(B)

Horisontell 

platta mellan 

oeftergivliga stöd

(D)

Alternerande 

gjutna väggar 



 

 

Bilaga C - Krympning och krypning för typfall A, C och D 
 

  Betong Geometri 

 
Cementtyp 
 
Exponeringsklass 
 

CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA, klass N Höjd 
 
Längd 
 
Bredd 

 
XD3+XF4 

  
Täthetsklass 

Hållfasthetsklass C35/40 

 
Vattencementtal 

 

 

 

 

 
-betongens ålder vid pålastning (dagar) 

 
-relativ luftfuktighet 

  
-koefficienter beroende av cementtypen 

Krypning 

 

 

 
  

 

 

 



 

 
 

 

 
slutligt kryptal 

Krympning 

  

   

 

 

 

 
-uttorkningskrympning 

 
-autogen krympning 

 
-slutlig krympning 

 

 
-spänning vid fullständigt tvång 

 

-krympning omvandlad till temperaturlast 

*Beräkningsmallen gäller även för typfall B men med annan indata. Parametrar som ändras för 

typfall B är plattans geometri. 



 

 

Bilaga D 

Bilaga D1 - Resultat för typfall A 
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Bilaga D2 - Resultat för typfall B 
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Bilaga D3 - Resultat för typfall C 
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Bilaga D4 - Resultat för typfall D 
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Bilaga E 

Bilaga E1 - Illustration av tvångsfördelning för typfall B enligt FE-analyser 

 

 



 

Bilaga E2 - Illustration av tvångsfördelning för typfall C enligt FE-analyser 
 

  

 

 



 

 

Bilaga E3 - Illustration av tvångsfördelning för typfall D enligt FE-analyser 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga F - Sammanställning av utdata från analys 2 
 

Effekt av väggens höjd med hänsyn till krympning      Effekt av väggens höjd utan hänsyn till krypning                                           

 

Höjd Längd L/H R Differens
4 2 0,25 14%

8 4 0,29 8%

12 6 0,32 4%

16 8 0,33 1%

20 10 0,34 1%

24 12 0,34 0%

28 14 0,34 0%

32 16 0,34 0%

40 20 0,34 0%

48 24 0,34 0%

56 28 0,34

Höjd Längd L/H R Differens
4 1 0,20 23%

8 2 0,26 3%

12 3 0,27 1%

16 4 0,28 2%

20 5 0,28 1%

24 6 0,28 1%

28 7 0,29 1%

32 8 0,29 0%

40 10 0,29 0%

48 12 0,29 0%

56 14 0,29

Höjd Längd L/H R Differens
4 0,5 0,12 43%

8 1 0,21 12%

12 1,5 0,24 2%

16 2 0,25 -2%

20 2,5 0,24 -2%

24 3 0,24 -2%

28 3,5 0,23 -1%

32 4 0,23 -1%

40 5 0,23 0%

48 6 0,23 0%

56 7 0,23

8

4

2

Höjd Längd L/H R Differens
4 2 0,63 14%

8 4 0,73 8%

12 6 0,80 4%

16 8 0,83 1%

20 10 0,84 1%

24 12 0,85 0%

28 14 0,85 0%

32 16 0,85 0%

40 20 0,85 0%

48 24 0,85 0%

56 28 0,85

Höjd Längd L/H R Differens
4 1 0,50 23%

8 2 0,65 3%

12 3 0,68 1%

16 4 0,69 2%

20 5 0,70 1%

24 6 0,71 1%

28 7 0,71 1%

32 8 0,72 0%

40 10 0,72 0%

48 12 0,72 0%

56 14 0,72

Höjd Längd L/H R Differens
4 0,5 0,30 44%

8 1 0,54 12%

12 1,5 0,61 2%

16 2 0,62 -2%

20 2,5 0,61 -2%

24 3 0,60 -2%

28 3,5 0,59 -1%

32 4 0,58 -1%

40 5 0,57 0%

48 6 0,57 0%

56 7 0,57

2

4

8



 

  Effekt av väggens tjocklek                                                       Effekt av plattans tjocklek 

 

Effekt av plattans bredd                                                        

Tjocklek Längd L/H R Differens
4 1 0,20 31%

8 2 0,26 4%

12 3 0,27 1%

16 4 0,28 2%

20 5 0,28 1%

24 6 0,28 1%

28 7 0,29

Tjocklek Längd L/H R Differens
4 1 0,19 23%

8 2 0,25 1%

12 3 0,25 -1%

16 4 0,25 0%

20 5 0,25 1%

24 6 0,25 0%

28 7 0,25

Tjocklek Längd L/H R Differens
4 1 0,19 21%

8 2 0,24 -1%

12 3 0,24 -3%

16 4 0,23 -1%

20 5 0,23 0%

24 6 0,23 0%

28 7 0,23

0,4

0,7

1

Bredd Längd L/H R Differens

4 1 0,20 19%

8 2 0,25 -3%

12 3 0,24 -3%

16 4 0,23 -1%

20 5 0,23 0%

24 6 0,23 0%

28 7 0,23

Bredd Längd L/H R Differens

4 1 0,20 23%

8 2 0,26 3%

12 3 0,27 1%

16 4 0,28 2%

20 5 0,28 1%

24 6 0,28 1%

28 7 0,29

Bredd Längd L/H R Differens

4 1 0,20 23%

8 2 0,26 6%

12 3 0,28 4%

16 4 0,29 3%

20 5 0,30 2%

24 6 0,31 1%

28 7 0,31

2

4

6

Tjocklek Längd L/H R Differens
4 1 0,18 15%

8 2 0,21 -5%

12 3 0,20 -6%

16 4 0,19 -3%

20 5 0,18 -1%

24 6 0,18 0%

28 7 0,18

Tjocklek Längd L/H R Differens
4 1 0,19 23%

8 2 0,25 1%

12 3 0,25 -1%

16 4 0,25 0%

20 5 0,25 0%

24 6 0,25 0%

28 7 0,25

Tjocklek Längd L/H R Differens
4 1 0,19 27%

8 2 0,26 4%

12 3 0,27 1%

16 4 0,27 1%

20 5 0,28 1%

24 6 0,28 1%

28 7 0,28

0,5

1,5

1



 

 

Bilaga G - Sprickviddsberäkning avseende böjande moment 
 

  Geometri: 

  

  

  

Exponeringsklass: 

XD3+XF4 

 
-Svensk Standard 13 70 10 

Täthetsklass: 

 

Livslängd: 

L 100 

Betong: 

CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA, klass N Cementtyp: 

C35/45 Hållfasthetsklass: 

 
Vattencementtal: 

Armering: 

 B500B 

Sprickviddskrav: 

 

=> Interpolering enligt EC 2–3 

 

Relativ Luftfuktighet: 

 



 

  Brottgränstillstånd (ULS)  

 
Säkerhetsklass 3 => 

 

-vattnets densitet 

 

-tyngdacceleration 

Permanent last: 

 

 

Lastkombination: 

TRVFS 2011:12 
 

 

6.10a) 

 

Armering: 

 
B500B 

 
 

 

 

 

Betong: 

  

 
 

  

  



 

 

  Förutsättningar: 

    

  

 

 

 

 

 
 

=> Underamerat tvärsnitt 

  

Armeringsmängd: 

 
Antal armeringsstänger: 

 

 

S-avstånd: 

 

 

 

 

Vald armeringsmängd och avstånd:  

 



 

  Bruksgränstillstånd (SLS)  

Lastkombination: 

 

6.16a) 

 
Förutsättningar: 

  Samma som för brott 

 

 

 

Krympning: 

 
  

 

  
EC 2–1 

 
EC 2–1 

 
EC 2–1 

 

 

 

 
-uttorkningskrympning 

 
-autogen krympning 

 
-slutlig krympning 



 

 

  Krypning: 

 
-betongens ålder vid pålastning (dagar) 

 
-relativ luftfuktighet i utomhusmiljö 

 

 

 

 

 

 
-slutligt kryptal 

 
-tangentmodulen 

 

Sprickrisk: 

 
 

-Svensk Standard 13 70 10 

 

 

 



 

  Sprickvidd: 

 
   

 

 
vid långtidslast 

 
Tyngdpunktsekvation: 

 
Stålspänning: 

 

 

 

 
 

< 

 

=> 

   

 



 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

Stålspänning: 

 

 

 

 

 
  

 
  

Antal armeringsstänger: 

 

 

S-avstånd: 

 

 

Vald armeringsmängd och avstånd:  

 



 

Bilaga H - Sprickviddsberäkning avseende krympning enligt EC 2 för täthetsklass 1     (EC 

2-3 tvångsfaktor) 
L/H=1, R=0,5  

Geometri: 

  

  

  

  
Exponeringsklass: 

XD3+XF4 

Livslängd: 

L 100 

Betong: 

CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA, klass N Cementtyp: 

C35/45 Hållfasthetsklass: 

 

Vattencementtal: 

Armering: 

 B500B 

Sprickviddskrav: 

 

=> Interpolering enligt EC2-3 

 
Relativ Luftfuktighet: 

 

-Täthetsklass 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förutsättningar: 

  

  

  

  

 
 

Armering: 

 

B500B 

 

 
 

 

 

Betong: 

C35/45 Hållfasthetsklass: 

 

  

 
 

 

 

 

Krypning: 

 

-betongens ålder vid pålastning (dagar) 

 

-relativ luftfuktighet 



 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

-slutligt kryptal 

 

-tangentmodulen 

 
Krympning: 

 

  

-koefficienter som beror av cementtypen 

 

 

 

 

 

 

-uttorkningskrympning 

 

-autogen krympning 



 

 

  

 

-slutlig krympning 

Effektiv betongarea: 

 

 

 

Tvångsfaktor: 

 

- i underkant 

Sprickvidd: 

 
   

 

 

  

 

 

  

 

Antal armeringsstänger: 

 

 



 

  S-avstånd: 

 

 
Vald armeringsmängd och avstånd:  

 

per sida 



 

 

Bilaga I - Sprickviddsberäkning avseende krympning enligt EC 2 för täthetsklass 1     (FEA 

tvångsfaktor) 
L/H=1, R=0,4 

  Geometri: 

  
Tvångsfaktor: 

 

- i underkant 

Sprickvidd: 

 
   

 

 
 

 

 

 

  

 

Antal armeringsstänger: 

 

 
S-avstånd: 

 

 
Vald armeringsmängd och avstånd:  

 

per sida 

*Beräkningsmallen gäller för samtliga L/H 

fallen. De parametrar som ändras för 

respektive fall är tvångsfaktor är längd som 

matas in i mallen som ”R” och ”L”. 



 

Bilaga J - Sprickviddsberäkning avseende krympning enligt Engström för täthetsklass 1 

(EC 2-3 tvångsfaktor) 
L/H=1, R=0,5  

Geometri: 

  

  

  

  
Exponeringsklass: 

XD3+XF4 

Livslängd: 

L 100 

Betong: 

CEM I 42,5 N-SR3 MH/LA, klass N Cementtyp: 

C35/45 Hållfasthetsklass: 

 

Vattencementtal: 

Armering: 

 B500B 

Sprickviddskrav: 

Relativ Luftfuktighet: 

 

Förutsättningar: 

 

 

-Täthetsklass 1 



 

 

  Tvångsfaktor: 

 

- i underkant 

Armering: 

 
B500B 

 
 

 

 

 

Betong: 

C35/45 Hållfasthetsklass: 

 
  

 

 

 

Långtidslast 

 

 

 

Långtidslast 

 
Krypning: 

 

-betongens ålder vid pålastning (dagar) 

 

-relativ luftfuktighet 

 

 

 



 

   

 

 

-slutligt kryptal 

 

-tangentmodulen 

 
Krympning: 

 

  

-koefficienter som beror av cementtypen (s 201 SS-EN 1992-1-1:2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uttorkningskrympning 

 

-autogen krympning 

 

-slutlig krympning 

Effektiv betongarea: 

 
 



 

 

  Ekvivalent betongtvärsnitt: 

 Krympkraft: 

 
Bedömning av sprickrisk: 

 

 

 

 

Sprickbreddsberäkning: 

 

 
Stålspänning: 

 

Antagandet av antal sprickor 

 

 



 

  

 

 

 Krympkraft: 

 
Ekvivalent betongtvärsnitt: 

 Kraft N: 

 
Kraft som krävs för att initiera en ny spricka: 

  

Värdena som uppfyller angivna villkor i ”constraints” fliken där första 

villkor är deformationsvillkoret och andra villkor sprickviddskravet. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickbreddsberäkning: 

 

 
Karakteristisk sprickvidd: 

  

 

 Antal armeringsstänger: 

 

 
S-avstånd: 

 

 
Vald armeringsmängd och avstånd:  

 

per sida 



 

Bilaga K-Sprickviddsberäkning avseende krympning enligt Engström för täthetsklass 1 

(FEA-tvångsfaktor)  
 L/H=1, R=0,4 

 
  

Geometri: 

  
Tvångsfaktor: 

 

- i underkant 

Bedömning av sprickrisk: 

 

 

 
 

Stålspänning: 

 

Antagandet av antal sprickor 

 

 

 



 

 

 
 

 
  Krympkraft: 

 
Ekvivalent betongtvärsnitt: 

 
Kraft N: 

 
Kraft som krävs för att initiera en ny spricka: 

 

 

Sprickbreddsberäkning: 

 

 Karakteristisk sprickvidd: 

  

 

 Antal armeringsstänger: 

 

 
S-avstånd: 

 

 

Vald armeringsmängd och avstånd:  

per sida 

Beräkningsmallen gäller för samtliga L/H. 

Parametrar som ändras för respektive fall 

är tvångsfaktor och längd som matas in 

som ”R” och ”L”. 
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