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Sammanfattning 

Högre byggnader i Sverige stabiliseras vanligen med väggar som dimensioneras för att 

uppta både skjuv- och tryckkraft, så kallade ”Shear-Walls” eller stabiliserande väggar. Vid 

dimensionering av dessa element refererar den aktuella normen, SS-EN 1992-1-1 (EK2) till 

fackverksmetoden. Då det råder brist på praktiskt applicerbara dimensioneringsregler för 

fackverksmetoden för stabiliserande väggar används i dagens läge ofta den amerikanska 

betongnormen, ACI som med sitt enklare och mer praktiska tillvägagångssätt konkurrerar 

ut fackverksmetoden. 

Eftersom dessa hus byggs i Sverige ska Eurokoderna tillämpas, därför är det intressant att 

veta hur stor skillnaden i både armering, men även styvhet blir om båda metoderna 

tillämpas på ett väggelement. Referensobjektet för jämförelsen är ett 25-våningshus i 

Liljeholmen där en stabiliserande vägg väljs. För att ens kunna göra en jämförelse behöver 

man de aktuella krafterna och momenten som råder på väggen, vilka fås från programmet 

ETABS. Tillämpning av ACI-normen resulterar i en klassisk formelberäkning där den 

största svårigheten ligger i att omvandla de amerikanska storheterna till SI-enheter. 

Fackverksmetoden är dock mer invecklad och examensarbetet börjar med att beskriva de 

grundligt. På grund av fackverksmetodens natur, används två olika mjukvaror för att 

underlätta arbetet. En spänningsfördelning tas fram för de rådande krafterna på väggen med 

hjälp av programmet ForcePad för att sedan användas som underlag i programmet CAST 

där själva fackverksutformningen sker. 

Den formelbaserade metoden enligt den amerikanska normen, ACI har fördelar framför 

fackverksmetoden som tillämpas enligt EK2. Fördelen är att den är snabb och lätt att 

applicera för alla typer av väggelement. Däremot har analysen av väggelementet som är 

dimensionerat med båda dessa metoder visat en mer konservativ lösning enligt EK2.  

Vi har dimensionerat samma vägg med dessa två olika metoder och fått ut att 

utnyttjandegraden är ca 9 % lägre för fackverksmetoden. Dimensioneringen enligt EK2 och 

fackverksmetoden är mer konservativ då det fodras mer armering ur dimensioneringen. Det 

gör att väggen får en extra säkerhet gentemot väggen som dimensionerats enligt ACI.  

Då EK2 hänvisar till att stabiliserande väggar ska dimensioneras med fackverksmetoden är 

det inte möjligt att ge en annan rekommendation. Objektivt sett är ACI en metod som ger 

ett tillfredställande resultat och tar mycket mindre tid att tillämpa vilket gör att den blir mer 

konkurrenskraftig. För solida väggar utan öppningar lämpar sig användning av ACI 

metoden medan fackverksmetodens styrka ligger i dimensionering av mer komplicerade 

väggelement. 
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Comparison and Evaluation of Design Methods for Reinforced Concrete 

Shear Walls in High Rise Buildings 

Abstract 

High-rise buildings in Sweden are usually stabilized with walls design for both shear and 

compressive loads, so-called ”Shear walls”. Design of these elements refers to the Strut-

and-Tie method according to the European design code, SS-EN 1992-1-1 (EK2). Due to the 

lack of practically applicable design method for the Strut-and-Tie method often the 

American Concrete code is used to design these shear walls. 

Since these buildings are to be built in Sweden the Eurocodes should be applied. Therefore 

it is interesting to know how the difference in both the reinforcing and the stiffness 

becomes when both methods are applied for these wall elements. Reference object for 

comparison is a 25-storey building in Liljeholmen, where a shear wall is studied. In order to 

make a comparison, the current forces and moment that exist on the wall are needed, which 

are available from the ETABS-program. Application of the ACI code results in a classical 

formula calculation in which the main difficulty lies in transforming the American units to 

European. The Strut-and-Tie method is more complicated and the thesis begins by 

describing it in detail. Because of the complexity of the Strut-and-Tie methods, two 

softwares are used to facilitate the work. A stress distribution for the current wall is 

obtained by using the software ForcePAD. This stress distribution is used as input in the 

program CAST, where the design of the Strut-and-Tie model is done. 

The approach of shear wall design at this stage includes vertical and horizontal loads. The 

vertical loads are designed with standardized interaction curves where different load 

combinations are checked against interaction curves with various reinforcement scenarios. 

However, shear forces are determined by ACI formulas. 

The ACI method, which is formula based, has advantages over the ST-method applied 

according to EK2, it is quick and easy to apply to all types of wall elements. However, 

analysis of the wall element designed with both of these methods has shown a more 

conservative solution according to EK2. According to the FE-analysis of the wall element 

the demand capacity ratio is about 9 % lower for the wall element designed with the ST-

method. The design according to EK2 and the ST-method require more reinforcement and 

is therefore more conservative compared to the wall designed by the ACI. 

The EK2 refers to the ST-method when designing “Shear Walls” and it is therefore not 

possible to give any different recommendation of design. Objectively speaking, the ACI 

method gives a satisfactory result and takes less time to apply, making it more competitive. 

For solid walls without openings it is suitable to use the ACI method, while the ST-

method’s strength lies in the design of more complex wall elements. 
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Förord 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Eurokod 2 och BBK04 behandlar element som både påverkas av tvärkraft och tryckkraft 

med enkla formler. Detta gäller för balkar och pelare med kontinuerliga spänningsfält och 

linjära töjningsfördelningar i tvärsnitt. Därmed är dessa metoder egentligen inte användbara 

vid dimensionering av stabiliserande väggar av armerad betong (SV). Med hänsyn till brist 

på dimensioneringsmodeller, både i det gamla och det nya svenska regelverket, används i 

dagsläget t.ex. ACI’s tillvägagångssätt och formler för dimensionering av dessa element. 

Eurokod 2, SS-EN 1992-1-1, refererar generellt till fackverksmetoden vid dimensionering 

av element med diskontinuitetsregioner d.v.s. regioner med icke-linjär fördelning av 

töjningar, som t.ex. SV. 

Tillvägagångssättet för dimensionering av SV inkluderar vertikala och horisontala laster. 

De vertikala lasterna dimensioneras med standardiserade interaktionskurvor där olika 

lastkombinationer kontrolleras mot interaktionskurvor som representerar varierande 

armerings scenarion och tillfredsställande armering bestäms. Skjuvkapaciteter bestäms 

däremot med ACI formler. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Stabiliserande väggar 

Ordet ”Shear walls” har ingen motsvarighet i det svenska språket. Den närmaste logiska 

översättningen är; skjuvkraftsutsatta väggar eller skivor. Översättningen, som kanske är en 

aning långdragen och konservativ, är dock mycket beskrivande och avslöjar egentligen 

dessa elements huvudsakliga funktion och användningsområde. Då den direkta 

översättningen inte är en etablerad byggterm väljer vi att kalla de för stabiliserande väggar, 

SV. 

Om man går tillbaka några hundra år i tiden finner man att byggnader inte alls var lika höga 

som de är i dag. De flesta metropoler som t.ex. Dubai och Singapore som idag är en plats 

för gigantiska skyskrapor fanns då inte ens på världskartan.  Människan började däremot 

redan då bygga högt. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick de dåvarande 

metropolerna så som London, Chicago och New York sina första skyskrapor. I och med att 

de första skyskraporna växte upp fick dåtidens ingenjörer även ett tillfälle att bekanta sig 

med de problem som uppstår vid ett höghusbygge och ett av problemen var den horisontala 

lasten. Det finns olika sätt att stabilisera en hög byggnad mot de olika horisontala laster 

som kan uppkomma av t.ex. vind, seismisk aktivitet och oavsiktlig snedställning och en 

vanlig metod att lösa detta problem på är att bygga hus med väggar som är designade för att 

ta upp dessa tidigare nämnda laster. 
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SV har som sin primära uppgift att ta upp de horisontala krafter som kan uppstå i ett högt 

hus. Beroende på lastens natur och styrka samt väggens utformning varierar designen av 

väggarna. En tumregel är däremot att det nästan alltid krävs armering i båda riktningarna, 

då man förutom en horisontalkraft alltid har en vertikal kraft som verkar på grund av 

konstruktionens egentyngd.  

SV kan endera vara direkt platsgjutna eller prefabricerade, så kallade prefabelement. Även 

om dessa element är konstruerade för samma användningsområden så skiljer sig den 

statiska utformningen åt vid användning av prefabricerade konstruktioner erhåller man 

indirekt samma ledade infästning när elementen sammanfogas. (Cleland, 1997) 

I det här examensarbetet jämförs olika dimensioneringsmetoder av stabiliserande väggar. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att jämföra olika dimensioneringsmetoder för 

stabiliserande väggar, sk shear walls, och utreda vad skillnaden i dessa innebär. 

Dimensioneringsmetoderna som tillämpas för SV är fackverksmetoden och en förenklad 

metod i ACI. Fackverksmetoden finns föreskriven i både Eurokoden och ACI normen 

varför dessa två jämförs. Utöver denna metod hänvisar ACI betongnorm till en förenklad 

metod för just SV. Den förenklade metoden jämförs med fackverksmetoden för att utreda 

vad denna metod bygger på för teori och hur säker den är. 

Analys av dessa metoder leder till en ökad förståelse av fackverksmetoden samt SV och hur 

metoden kan användas för denna typ av konstruktioner. Fackverksmetoden är en metod 

som kräver att användaren definierar rätt system för att säkert veta att resultatet stämmer. 

Därför förväntas denna rapport bli en hänvisning för hur de olika metoderna kan användas 

för SV. 

En icke-linjär FE-analys i ATENA görs för att skapa en referens för hur väl de olika 

resultaten överensstämmer. 

Exjobbet ska i slutändan ge en rekommendation till hur man ska dimensionera 

stabiliserande väggar och uppfylla kraven i Eurokod 2.  

1.4 Avgränsningar 

De dimensioneringsmetoder som används är Fackverksmetoden och ACI shear wall design. 

Vid användning av fackverksmetoden används endast Eurokod 2 och den amerikanska 

normen ACI, några andra normer (t.ex. BBK) studeras ej.  

För att inte komplicera beräkningsprocessen mer än nödvändigt studeras ett enklare element 

med dimensioneringsmetoderna, detta för att minska risken för felanalys. (Ev. mer 

avancerad geometri för att se skillnad i metodernas utförande) 

Dimensioneringen utförs för modeller i 2D vilket medför att t.ex. vridning inte beaktas.  

Vid FE-modellering används metoden för utsmetade sprickor och därför beskrivs endast 

den metoden. 
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1.5 Metod 

Jämförelsen av de olika dimensioneringsmetoderna görs genom att studera en och samma 

struktur med hjälp av de olika metoderna. Strukturen som studeras är en stabiliserande vägg 

från ett 22 våningshus där väggens syfte är att stabilisera huset mot horisontalkrafter (från 

vindlasten). Denna struktur utsätts för en skjuvbelastning vilket gör den intressant som 

studieobjekt. 

Den stabiliserande väggen, vars geometri och kraftförhållande är förutbestämt, sätts upp i 

en fackverksmodell som efter beräkning ger en erforderlig armering. Fackverksmetoden 

beräknas och dimensioneras för både Eurokoden och ACI normen. Vid beräkning med 

fackverksmetoden är det viktigt att ta fram ett fackverk som motsvarar spänningsflödet i 

strukturen, i detta avsnitt används ett enklare FE-program (ForcePAD) samt 

referensmaterial och erfarenhet som stöd. 

Efter denna beräkning görs en beräkning med den förenklade metoden i ACI normen som 

bygger på empiriskt framtagna formler från tidigare tester. Resultaten kan nu jämföras och 

för att skapa en referens modelleras strukturen i ett FE-program med icke linjär analys 

(ATENA). 

De framtagna resultaten och referensmodelleringen analyseras och jämförs vilket skapar ett 

underlag för hur metoderna fungerar. 

Normer som används är Eurokod 2 SS-EN 1992-1-1 och ACI 318-05 där fokus läggs på 

följande dimensioneringsmetoder; Fackverksmetoden och ACI Concrete Shear Wall 

Design. 

För att underlätta beräkningsprocessen har följande mjukvaror använts; ForcePAD, CAST 

STM och det icke linjära FE-programmet ATENA för armerade betongkonstruktioner. En 

mer utförlig beskrivning av analys- och beräkningsprogram finns i kapitel 4 

Metodbeskrivning 
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2 Teori 

2.1 Shear walls 

SV har som sin primära uppgift att ta upp de horisontala krafter som kan uppstå i ett högt 

hus. Beroende på lastens natur och storlek samt väggens utformning varierar utformningen 

av väggarna. En tumregel är däremot att det nästan alltid krävs armering i båda 

riktningarna, då man förutom en horisontalkraft alltid har en vertikal kraft som verkar på 

grund av konstruktionens egentyngd och den nyttiga lasten.  

SV kan endera vara direkt platsgjutna eller prefabricerade, så kallade prefabelement. Även 

om dessa element är dimensionerade för samma användningsområden så skiljer sig den 

statiska utformningen åt. 

I zoner med hög risk för stora horisontallaster t.ex. områden med hög seismisk aktivitet 

väljer man att utforma SV så att deras infästningar och leder närmast liknar pendelpelare, 

syftet är att ta fram en konstruktion som är så böjlig som möjligt, men fortfarande stabil. 

Motivet är att undvika styva konstruktioner då det finns en risk att de spricker under 

påverkan av extrema horisontallaster. Platsgjutna väggar armeras därför som ledade 

konstruktioner för att ge efter vid stora påkänningar i horisontalled. Vid en eventuell 

kollaps i horisontalled bibehåller dock konstruktionen fortfarande sin bärförmåga i 

vertikalled. 

Vid användning av prefabricerade konstruktioner erhåller man indirekt samma ledade 

infästning när elementen sammanfogas. (Cleland, 1997) 

Det här examensarbetet omfattar ett höghus i Stockholm där det sällan finns ett direkt 

problem med seismiska laster. På grund av att det inte existerar några seismiska farozoner i 

Stockholm, dimensionerar man inte de stabiliserande enheterna för att ta upp dessa laster, 

däremot dimensioneras de stabiliserande väggarna för andra horisontala laster som t.ex. 

vindlaster och oavsiktliga snedställningslaster. Vindlasten är en varierande kraft som beror 

av geografiskt läge och geometrin på det utsatta objektet, högre byggnader får t.ex. en 

större last som ger en längre hävarm som i sin tur genererar ett större moment . Husets 

stabiliserande väggar har som uppgift att överföra de horisontala vindlasterna, som kommer 

in via skivverkan ner genom huset. 

Som konstruktör dimensionerar man dock inte de stabiliserande väggarna bara med 

avseende på de naturliga krafterna som kan förekomma (vind, seismisk aktivitet) man 

dimensionerar även den horisontallast som kan uppkomma genom imperfektioner. För ett 

komplicerat byggnadsverk är det lätt hänt att element placeras fel eller att vissa väggar blir 

lite sneda. Detta resulterar i horisontalkrafter som konstruktörer tar med i sina beräkningar 

genom användning av säkerhetsfaktorer. På grund av den eventuella snedställningslasten är 

det en branschpraxis att aldrig lämna väggar oarmerade. Finns det inga större krafter som 

verkar på väggen blir den aktuella kodens minimumarmeringskrav avgörande. 
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En horisontallast uppträder aldrig i endast en specifik riktning. Därför är det viktigt att 

förutom armerings- och elementutformningen även tänka på placeringen av dessa element. 

Generellt sett brukar byggherrar vilja undvika byggnader med en stor andel av permanenta 

eller bärande väggar då de minskar byggnadens funktionalitet och flexibilitet. Ett 

kontorshus som ofta byter hyresgäst är inte ekonomiskt lönsamt om man väljer att låsa sig 

fast vid en planlösning då denna lösning inte nödvändigtvist behöver vara i linje med 

nästkommande hyresgäst. Därför bör man aldrig ha fler SV än nödvändigt. 

För att kringgå det ovan nämnda problemet brukar de flesta SV återfinnas i trapphus och 

hisschakt. Vid placering av SV måste man som konstruktör däremot ha några tumregler i 

åtanke. 

 

För att planet ska förbli stabilt med skivor som horisontalstabilisering krävs det att 

utformningen uppfyller dessa villkor: 

 Antalet skivor i planet måste minst vara tre 

 Alla tre skivor får ej skära varandra i samma punkt 

 Alla tre får ej vara parallella    
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Figur 2.1: Placering av väggskivor  

Figur A 

Figur B 

Figur C 

Figur D 
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De stabiliserande väggarna på bilderna ovan är dimensionerade att ta horisontalkrafter, 

dock inte horisontalkrafter vinkelrätt mot sitt egna plan. Därför representarar figur B och C 

två olämpligt valda placeringar av väggskivor, då de ej kan hindra att byggnaden roterar 

kring väggarnas gemensamma skärningspunkt. Figur A och D visar däremot två lämpligt 

valda lösningar. Dessa två exempel tillåter varken rotation eller parallellförskjutning i 

någon riktning, grundvillkoren är där med uppfyllda (Lorentsen, Petersson, & Sundquist, 

1995). 

I Sverige stabiliseras byggnader vanligen med skivor och eller genomgående torn. De 

genomgående tornen brukar i praktiken utgöras av trapphus och eller hisschakt.  Principen 

går ut på att man under dimensioneringsskedet för in alla horisontallaster i dessa enheter 

medan de övriga bärverken får dela på de vertikala lasterna. De stabiliserande elementen 

måste placeras med yttersta omsorg för att kunna utnyttjas fullständigt. Ett krav är att 

systemet måste bli geometriskt bestämt, d.v.s. att systemet inte deformeras utan att 

mothållande krafter uppkommer i de stabiliserande enheterna. Bilderna nedan beskriver 

några parametrar som är värda att ha i åtanke när man väljer placering av torn. 

 

Figur 2.2: Placering av ett torn 

För en placering enligt Figur 2.2 krävs att man bland annat kontrollerar att det 

stabiliserande trapphuset har en tillräcklig stor vridstyvhet. Vid val av tornplacering enligt 

ovan erhålls en stor risk för rotationsknäckning. För att undvika detta problem kompletteras 

planet med genomgående skivor som styvar upp i en riktning så att välvning av elementet 

inte kan ske.  

Figur 2.3 visar en annan lösning av placeringen av trapphustorn som är vanlig vid 

produktion av avlånga byggnader. Den stora skillnaden mellan  

Figur 2.2 och Figur 2.3 är att en mycket mindre vridstyvhet fodras för tornen i den nedre 

bilden. Man har två stabiliserande element som tillsammans ger en mycket solidare effekt 

än ett ensamt torn. Det som man dock måste se upp med i det andra fallet är tvångskrafterna 

på grund av betongens krympning eller temperaturförändringar. 
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Figur 2.3: Placering av två torn  

Då betong som material tål tryckkrafter bättre än vad det tål dragkrafter är det klokt att 

utnyttja väggarnas vertikala bärförmåga till det yttersta. Därför har ett torns placering har 

inte bara med vridknäckningslaster att göra. Vid en smart geometrisk placering belastas 

tornet med stora tryckkrafter och styvheten ökar i och med att uppsprickningen i elementet 

minskar, därmed behövs mindre dragarmering. Förutom placering kan man armera in de 

stabiliserande väggarna in i bjälklaget och därmed få en direktlastabsorberande effekt. 

Med placering av torn menas att man rent geometriskt placerar tornet mellan pelarna så att 

den största tänkbara lastarea tas upp av tornet, se Figur 2.4. Vid användning av 

prefabricerade element så är det vanligt att man förankrar elementen i tornet som då får dela 

på lasten med det andra upplaget. 

 

 

 

Figur 2.4: Lasutpptagning av torn. Det lila strecket markerar den antagna lastupptagningen av 

tornet i mitten 
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För att undvika grova dimensioner i väggarna samt för att minska risken för vridknäckning 

så kan man bygga lägre hus invid höghuset, dvs. det primära objektet, som genom 

samverkan verkar positivt på stabiliteten. Detta byggnadssätt är vanligt vid högre hus och 

har tillämpats vid bygget av Liljeholmskajen 4. Där har man byggt lägre hus som 

stabiliserar konstruktionen upp till en viss höjd och verkar alltså positivt på totalstabiliteten.  

I det här examensarbetet jämförs olika dimensioneringsmetoder av stabiliserande väggar. 

2.2 Fackverksmetoden 

2.2.1 Beskrivning 

Fackverksmodellen härstammar från plasticitetsteorin och bygger på det undre 

gränsvärdesteoremet. Detta innebär att alla inre krafter är i jämvikt och att den beräknade 

lasten är lika stor eller mindre än den verkliga kollapslasten. Själva modellen är ett 

tillvägagångssätt för att modulera och kalkylera de krafter som verkar inom ett elements D-

regioner. Metoden går ut på att man införlivar trycksträvor, dragband och nodzoner i de 

befintliga D-regionerna där trycksträvorna representerar betongens egen tryckhållfasthet 

och dragbanden den tänkta armeringen i elementet, se Figur 2.5. Nodzonerna blir då 

knutpunkterna mellan de olika strävorna. 

 

 

Figur 2.5: Dragband och trycksträvor (Schlaich & Schäfer, 1991) 

2.2.2 Bakgrund 

Vem som egentligen är fackverksmetodens fader är svårt att säga, men de flesta ingenjörer 

som är bekanta med metoden skulle säga att Ritter (1899) och Mörsch (1909) lade grunden 

för metoden. Ritter tog fram en modell som påminner om dagens fackverksmodell med 

dragband som ska ta upp tvärkraften och trycksträvor som fördelar ner lasterna till 

upplagen. Marti (1985) och Schlaich (1987)  förfinade fackverksmetoden till det den är 

idag. Fackverksmetoden utvecklades för att de flesta standarder, modeller och föreskrifter 

inte tog hänsyn till de icke-linjära spänningsfördelningarna som uppkommer i element vid 

t.ex. upplag och hörn. Dessa områden kallas för diskontinuitetsområden eller enkelt för D-

regioner. Fackverksmetoden eller STM som det även kallas är idag ett av de bästa 

verktygen för att dimensionera element med kritiskt skjuvkraftspåverkade zoner där 

töjningsfördelningen är icke-linjär. Fram till upptäckten av STM har många konstruktioner 

havererat, oftast genom farliga spröda brott, då de beräknats med andra empiriska eller 

tabellmetoder.  
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2.2.3 Definition av B- och D-regioner 

D-regioner är områden nära upplag, hörn och öppningar där spänningar inte har ett 

linjärelastiskt beteende. Den linjära motsvarigheten kallas för B-regioner, där B står för 

balk eller Bernoulli och kan beräknas med vanlig balkteori d.v.s. regeln ”plana tvärsnitt 

förblir plana vid böjning” gäller, däremot så kan STM även tillämpas på B-regioner, då 

med ett resultat som inte stämmer lika bra överens med verkligheten. Höjden på D-

regionerna bestäms ganska precist med den enkla höjdregeln, höjden på D-regionens 

utbredning är ungefär lika med höjden elementet, se Figur 2.6. 

 

Figur 2.6: Exempel på D-regioner 

(Schlaich, Schäfer, & Jennewein, 1987) 

Att tillämpa STM på en verklig konstruktion kan ibland vara besvärligt då det finns många 

parametrar som måste uppfyllas. Till att börja med måste det framtagna fackverket d.v.s. 

alla fackverkssträvor, vara i jämvikt, strävorna ska helst ingå i en konstruktion som är 

stabil. Förutom jämvikten utförs dimensioneringen utan att ta hänsyn till betongens 

draghållfasthet, som för grova konstruktioner kan vara av stor vikt. Alla laster som verkar 



 

 12 

på det dimensionerade elementet ska lastas ned på noder och eventuella förspänningar ska 

behandlas som laster. När det gäller drag och trycksträvor ska deras krafter vara uniaxiellt 

orienterade och dragbanden ska dimensioneras så att den motsvarande armeringen får 

tillräcklig vidhäftning samt förankring mot betongen. 

Om dessa ovan nämnda villkor uppfylls kan fackverksmetoden tillämpas enligt följande 

dimensioneringssteg: 

 Visualisera spänningsflödet 

 Ta fram en fackverksmodell 

 Ta fram områden med dragband 

 Kontrollera nodzoner 

 Kontrollera trycksträvornas kapacitet 

 Kontrollera och se till så att dragbanden har nödvändig vidhäftning och förankring 

mot betongen 

2.2.4 Fackverksanalogi 

Ett av de första stegen som måste göras enligt fackverksmetoden är att ta fram ett fackverk 

som beskriver konstruktionens kraft-spänningsfördelning. Detta kan göras enligt 

kraftlinjemetoden vilken beaktar hur lasten förs ner i strukturen. I kraftlinjemetoden 

simuleras spänningsfält på ett förenklat sätt med hjälp av strömlinjeformade kraftlinjer som 

förbinder last med motsvarande reaktion. Det är i många fall lämpligt att dela upp ett 

spänningsfält i flera delar och införa en kraftlinje för varje del. om detta inte görs finns det 

en risk för att modellen blir överförenklad och meningslös som underlag för 

dimensioneringen. En överförenklad modell ger inte en representativ avbildning av 

spänningsfältet. Som ett enklare exempel kan ett flaskliknande spänningsfält inte 

representeras av en rät linje, men om två svängda kraftlinjer används ger det en förenklad 

representation. 
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Figur 2.7: Exempel på inläggning av kraftlinjer. a) överförenklad modell, b) kraftlinjer enligt 

spänningsfältet. (Betongföreningen, 2010) 

Bestämning av fackverket kan även göras med hjälp av enklare linjärelastiska FE-analyser. 

Analysen redovisar då spänningsflödet i modellen och fackverket kan utredas från den 

spänningsbilden.  

2.2.5 Trycksträvor 

Vid rak och jämt fördelad spänning så talar man om en prismatisk trycksträva. Det är den 

mest vanliga strävan och återfinns oftast i B-regioner. Hos element som är påverkade av 

utbredda laster kan fenomenet fan-shaped uppkomma. I praktiken är det något som 

påminner om en solfjäder. Den tredje varianten kallas för bottle-shaped. 

Figur 2.8: Exempel på trycksträvor a) prismatisk, b) bottle-shaped, c) fan-shaped (Schlaich, 

Schäfer, & Jennewein, 1987) 

a) b) 
c) 
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Hos en tvåstödsbalk med en centrisk punktlast behöver man kontrollera fenomenet 

skjuvkraft nära stöden. Det som sker enligt fackverksmodellen är att spänningarna sprider 

sig från punktlasten ner till stöden i en ovallik form, det är det som vi kallar för bottleshape. 

Bilden nedan visar den ovala formen där det centriskt existerar dragkrafter som vid 

tillräcklig styrka och vid otillräckligt med armering kan orsaka skjuvsprickor. 

 

Figur 2.9: Trycksträva med bottleshape-karaktär 

Fackverksmetoden tar hänsyn till detta fenomen genom att införa reduktionsfaktorer som 

behandlar varje bottleshaped-fackverk som ett separat mindre fackverk med ett dragband 

tvärs vinkelrätt över sprickan, se Figur 2.10. Denna företeelse kan hittas hos konstruktioner 

som är utsatta för större skjuvkrafter t.ex. SV.  

Figur 2.10: Uppdelning av drag- och trycksträvor 

Rent praktiskt så motsvarar det röda dragbandet ovan i detta fall den mängd skjuvarmering 

som behövs för att ett skjuvbrott inte ska inträffa och de blåfärgade linjerna motsvarar 

prismatiska trycksträvor maximerade av betongens tryckhållfasthet. I vanliga fall bör den 

beräknade armeringen placeras och förankras som dragstaget i modellen där tyngdpunkten i 

gruppen bör ha samma läge som det idealiserade dragbandet i den framtagna modellen. Om 

utformningen av en bottle-shaped trycksträva görs med dragband behöver tryckstagen 

normalt inte kontrolleras. 
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2.2.6 Dragband 

Dragkraften i dragband tas upp av det dimensionerade armeringsstålet som anordnas och 

förankras i konstruktionsdelen så att det avsedda jämviktssystemet kan utbildas. 

Armeringsjärnen ska ha samma riktning som dragbandet i den valda fackverksmodellen där 

tyngdpunkten av en grupp stänger bör ha samma läge som det idealiserade dragstaget i 

modellen. 

Vid dimensionering av utbredda dragband ska dragbandet hellre åstadkommas med många 

klena armeringsstänger än med ett fåtal grova stänger där stängerna ska distribueras inom 

det område där det utbredda dragspänningsfältet uppträder. För koncentrerade dragband bör 

däremot armeringsstängerna placeras tätt så att krav på minsta täckande betongskikt och 

minsta stångavstånd uppfylls, detta för att en koncentrerad tryckkraft som verkar mot 

konstruktionsdelens yta behöver en tvärgående dragkraft för att ändra riktning när den går 

in i elementet (Betongföreningen, 2010). 

2.2.7 Nodzoner 

Noder och nodzoner kan lätt förväxlas för att vara samma sak. Noder är den exakta punkt 

där trycksträvor, yttre last, reaktionskrafter och dragband möts. Nodzoner är det området 

som finns runt noden där den yttre zonen består av stöd, last och förankringsplattor i 

kombination med ändar från tryck- och dragband. I en tvådimensionell modell krävs att 

minst tre trycksträvor, dragband eller yttre laster möts i en nod. 

Tabell 2.1: Indelning av nodzoner där tre laster möts 

CCC Tre trycksträvor - 

CCT Två trycksträvor Ett dragband 

CTT En trycksträva Två dragband 

TTT - Tre dragband 

 

Varje typ av nodzon i tabellen ovan tilldelas en egen effektivitetsfaktor. När man utvecklar 

sin ST-modell finns det två olika sätt att utforma nodzonerna. 

Hydrostatiska nodzoner bygger på att alla sidor av noden är utsatta för samma 

spänningsnivå och att spänningen angriper vinkelrät mot nodsidan. Förankringsplattan 

måste i detta fall dimensioneras så att spänningsnivån blir lika stor som på de andra 

nodsidorna. 

Icke hydrostatiska nodzoner uppstår om storleken på förankringsplattan redan är bestämd 

och spänningen inte infaller vinkelrät mod nodsidan. Detta innebär att det uppstår en viss 

skjuvspänning mellan strävan och nodzonen. 

Ett ytterligare alternativ till hur man kan utforma den yttre kanten av nodzoner är att titta på 

hur strävorna möts i zonen och utgå från dess storlek när storleken på nodzonssidorna 

bestäms. Denna metod kallas för extended nodal zone. Om man har fler än tre stag som 

möts i en nod kan problem uppstå och då föreslås att denna nodzon delas in i flera nozoner 

genom att ersätta två eller flera krafter med en kraft (Krantz, 2007). 
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Precis som för strävor så finns det en reduktionsfaktor för nodzoner som bygger på hur 

nodzonen är utformad. 

Figur 2.11: Extended nodal zone (Krantz, 2007) 

Det finns en mängd olika svårigheter som kan uppkomma under dimensioneringen av ett 

fackverk. Ett hinder i början av moduleringen är framtagningen av själva fackverket, vilket 

kan vara väldigt svårt och tidskrävande för komplexa D-regioner, svårigheten ligger ofta i 

att ta fram en topologioptimering som rimligtvis stämmer överens med verkligheten. 

2.3  Topologioptimering 

Att ta fram ett rimligt fackverk kan vara en svår uppgift, därför har man ofta hjälp av olika 

sorters topologioptimeringsprogram. Dessa program fungerar på så sätt att de tar hänsyn till 

de rådande last- och stödvillkoren samt till elementets geometri. Därefter så kalkylerar 

programmen fram den rådande spänningsbilden för att sedan minska på de områden där 

spänningarna är låga. Slutresultatet, om allt går rätt, blir att man får något som liknar 

dragband och tryckstävor. Detta kan man använda som underlag för att ta fram ett fackverk 

som på ett bra sätt återspeglar verkligheten. 

Eftersom topologioptimering använder en iterativ process måste man fastställa när 

processen ska stoppas. Detta görs genom att definiera stoppkriterier, vilket däremot inte tar 

hänsyn till om den nya strukturen är lämpligare än ursprungsstrukturen. 

 

2.3.1 Utformningsoptimering: 

Syftet med denna metod är att finna den mest optimala utformningen inom den givna 

geometrin. Den optimala utformningen varierar från fall till fall och det finns ingen exakt 

metod för alla typer av strukturer. Utformningen bestäms av strukturens funktion och 

geometri. Eftersom det finns flera olika sätt att angripa topologioptimeringen på så kan 

problemet delas in i tre olika kategorier: storlek, utformning och topologioptimering. Man 

kan på ett illustrativt sätt visa hur en enkel konsol kan optimeras genom att minimera vikten 
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av konstruktionen med avseende på den maximala förskjutningen. Konstruktionen kan då 

delas in i ett antal olika balkar med varierande tjocklek. Optimeringen blir då till att 

minimera den maximala förskjutningen. Antalet variabler blir då lika med antalet balkar. 

Utformningsoptimering för samma struktur kan göras genom att använda en 

andragradskurva på både över- och undersida av balken. Detta ger en jämnare yta än vid 

storleksoptimering. Här kan även olika iteration- och kurvverktyg användas. 

 

Figur 2.12: Utformningsoptimering (Krantz, 2007) 

När man tillämpar topologioptimering för strukturer måste man först se till att man har en 

tillräckligt detaljerad elementindelning. Antalet element kommer då att vara lika med 

antalet variabler. Nästa steg är att göra en FE-analys för att bestämma hur vilken spänning 

för varje element utsätts för. Varje element får en densitet som är proportionell mot vilken 

spänning den utsätts för. Denna process upprepas tills den är stabil, vilket innebär att medel 

densiteten inte varierar mer än ett fördefinierat värde från en iteration till nästa. Att välja en 

lämplig elementstorlek kan ofta orsaka problem eftersom elementets storlek är helt 

beroende av geometrin. Eftersom det inte finns någon definition för hur grovt ett element i 

en topologioptimeringsanalys bör vara, är det svårt att avgöra om den valda indelningen är 

tillfredsställande nog för att skapa en fackverksmodell. Det enda sättet att göra detta är att 

använda ett lämpligt kriterium och jämföra resultat från olika elementstorlekarna.  

När man tillämpar topologioptimering på en struktur finns det ett antal olika sätt att angripa 

problemet på.  Först måste man införa ett tvångskriterium, vilket kan göras genom att sätta 

en maximal förskjutning av ett element eller en total förskjutning för hela strukturen. 

2.3.2 Kraftlagsmetoden 

Denna metod introducerades av Bendsøe and Sigmund, 1989 och Zhou, 1991. Metoden 

bygger på att man delar in strukturen i ett låst antal element, vilken tilldelas n relativ 

densitet efter första iterationen. Värdet på Elasticitetsmodul i varje element tilldelas ett 

värde som är proportionellt med dess densitet upphöjt med ett p. 
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p är nivån av genomslag och E0 är initial Elasticitetsmodul för varje element. Bendsøe och 

Sigmund visade att kraftlagen fungerar om den uppfyller en enkel ojämlikhet: p måste vara 

större än inversen av Poissons tal. Resultatet är oberoende av elasticitetsmodulen när denna 

metod används. 

Topologioptimeringsdelen i ForcePAD använder denna metod vilken från början kommer 

från ett program utvecklat av Tcheriak och Sigmund 2001 som heter ”TopOpt”. 

Användaren anger hur många procent av ursprungsvolymen som ska tas bort och hur fin 

elementindelning som ska användas. 

Fördefinierat är att itereringen stoppar om förändringen är mindre än 1 % eller att max 100 

itereringar sker. 

2.3.3 Tillämpning av topologioptimering för STM 

Topologioptimering kan användas för att ta reda på en möjlig fackverksmodell som kan 

användas för strukturen. Det man ska beakta är att topologioptimering inte tar hänsyn till 

hur fackverket ska se ut utan fungerar som ett underlag för vilket fackverk som ska väljas. 

Topologioptimeringen itererar fram en struktur för vart spänningskoncentrationerna finns. 

Detta kan användas för att utreda vart dragband respektive trycksträvor bör placeras 

(Krantz, 2007), (Bendsøe, 1989) & (Zhou & Rozvany, 1991) 

 

Figur 2.13: Topologioptimerning med ForcePAD 

Det resulterande fackverket innehåller trycksträvor och dragband som kan ha varierande 

egenskaper beroende på hur spänningsfördelningen ser ut.  
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2.4 ACI Concrete shear wall design 

För väggar som utsätts för moment och axiallast beräknas armeringsmängden med 

interaktionsdiagram för moment och axiallast för den valda strukturen. Denna metod görs 

på samma sätts som för pelare trots att en vägg inte har samma dimensionsförhållande som 

en pelare. Metoden tar inte hänsyn till att väggar ofta är diskontinutetsregioner med olinjär 

spänningsfördelning. Trots detta så är det denna metod som ofta tillämpas för väggars 

vertikala armering.  

I den amerikanska betongnormen (ACI 318-05 ACI Concrete Shear Wall Design) finns det 

en hänvisning till hur stabiliserande väggar bör dimensioneras. Den metod som tillämpas 

för skjuvbelastade väggar bygger på empiriska formler som tagits fram från provning och är 

därför enhetsfalsk. Metoden går ut på att man först undersöker om det finns något behov av 

skjuvarmering i strukturen och om behov finns beräknas hur mycket armering som ska 

användas. Om betongtvärsnittet är tillräckligt för att klara den dimensionerande skjuvlasten 

läggs alltid en skjuvarmering enligt minimumkravet in. Sedan beräknas det kritiska snittet 

och armeringens position i strukturen. 

Metoden bygger från början på den metod som används för skjuvning av pelare men med 

tillämpning för bredd och höjdförhållande enligt provningar av väggar.  

Tillämpning av denna metod för väggar med olinjär spänningsfördelning kan inte 

säkerställas helt då metoden inte beaktar denna typ av fördelning. Tillvägagångssättet gör 

metoden lättapplicerad varför den ofta används i dimensioneringsprogram för väggar.  

Risken är att bärförmågan överskattas om väggelementen dimensioneras med denna metod.  

För väggar med större bredd än pelare blir den inre hävarmen längre vilket leder till att 

armeringen i många fall utsätts för stora drag-/tryck belastningar. Detta innebär att 

interaktionsdiagrammet kan ge töjningar i armeringen som överstiger flyttgränsen vid en 

betongstukning på 3 ‰. I dessa fall begränsas spänningen i stålet till flytgränsen och detta 

skulle innebära att spänningsfördelningen inte längre är linjär. Det är därför intressant att 

utreda hur väl denna metod överensstämmer med det resultat som fås med fackverksanalys, 

då detta beaktar en olinjär spänningsfördelning. 

 

Dimensioneringsmetoden enligt ACI redovisas vidare i avsnitt 3.2. 
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2.5 FEM 

2.5.1 Intro 

Finita element metoden (FEM) används för att numeriskt lösa problem som kan beskrivas 

med integrerade uttryck eller differentialekvationer. Vid användning av denna metod delas 

det önskade elementet upp i flera mindre finita element där varje element får ge uttryck för 

en rumslig variation. I och med att elementets variationer är mer komplexa än att endast 

begränsas av det rumsliga, blir resultatet därför ungefärligt. Elementen ansluts till varandra 

genom noder där jämviktstillståndet löses med hjälp av algebraiska ekvationer och hela 

elementsystemet kallas gemensamt för mesh. Som tidigare skrivet var resultatet ungefärligt, 

men det kan dock förfinas till ett närmast exakt resultat genom en smartare och finare 

mesh-indelning. 

En icke-linjär analys gör det möjligt att följa det olinjära beteendet som uppstår vid stegvis 

pålastning där varje steg kallas för inkrement.  Följande ekvation beskriver den strukturella 

responsen. Denna ekvation utgör det grundläggande tankesättet bakom varje FE-program:  

      

I ekvationen ovan står A för den strukturella styvhetsmatrisen, medan x står för 

förskjutningsvektorn och b för den okända kraftvektorn. 

Vid varje belastningssteg genomförs ett antal iterationer ända fram till att systemet uppnår 

en jämvikt. Vid ökat antal av belastningssteg förändras elementets geometri och riktning 

genom deformeringar vilket den geometriska tas hänsyn till genom att strukturmatrisen 

uppdateras vid varje lastinkrement. 

Vid modellering med icke-linjär FE-teori fås flera fördelar inom en mängd olika områden. 

Teorin tar hänsyn till ett materials beteende från att materialet är elastiskt till att det övergår 

till plastiskt. Det blir även möjligt att simulera beteendet i t.ex. armering efter att 

flytgränsen uppnåtts, man kan därmed se hur sprickor uppträder medan stålet flyter. 

För att lösa en icke-linjär ekvation behöver man använda sig av någon iterationsmetod då 

antalet ekvationer är mycket stort. Det finns ett flertal bra metoder, men en vanlig metod 

som kan påträffas i ATENA är Newton-Raphsons metod.  

Newton-Raphsons metod (NR) är en iterativ lösningsmetod som bygger på principen 

”enskild steg-för-steg-analys” för att erhålla förskjutningen u för en given last P. NR-

metoden kvarhåller inkrementen oförändrade och itererar förskjutningar, N-R är därför 

lämplig att använda i de fall då lastens värden måste uppfyllas. N-R iteration kan också 

användas för en stegvis ökning av deformationen u. Sökandet efter den okända 

deformationen beskrivs som tangenten eller lutningen av last-förskjutnings-kurvan, där 

tangenten benämns; k och är ett mått för styvheten.  

 

Förskjutningar beräknas i elementets noder och endast för de frihetsgrader som är aktiva. 

Från förskjutningarna kan töjningar (derivatan av förskjutning) beräknas i elementets 

integrationspunkter (kallas även Gausspunkter) som finns i elementet. Från de nu kända 

töjningarna kan spänningen i elementets integrationspunkter beräknas. 
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Fördelningen av ett elements integrationspunkter sker vanligen på två olika sätt, 2x2 

respektive 3x3 vilket motsvarar full integration för fyra- och åttanodselement. Detta 

illustreras i Figur 2.14 nedan som även redovisar deras två reducerade varianter av antalet 

integrationspunkter. 

 

Figur 2.14 Integrationspunkter i fyranodiga respektive åttanodiga element (Malm, 2010) 

Vid användning av få integrationspunkter finns det risker och nackdelar. Låsning i 

elementet kan uppstå vilket ger ett styvare beteende erhålls. För att fyranodselement med 

endast en integrationspunkt fås ett fenomen där elementet inte töjs trots att förskjutning sker 

i noderna, och därmed är elementet spänningslöst. Om man istället använder reducerad 

integration för ett åttanodselement kan ett liknande fall med nolltöjningar uppstå. 

Fenomenet kallas hourglass. Se Figur 2.15 nedan. Många FE-program har metoder för att 

kontrollera så att dessa hourglass moder inte uppstår. 

 

 

Figur 2.15 Illustration av hourglass (Malm, 2010) 
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Generellt sett ökar noggrannheten i en FE-beräkning om fler element används eller om med 

element av högre ordning. Man kan därmed förbättra noggrannheten i beräkningsmodellen 

genom att antingen byta till högre ordningens element (byta från linjär till kvadratisk 

formfunktion) eller skapa fler element. Förutsättningen är att elementindelningen inte sker 

på felaktigt sätt. 

 

 

Figur 2.16: Noggrannhet vid olika elementindelning (Malm, 2010) 

I Figur 2.16 ovan illustreras beräkning med olika elementindelningar av en fast inspänd 

konsol med en punktlast i balkänden. I figuren visas hur stort skattningen av felet i 

konsolens förskjutning är för olika elementindelningar och olika elementtyper. I samtliga 

fall förutom c) används fyranodselement och i c) används åttanodselement. Felet som anges 

i procent redovisar den beräknade förskjutningen i förhållande till den verkliga. Vid en 

elementindelning med stora element överskattas strukturens styvhet vilket ger en stor 

avvikelse. 

För att kunna utreda vilket elementindelning som bör användas måste ett konvergenstest 

genomföras. Detta innebär att beräkning genomförs för två olika elementstorlekar eller 

högre ordningens element. Om resultaten är identiska kan den större elementindelningen 

användas. 

När man använder en icke-linjär modellering av betongen krävs en finare elementindelning 

än om man använder linjärelastiska analyser. Tidigare forskning har visat att det är bättre 

att använda många men enkla element (Malm, 2006). Elementstorleken bör bestämmas 

enligt sprickavståndet (EK2 7.3.4). 

2.5.2 Betongens icke-linjära materialegenskaper 

Betongens tryckhållfasthet definieras som det största värdet på den nominella 

normalspänningen i en provkropp under påverkan av enaxiellt tryck vid brott. En graf, se 

Figur 2.17, visar att responsen är ytterst ickelinjär vid enaxiell tryckbelastning. Kurvan 

nedan visar att betongen beter sig linjärelastiskt upp till ca 30-40% av tryckhållfastheten för 

att sedan växa långsamt. Under denna tillväxt bildas mikrosprickor där energi förbrukas och 
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styvheten sjunker. När styvheten minskar, minskar även lutningen på kurvan till ca 60-75% 

av tryckhållfastheten, vilket skapar vidhäftningssprickor i betongen p.g.a. töjningar 

vinkelrätt mot den yttre belastningen. Dessa sprickor leder till att betongens styvhet 

minskar och till slut uppnås stukgränsen och betongprovet krossas. 

 

 

Figur 2.17: Typisk tryckhållfasthetskurva vid enaxiell belastning (Bangash, 2001) 

Vid enaxiell tryckpåverkan är betong sprött till sin natur, men vid påverkan i flera 

riktningar samtidigt blir beteendet mer plastiskt och betongen kan deformeras som ett 

duktilt material innan brottöjningen nås. I Figur 2.18 nedan, visar schematiskt hur 

hållfasthetsvärdena för betong förändras vid ett biaxiellt tryck. Tryckhållfastheten kan t.ex. 

ökas med 16% jämfört med den enaxiella under förutsättning att vi har två lika stora 

tryckspänning i två riktningar. 
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Figur 2.18: Biaxiell belastning (Kupfer & Gerstle, 1969) 

Vi enaxiellt drag av en betongkonstruktion definieras materialet enligt elasticitetsteorin 

fram till att sträckgränsen uppnås. För en biaxiellt dragpåverkad betongkonstruktion sker 

därför brottet vid sträckgränsen. Ett antal olika flytkriterier har tagits fram för att beskriva 

betong. Figur nedan redovisar de vanligaste flytkriterierna som används för att beskriva 

betong. För stål används vanligen von Mises brottkriterium medan för betong så används 

ofta Drucker-Prager och Mohr-Coulombs flytkriterium där Drucker-Prager används för 

plastiska analyser och Mohr-Coulomb används för elastiska analyser. Drucker-Prager 

används vanligen vid biaxiellt tryck och Mohr-Coulombs vid andra analyser. De senare 

flytkriterierna förekommer ofta i en kombination då de var för sig inte återspeglar 

verkligheten helt, se Figur 2.19 nedan.  
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Figur 2.19: Brottkriterier för biaxiella spänningsförhållanden (Jirásek & Bazant, 2002) 

För betongkonstruktioner som är utsatta för triaxiellt spänningstillstånd kan 

brotthållfastheten öka väsentligt. Betongen får då ett allt mer plastiskt beteende och 

påminner om ett duktilt material. I Figur 2.20 nedan visas en provkropp utsatt för ett 

triaxiellt tryck. Cylindern tillåts inte svälla ut av det omslutande trycket, vilket utgör den 

avgörande faktorn till varför bärigheten ökar, vilket även kallas för omslutningseffekt 

(confinement). 

 

Figur 2.20: Triaxiell belastning (Mang, Lackner, Mescgje, & Mosler, 2003) 
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2.5.2.1 Uppmjukning 

Figur 2.21 nedan visar tryckhållfastheten för 4 olika betongkvaliteter. Betong har väldigt 

bra tryckhållfasthetsegenskaper vilket gör att betongelement kan utstå stora tryckkrafter 

ända fram till att sprickgränsen uppnås. Efter att sprickgränsen har uppnåtts sjunker 

hållfastheten och betongen mjuknar, compression softening. Enligt grafen nedan beror 

graden av ”mjukning” på betongkvaliteten, betong med högre klasser tål precis som stål 

höga tryckkrafter men, har även en snabb uppmjukning dvs. ett snabbt fall från klimax till 

brott, se C80 i grafen nedan. Lägre kvaliteter t.ex. C20 har en betydligt flackare kurva 

vilket betyder att betongen har en längre uppmjukning, dvs. ett segare beteende. 

Figur 2.21: Tryckprover för olika betongkvaliteter (Karihaloo, 2003) 

Tension stiffening är ett fenomen som uppkommer i armerad betong och innebär att 

betongelementet efter uppsprickning upplever en ökning av styvheten. På Figur 2.22 ser vi 

att spänningen ökar linjärelastiskt fram till A) vilket representerar att armeringen endast har 

en marginell betydelse för elementets totala styvhet då armeringens tvärsnittsarea är mycket 

mindre än betongens, betongen är osprucken fram till punkt A). Vid punkt A) spricker 

betongen och kraften överlagras från betong till armering och konstruktionens styvhet 

minskar först, men ökar senare på grund av betongens medverkan mellan sprickorna, därav 

”tension stiffening” (Hallgren, 2011). 

Den undre streckade grafen visar arbetskurvan för armeringen. Den är linjärelastisk ända 

fram till C) då den börjar flyta för att sedan nå sin brottsgräns vid D). Om man jämför dessa 

två grafer ser man att den övre grafen är en förskjuten variant av den undre, där 

förskjutningen motsvarar betongens draghållfasthet. 
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Figur 2.22: Schematisk bild av förstyvning (Fédération internationale du béton, 2008) 

2.5.2.2 Plasticitetsteori (betong i tryck) 

Plasticitetsteori är en av hållfasthetslärans deldiscipliner som omfattar ett matematiskt 

studium av töjningar och spänningar i fasta material med förmåga till kvarstående 

deformation och kan användas som ett verktyg för att beskriva ett materials sega beteende. 

Teorin är dock även lämplig för FE-analys av spröda strukturer som t.ex. betong i tryck.  En 

bit metall som böjs eller belastas tillräckligt mycket kan uppnå plasticering genom att få 

kvarstående deformationer. För att ett material ska skifta stadium från elastiskt till plastiskt 

så måste det först genomgå en fas som kallas för flytning. 

För betong i tryck har plasticitetsteorin hittills i bästa fall ansetts vara approximativ men det 

har visat sig att teorin är tillämpbar på spröda material. För dimensioneringsproblem av 

armerad betong som involverar dragspänningar, sprickbildning och armeringsbrott är teorin 

idag väldigt praktiserad. I det armerade betongelement där dragspänningar spelar en 

avgörande roll och ger upphov till sprickbildning delas elementet upp i olika zoner där 

plasticitetsteorin tillämpas för tryckta zoner och dragna zoner behandlas med någon 

brottmekanisk modell (Lubliner, Oliver, Oller, & Onate, 1989) 

För betongprover som utsätts för hydrostatiska tryckspänningar i ett biaxiellt prov kan 

volymen öka upp till två gånger jämfört med samma tryckspänning i en riktning (Malm, 

2006). 

2.5.2.3 Brottenergi (betong i drag) 

För att en makrospricka ska uppstå krävs det energi, denna specifika energi kallas för 

brottenergi,   . Brottenergin kan beräknas genom att beräkna arean under en spännings-

förskjutningsgraf från punkten då draghållfastheten nås till punkten då det fullständiga 

makrosprickan skapats.  Den beräknade brottenergin beror av kvaliteten på betongen och 

val av ballast och kan beräknas schematiskt med hjälp av följande tabell. 
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Tabell 2.2: Brottenergi i olika betongkvaliteter (MC 90, 1993) 

Gf [N/m] 

Dmax C12 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 

8 40 50 65 70 85 95 105 115 

16 50 60 75 90 105 115 125 135 

32 60 80 95 115 130 145 160 175 

 

Hillerborg (1976) presenterade den första icke-linjära teorin för betongens brottmekanik. 

Den inkluderar den spänningsuppmjuknande zonen genom en fiktiv spricka vars sidor 

påverkas av vissa stängningsspänningar så att det inte uppstår någon 

spänningskoncentration vid sprickans spets. Denna spänning varierar från noll vid toppen 

av den existerande makrosprickan till materialets fulla motstånd. (Karihaloo, 2003) 

 Figur 2.23: Schematisk bild av över uppsprickning                                       
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Figur 2.24: Brottenergi 

2.5.3 Materialmodeller 

Vid mer komplicerade dimensioneringsfall där det är viktigt att veta säkerheten mot brott 

kan det vara bra att ta med icke-linjära materialmodeller för att inkludera uppsprickning av 

betongen. Vid uppsprickning av betongen sker en spänningsomvandling i strukturen som 

kan vara viktig att beskriva. De teorier som finns kring betongens icke-linjära beteende 

baseras huvudsakligen på brottmekanik, plasticitetsteori och skademekanik. I dessa teorier 

beskrivs att materialets styvhet reduceras vid uppsprickning. Generellt så finns det två 

metoder för att beräkna sprickbildning i betong: utsmetade sprickor och diskreta sprickor. I 

detta avsnitt beskrivs endast utsmetade sprickor då det är denna metod som tillämpas vid 

FE-beräkning i ATENA. Det som skiljer dessa metoder är att vid utsmetade sprickor är 

sprickorna fördelade över elementet och inga fysiska sprickor uppstår i modellen. I den 

diskreta sprickmodellen uppstår sprickor mellan elementen och fysiska sprickor skapas i 

beräkningsmodellen. I den diskreta sprickmodellen krävs förkunskaper om var sprickan 

uppstår. 

2.5.3.1 Utsmetade sprickor 

Vid utsmetade sprickor eller smeared crack uppstår mikrosprickor i elementens 

integrationspunkter och sprickorna fördelas över hela elementet. Töjningen i ett element 

kan därför bestå av en del från den elastiska töjningen i den ospruckna betongen och en 

icke elastisk töjning från spricköppningen.  

                          



 

 30 

Det finns generellt två olika varianter på hur sprickor uppkommer och propagerar i 

modellen, fix- respektive roterande sprickmodell. För båda varianterna kommer sprickan att 

uppstå när huvudspänningen uppnår draghållfastheten i betongen.  

För den fixa sprickmodellen behåller sprickan sin riktning oavsett om spänningsfältet 

roterar. Om huvudspänningsriktningen inte överensstämmer med sprickans riktning innebär 

det att det finns en skjuvspänning i sprickan. I detta fall måste vi kunna beskriva hur stor 

skjuvspänning som kan föras över i en spricka. 

När man emellertid har en roterande sprickmodell kommer sprickan alltid att ställa in sig 

efter spänningsfältet, det innebär att om spänningsfältet roterar så roterar även sprickan. 

Eftersom sprickan ställer in sig efter huvudspänningsriktningen så uppstår endast två 

spänningar i sprickan, huvudspänningen som verkar i sprickans längsriktning och 

huvudspänningen som verkar i den riktning som sprickan öppnar sig. Därför uppstår inga 

skjuvspänningar i sprickan. 
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3 Normer 

3.1 Eurokod SS-EN 1992-1-1 

Fackverksmetoden enligt Eurokod 2 

3.1.1 Trycksträvor 

Dimensionerande hållfasthet hos en betongtrycksträva i ett område med tvärgående 

tryckspänning eller utan tvärgående spänning kan beräknas enligt uttrycket (3.1), se Figur 

3.1 nedan. 

 

Figur 3.1: Tvärgående spänning, (tryck eller noll) 

                 ( 3.1) 

Inom områden med fleraxiellt tryck får en förhöjd dimensionerande tryckhållfasthet 

användas. 

Dimensionerande hållfasthet för betongtrycksträvor bör reduceras i spruckna tryckzoner 

och får, om ett noggrannare förfarande inte används, beräknas enligt uttryck (3.2) Figur 3.2 

nedan. 
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Figur 3.2: Dim hållfasthet hos betongtrycksträvor med tvärgående dragspänning 

                      ( 3.2) 

Där v beräknas enligt uttrycket 

                  ( 3.3) 

3.1.2 Dragband 

Dimensionerade hållfasthet för armering bör enligt EK2 begränsas enligt 3.2 och 3.3 i EK2. 

Armeringen bär även utföras med lämplig förankring i noderna. 

Armering som erfordras för att ta upp krafter vid koncentrerade noder får bredas ut över en 

sträcka enligt Figur 3.3. 

När armeringen i ett nodområde fördelas över en större del av en bärverksdels längd, bör 

den fördelas över de områden där trycktrajektorierna är krökta. Dragkraften T får 

bestämmas enligt följande: 

 

a) För diskontinuitetsområden med begränsad utsträckning (  
 

 
), Figur 3.3a 

  
 

 

   

 
      ( 3.4) 

 

b) För diskontinuitetsområden med obegränsad utsträckning (  
 

 
), Figur 3.3b 

  
 

 
(     

 

 
)     ( 3.5) 
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Figur 3.3: Diskontinuitetsområden; a) begränsad b) obegränsad 

3.1.3 Noder 

Dimensionering och detaljutformning av koncentrerade noder är avgörande för deras 

bärförmåga. Koncentrerade noder kan förekomma inom bärverk, t.ex. där punktlaster 

angriper, vid upplag, i förankringszoner med koncentration av armering eller 

spännarmering, vid bockade armeringsstänger samt vid bärverksdelars anslutningar och 

hörn. 

 

 

  

a) b) 
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 För tryckta noder där inga dragband förankras (CCC) 

 

                 

 

 För tryck/drag-noder med förankrade dragband i en riktning (CCT) 

 

                 

 

 För tryck/drag-noder med förankrade dragband i mer än en riktning (CTT) 
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        är den största spänning som kan påföras vid nodens kanter. Reduktionsfaktorn ki är 

en nationellt valbar parameter. I tabellen nedan redovisas respektive reduktionsfaktors 

rekommendationsvärde, vilka är accepterade av de svenska myndigheterna som nationella 

val.  

Reduktionsfaktor Värde 

    = 1.0 

    = 0.85 

    = 0.75 

 

Dimensioneringsvärden för tryckspänningar får ökas med upp till 10 % om minst ett av 

följande förhållanden föreligger: 

- Treaxligt tryckspänningstillstånd är säkerställt 

- Alla vinklar mellan strävor och dragband är ≥ 55⁰ 

- Påförda spänningar vid upplag eller punktlaster är jämnt fördelade och noden är 

omsluten av byglar 

- Armering är placerad i flera lager 

- Noden är tillförlitligt utsatt för omslutningseffekt genom lageranordning eller 

friktion. 
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3.2 ACI 318-05 

Väggar ska dimensioneras så att de motstår alla laster som kan uppkomma. Detta inkluderar 

förutom vertikallaster även excentriska laster och horisontala laster. 

I ACI betraktas inverkan av d-zoner genom olika reduktionsfaktorer som reducerar 

tryckhållfastheten för element som utsätts för en horisontal och vertikallast. Det är en 

avsevärd skillnad gentemot eurokoden där den olinjära spänningsfördelningen tas fram för 

att sedan utgöra grundunderlaget i analysen. 

3.2.1 Väggar, utsatta för böj och vertikallast 

Töjning i armering och betong ska antas vara direkt proportionellt mot avståndet till det 

neutrala lagret, förutom för höga balkar där tillämpning av fackverksmetoden tillåts. Den 

maximalt tillåtna Stukningen i betong är 3 ‰ och armeringens elasticitetsmodul    ska 

antas vara 200000 MPa. 

Vid dimensionering tillåts användning av en förenklad jämn rektangulär 

spänningsfördelning där den genomsnittliga spänningen antas vara       
   och rektangelns 

djup antas vara      . 

Användning av tryckarmering tillåts i samband med att man även ökar andelen 

dragarmering för att öka väggelementets böjhållfasthet.  

Den dimensionerade nominella vertikala lasten     (vid användning av normal armering) 

får inte överstiga      , där: 

                  
  (      )         ( 3.6) 

 

3.2.1.1 Dimensionering av väggar som utsätts för moment och axiallast, ACI 

Enligt amerikanska betongnormen ACI, dimensioneras stabiliserande väggar i två olika 

steg. Alla horisontala krafter som ger upphov till skjuvning av väggen dimensioneras 

separat (se avsnitt 3.2.3) medan moment och axiallast dimensioneras med hjälp av 

interaktionskurvor. 

Väggar där den gällande lasten förs ned centriskt och där den utbredda lasten fördelas jämnt 

ut över tvärsnittet existerar inte i praktiken.  I verkligheten förekommer alltid någon form 

av excentricitet och därmed också ett böjande moment. Pelare som har som huvudsaklig 

uppgift att bära den vertikala lasten, dimensioneras alltid för att motstå ett böjande moment 

då det i praktiken alltid kan förekomma ofrivilliga imperfektioner. När en pelare utsätts för 

både en punktlast P och ett moment M, är det behändigt att ersätta de båda kraftstorheterna 

med en kraft P som ger upphov till ett moment M vid en excentricitet e, e = M/P. 

Enligt ACI dimensioneras väggar som utsätts för moment och axiallast som pelare. Detta 

innebär att den vertikala armering som behövs för den stabiliserande väggen tas fram på 
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detta sätt medan den horisontala armeringen tas fram med hjälp av empiriska formler, se 

avsnitt 3.2.3. 

3.2.1.2 Interaktionsdiagram och töjningskompabilitet 

För en pelare, eller en vägg, som utsätts för en excentrisk punktlast dimensioneras den 

valda armeringen enligt bild. Figuren föreställer ett pelartvärsnitt med tryck och 

dragarmering.  Dimensioneringsmetoden är linjärelastisk där det förutsätts att plana 

tvärsnitt förblir plana och att töjningarna i betongen varierar linjärt över tvärsnittet.  Full 

samverkan mellan betong och armering förutsätts vilket innebär att betongtöjningen i varje 

punkt motsvarar töjningen i stålet. 

Figur 3.4: Töj- och tryckzonsfördelning i vägg 

Betongstukningen varierar linjärt från sitt maximala värde som är satt till 0.003 till det 

neutrala lagret som ligger ett avstånd c ifrån den värst tryckutsatta kanten.  

Tryckarmeringen betecknas med   
  och dragarmeringen betecknas med    där vardera 

armeringsmängd återfinns på ett avstånd d´ och d ifrån respektive tryckzon. 

Tryckzonen ersätts med en rektangulär fördelning med djupet      . 

 

Jämvikten mellan de inre och yttre krafterna fås om följande ekvation uppfylls 

         
      

   
           ( 3.7) 

Även det centriskt verkande momentet för de inte spänningarna och krafterna måste vara 

motsatt de yttre krafterna av momentet på grund av den yttre lasten. 

             
   (

 

 
 

 

 
)    

   
 (

 

 
   )      (  

 

 
) ( 3.8) 

De två ekvationerna ovan beskriver den grundläggande jämvikten för excentriskt tryckta 

element. I ekvationerna bortses den mängd betong som försvinner vid inläggning av 

armering. För en given excentricitet innehåller ekvationerna endast två obekanta, c och   , 

där c oftast kan tas fram geometriskt. Detta innebär att det är möjligt att ta fram en 

handberäknad lösning. Problemet är däremot optimeringen av    och   ´ som oftast blir 

väldigt svår att ta fram.  
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En mer praktiskt tillämpbar metod är att ta fram ett interaktionsdiagram, där man definierar 

brottlasten och brottmomentet för en given pelare/vägg för alla excentriciteter d.v.s. från 

noll till oändligheten. Detta innebär att diagrammet kommer att ge information om ett unikt 

moment och punktlast för varje vald excentricitet. 

 Figur 3.5: Typisk interaktionskurva för väggar 

I diagrammet ovan motsvarar varje radiell linje en specifik excentricitet e = M/P. En 

gradvis ökning av lasten resulterar i att excentricitetsradien söker sig mot den röda kurvan. 

Pelaren/väggen får ett brott då excentricitetsradien tangerar den röda kurvan ovan. Den 

vertikala axeln motsvarar väggens/pelarens nominella tryckhållfasthet vid e = 0. Den 

horisontala axeln motsvarar det nominella momentet vid red böjning, dvs då e går mot 

oändligheten. I grafen kan man även läsa av att tryckzonsbrott uppkommer vid mindre 

excentriciteter och dragzonsbrott vid större excentriciteter. 

Kurvan tas fram med hjälp av datorprogram eller med handberäkning genom att tillämpa 

(ekvation 3.7 och 3.8) och iterativt ändra e-värdet från oändligheten till noll. För varje valt 

e-värde beräknas töjningar och spänningar för betongen och armeringen. 

Enligt figur, är brottlinjen uppdelad i tryckbrott och dragbrott. Det är därför relevant att 

definiera termen; balanserat brott, och dess givna excentricitet eb för en viss last Pb och 

moment Mb. Ett balanserat brott uppkommer om betongen uppnår sin sträckgräns vid 

aktuella brottillfället samtidigt som armeringen uppnår sin flytgräns.  
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Vid dimensionering av väggar eller pelare kan man till en skillnad från dimensionering av 

balkar inte styra vilken brottstyp som blir konsekvensen av en för stor last då krossbrott av 

tryckzonen alltid kommer före böjbrott. Det balanserade brottet tappar dock inte sin 

funktion utan fungerar som ett bra referensvärde.  

3.2.1.3 Slankhet 

Slankhetseffekter för väggar beaktas på samma sätt som för pelare eller balkar. ACI tar 

hänsyn till eventuella effekter av slankheten genom att använda sig utav 

förstorningsfaktorer för momentet. Första ordningens moment multipliceras med en 

förstorningsfaktor som är en funktion av verkliga vertikala brottslasten    och den kritiska 

bucklingslasten   . Böjstyvheten   reduceras genom att den belastade väggen undersöks 

beträffande sprickor, enligt nedan; 

Opsrucket           

Sprucket           

För dimensionering av väggar som utsätts för horisontallaster måste den framtagna 

böjstyvheten   divideras med (    ) där    är kvoten mellan den maximala och 

minimala skjuvkraften som verkar på väggtvärsnittet. 

Strukturen undersöks för den kritiska bucklingslasten, vilken innebär att strukturen går i 

brott pga. buckling vid en viss laststorlek. Den kritiska bucklingslasten beräknas enligt 

följande; 

   
    

(  ) 
 

Där kl är den effektiva knäcklängden och beror på upplagsförhållandet för strukturen. 

Momentet som verkar förstoras med en faktor enligt nedan; 

       

 

      
 

Där M0 är det moment som verkar på strukturen och förstoringsfaktorn   (      ) tar 

hänsyn till slankhetseffekter hos strukturen. 

För en utförligare beskrivning hänvisas till ACI 318:05 kapitel 10. 

3.2.2 Empirisk dimensioneringsmetod för väggar enligt ACI 

För rektangulära väggar med rektangulära tvärsnitt utan öppningar, tillåter ACI användning 

av empiriska dimensioneringsmetoder om alla resulterande krafter verkar på ett område 

som ligger inom den mittersta tredjedelen av tjockleken. 

Om ovanstående kriterium är uppfyllt beräknas den dimensionerade axiella hållfastheten 

    enligt ekvationen nedan: 

           
   [  (

  

   
)
 
] ( 3.9) 
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Där faktorn   beror av det rådande inspänningsförhållandet: 

För väggar som är fast inspända både upp- och nedtill: 

- Vid förhindrad rotation, (upptill, nedtill, bådadera) 

- Oförhindrad rotation 

 

       

       

 

För väggar som inte är fast inspända        

 

Då den empiriska formeln inte tar hänsyn till eventuella slankhetseffekter, anvisar ACI till 

att väggens tjocklek inte ska understiga 1/25 av den kortaste längden av höjden eller 

bredden. Tjockleken får däremot ej understiga 100 mm.  

För väggar med upplag, där utformningen liknar en hög balk, en så kallad Deep Beam, se 

Bild, ska armeringen utformas enligt (kap 10 i ACI) 

 

 Figur 3.6: Vägg på upplag beter sig som en hög balk 

3.2.3 Dimensionering skjuvkraft  

I den amerikanska betongnormen (ACI) beskrivs dimensionering av skjuvkraftsutsatta 

konstruktioner i kapitel 11. Dimensioneringsmetoden, som är väldigt lik BBK’s 

tvärkraftsdimensioneringsmetod för balkar, har sin grund i att man som konstruktör tar reda 

på tvärkraftskapaciteten i betongen för att kunna ta reda på hur mycket armering som 

behövs. 

             ( 3.10) 

Där    är den faktiska skjuvkraften och    är den sammanlagda skjuvkraftskapaciteten av 

betong    och armering   . 

                 ( 3.11) 
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För beräkning av horisontell skjuvkraft på väggar, sätts d till 0.8lw. Ett större värde på d, 

som är lika med avståndet mellan största tryck och dragkraften i centrum av all armering, 

skall användas om sträckgränsanalys utförs. 

Om en mindre detaljerad beräkning av betongens skjuvkraftskapaciteten ska Vc sättas till 

mindre eller lika med  √     , om väggen även utsätts för axiala krafter. 

Betongens skjuvkraftskapacitet Vc är det minsta värdet av följande uttryck: 

      √ 
 
    

   

   
    ( 3.12) 

Och 

   [   √    
  (    √       

  
   

)

  
  

 
  
 

]     ( 3.13) 

Där lw är totala längden av väggen och h är tjockleken, Nu är positivt för tryck och negativt 

för drag. Om värdet på (
  

  
 

  
 
) är negativt ska ekvation (3.11) inte användas. 

Om Vu överstiger  Vc skall horisontell skjuvarmering användas så att ekvation (3.10) och 

(3.11) uppfylls, och Vs beräknas enligt (3.14): 

    
     

 
      ( 3.14) 

Där Av är arean av den horisontella skjuvarmeringen med centrum-avståndet s, och d är 

bestämd enligt 0.8lw. Andelen horisontell skjuvarmeringsarea av den vertikala 

betongsnittsarean, ρt, skall ej understiga 0.0025. 

Andelen vertikal skjuvarmeringsarea av den horisontella betongsnittsarean, ρl, skall inte 

vara mindre än den största av följande uttryck:  

             (    
  

  
) (         ) ( 3.15) 

Och 0.0025, men får inte överstiga ρt som är beräknad enligt (3.14) 

Avståndet mellan den horisontell skjuvarmeringen får inte överstiga den minsta av lw/5, 3h 

och 457 mm, där lw är väggens totala längd. 

Avståndet mellan den vertikala skjuvarmeringen får inte överstiga den minsta av lw/3, 3h 

och 457 mm, där lw är väggens totala längd. 
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4 Metodbeskrivning 

Denna studie har som huvuduppgift att jämföra den ovan nämnda dimensioneringsmetoden 

av SV med fackverksmetoden. Studien omfattar väggar från Liljeholmskajen 4, en 25 

våningar hög byggnad som dimensionerats med konventionella metoder. För att förstå den 

verkliga sprick- och brottsmekanismen kommer ett urval av väggar att analyseras med en 

icke-linjär FE-analys. Resultaten från analysen kommer även att jämföras med resultat från 

dimensionering med de övriga dimensioneringsreglerna. 

4.1 Referensobjektobjekt 

Referensobjektet är beläget i Liljeholmen i södra Stockholm och är en del av den nya 

stadsdelen Liljeholmskajen. Huset kallas officiellt för Liljeholmskajen Kv 4 och består av 

två huskroppar, ett höghus på 25 våningar och en lägre del på 8 våningar. 

Den högre är intressant ur ett stabiliseringsperspektiv, där huset stabiliseras med ett 

genomgående hisschakt/trapphus och ett flertal strategiskt utplacerade SV. Objektet 

belastas av en horisontallast som utgörs av vinden samt den oavsiktliga snedställningslasten 

vilket medför att det är dessa två storheter som kommer att kontrolleras i detta 

examensarbete. 

 

Figur 4.1: Liljeholmskajen Kv 4 
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4.2 Fackverksmetoden 

Fackverksmetoden tillämpas enligt den teori som beskrivs i avsnitt 3.1 och dimensionering 

sker genom Eurokod 1992-1-1. Avseende fackverksanalogi används den linjära 

spänningsfördelningen för väggstrukturen samt att topologioptimering används för att 

studera var koncentrationerna av spänningsflödet uppträder. Spänningsfördelningen 

analyseras med hjälp av ForcePAD som är ett FE-analys program med linjärelastisk analys. 

En kombination av spänningsflödet och det topologioptimerade spänningsflödet används 

för att bestämma fackverkets uppbyggnad avseende trycksträvor och dragband. 

När utformningen av fackverket är bestämd beräknas krafterna i dragbanden respektive 

trycksträvorna. För att underlätta arbetet med att beräkna stångkrafterna används i svårare 

fall hjälpmedel. I dessa fall används datorprogrammet CAST. Avseende CAST så finns det 

ett dimensioneringsverktyg inbyggt i programmet som dimensionerar dragstag och 

trycksträvorna. Denna dimensionering bygger på tillämpning enligt ACI, men kan genom 

att ändra reduceringsfaktorerna lät anpassas till Eurokoden. Dimensioneringenshjälpmedlet 

i CAST har dock inte används i denna rapport. 

Nedan följer en kortare beskrivning av programmen som används. 

4.3 ForcePAD 

Innan en STM modell kan tas fram behöver man hitta huvudriktningar i strukturen. Detta 

kan för enklare fall göras genom kunskap och erfarenhet eller genom att använda FE-

program. För att inte vara i behov av fördjupad kunskap inom STM används lämpligen FE-

program för att ta fram en STM-modell. I detta arbete har ett enkelt FE-program använts 

som heter ForcePAD för att ta fram huvudspänningsflödet. 

ForcePAD är ett datorprogram som är utvecklat av avdelningen för strukturmekanik på 

Lunds universitet. Huvudsyftet med programmet är att ta fram huvudspänningsflödet samt 

deformationen för strukturen med en fiktiv styvhet. Programmet använder ett grafiskt 

användargränssnitt (GUI) som liknat ett standard ritprogram. Figur 4.2 visar GUI med ett 

enkelt exempel på struktur. 
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Figur 4.2: GUI i ForcePAD 

Vad som gör att ForcePAD är enkelt att använda är dess sätt att visualisera spänningar. 

Programmet skiljer på drag- och tryckspänningar med olika färger samt att 

spänningsriktningen illustreras enkelt. En begränsning som finns i programmet är att mer 

komplicerade strukturer kräver finns vana samt kunskap om hur spänningar förs ner i 

strukturen. Mer komplicerade strukturer kan behöva delas upp för att kunna ta fram ett 

lämpligt fackverk, t.ex. när man har både B- och D-regioner i strukturen. 

ForcePAD har även en inbakad funktion för topologioptimering vilken kan vara till stor 

hjälp för att hitta ett lämpligt fackverk. I ForcePAD finns även en modul för att genomföra 

topologioptimering av strukturen. Topologioptimeringen har genomförts för att leta efter 

spänningskoncentrationer i strukturen och därmed finna ett potentiellt fackverk. 

4.4 CAST 

Fackverksmodeller kan beräknas med enkla metoder som bygger på trigonometri men även 

med hjälp av datorprogram. För stora fackverk med många strävor så är det väldigt 

resurskrävande att räkna alla strävor och då kan det vara till stor hjälp att använda 

datorprogram. Ett datorprogram som kan användas är CAST. Programmet är utvecklat vid 

universitetet i Illinois, 2009. CAST är ett enkelt program som använder ett grafiskt 

användargränssnitt (GUI) i vilket strukturen ritas upp.   
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Innan CAST kan användas måste en fackverksmodell för strukturen vara bestämd. I CAST 

ritas strukturen upp och fackverket sätts in i strukturen. Programmet räknar sedan ut vilka 

strävor som är tryckta resp. dragna samt hur hårt de belastas. 

Vidare kan CAST användas för att dimensionera strävorna med armering och 

betongtjocklek. Denna del av programmet baseras på ACIs dimensioneringsnorm för 

fackverksmetod och kräver mer vana och kunskap om material och fackverksmetoden. I 

dimensioneringsverktyget kan armeringsbehov definieras och tryckta betongsträvor 

dimensioneras. Även noderna kan dimensioneras i CAST och sker då enligt ACI. 

 

Figur 4.3 Användargränssnitt i CAST 

4.5 ACI 

Dimensionering enligt ACI 318:05 sker med hjälp av interaktionsdiagram och avsnitt 

gällande skjuvning. Interaktionsdiagrammet används för att beräkna vilken 

vertikalarmering som behövs och formeln för skjuvkraft används för att beräkna vilket 

horisontalarmering som behövs. Denna metod tar fram en jämnt fördelad armering i både 

vertikal och horisontalled vilket ger en rutnätsarmering. 

Interaktionsdiagrammet görs genom att först välja en armeringsutformning som uppfyller 

kraven på minimiarmering enligt ACI, om den ej är erforderlig används en tätare fördelning 

alternativt att armeringsarean ökas till dess att de dimensionerande lasterna hamnar 

innanför interaktionskurvan. 

Skjuvarmening eller horisontell armering beräknas med ACIs metod för 

skjuvkraftsbelastade väggar. Skjuvkraftskapaciteten i betongtvärsnittet beräknas för att 

bestämma erforderlig skjuvarmering. Om det visar sig att betongtvärsnittet ät tillräckligt för 

att bära skjuvlasten armeras tvärsnittet med minst 2.5 ‰. 
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4.6 FEM 

Icke linjär FE-analys sker med hjälp av ATENA. Här presenteras valda materialmodeller 

och de parametrar som har använts i FE-modelleringen.  

4.6.1 Modellering av armerad betong i ATENA 

Modellering och simulering i denna rapport har gjorts med hjälp av ATENA 2D (version 

4.2.2.2) programvara för icke-linjär FE-analys, kallas i fortsättningen för ATENA.  Här 

presenteras den använda teorin och genomförandet av modellering. 

4.6.1.1 Materialmodell 

i ATENA kan tre olika metoder användas för att definiera material; direkt definition, hämta 

från fil eller välj från katalog. Den direkta definitionen innehåller en lista med material med 

fördefinierade materialparametrar. Dessa parametrar kan sättas till standardvärden från 

ATENA eller manuellt definieras av användaren. De fördefinierade värdena är baserade på 

normer och empiriskt härledda uttryck. När betongmaterial väljs i ATENA-katalogen kan 

användaren välja om medel-, dimensionerings- eller karakteristiska värden ska användas. 

För att skapa en realistisk icke-linjär FE-analys för armerad betong krävs att en lämplig 

materialmodell definieras. Vid simulering av en struktur med icke-linjär FE-analys krävs att 

vissa ingångsparametrar definieras. Först och främsta är det viktigt att bestämma vad syftet 

med analysen är innan materialparametrarna väljs.  

- Om syftet är att simulera det verkliga beteendet, t.ex. ett brottbeteende, för en 

struktur är det lämpligt att tilldela medelvärden för materialmodellen.  

- Om syftet är att simulera ett lämpligt beteende, med en högre säkerhet, ska 

dimensioneringsvärdena användas och vid analys för dimensionering bör 

materialparametrar väljas som nedregräns värden med hjälp av säkerhetsparametrar.  

Lundgren och Plos (2008) bevisade nyligen att användning av dimensioneringsvärden i en 

analys skalar om svarat men även i vissa fall ger en orealistisk respons. Det är att föredra att 

istället använda medelvärden i analysen och sen ta fram dimensioneringsvärden genom att 

använda säkerhetsfaktorer på analysvärdena. 

I ATENA är materialparametrarna automatiskt givna med avseende på inmatning av 

betonghållfastheten eller draghållfastheten för stål. Dessa värden stämmer inte alltid 

överens med de värden som ges i normer (t.ex. EK2 och ACI) och kan därför föras in 

manuellt. 

4.6.1.2 Betongmodell 

I det icke-linjära FEM-programmet ATENA väljs nödvändiga materialmodeller för det 

realistiska elementet som ska analyseras.  Vid en modellering i ATENA ska man ha i 



 

 48 

åtanke att EUROKOD 2, SS EN-1992-1-1, ger en möjlighet till användning av FE-analyser 

som underlag för både brott och bruksgränstillstånd. Detta innebär att man med icke-linjär-

FEM kan simulera ett mycket mer realistiskt verkningssätt än vad som är möjligt med en 

linjär analys. 

Betong med icke-linjärt materialbeteende genomgår två stadier. Det första stadiet präglas 

av att betongen beter sig som ett linjärelastiskt material då elementet antas vara homogent 

och osprucket. Vid uppsprickning övergår betongelementet till ett mer icke-linjärt beteende 

och ett antal konstitutiva samband behöver beaktas. I figuren, se Figur 4.4, nedan visas 

betongens icke-linjära beteende. 

För analys i ATENA 2D rekommenderas användning av betongmaterialmodellen SBETA 

då den beskriver uppsprickning, krossning och plastiskt beteende i betong, varför denna 

metod används i denna analys.  

Materialmodellen har utvecklats så att de två separata modellerna för drag- och tryck 

belastning kan användas samtidigt vilket ger möjlighet till att simulera prickstängning. 

Interaktionen av de två modellerna beaktar även den sjunkande draghållfastheten efter 

krossning. 

  

Figur 4.4: Betongens icke-linjära beteende                                       

Vidare har metoden för utsmetade sprickor definierats i modellen. För analys i ATENA 

rekommenderas att den fixa sprickmodellen väljs då den förväntas ge en mer realistisk bild 

av den faktiska uppsprickningen. För att modellen ska ta hänsyn till betongens biaxiella 

brottförhållanden används Kupfers (1969) brottkurva, se Figur 2.18 i kapitel 2.  

Parametrarna som är definierade i modellen redovisas i tabellen nedan. Modellen beaktar 

betongens elasticitet, skjuvning, tryck- och dragkapacitet. Värdera för E0, ft och fc har 

beräknats med avseende på EK2. 
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Compressive material parameters 

   [m] Critical compressive displacement:              

       Compressive strain at compressive strength in the uniaxial compression 

test      
   

  
  

      Reduction of compressive strenght due to cracks:       

    Compression softening: Crush band 

 

Shear material parameters 

    Shear retention factor: Variable 

µ [-] Tension-Compression-Interaction: Linear 

 

Miscellaneous material parameters 

  [MN/m
3
] Specific material weight:             

α [1/K] Coefficient of thermal expansion:            

 

4.6.1.3 Armeringsmodell 

Armering är ett fördefinierat material i ATENA där drag- och tryckhållfastheten är lika. 

Tryckhållfastheten går också att styra så att den är noll. De parametrar som behöver anges 

är elasticitetsmodulen Es, flytspänningen fy och spännings-töjnings förhållandet. Spänning-

töjningsförhållandet kan antingen vara linjärt (elastiskt), bilinjärt (elastoplastiskt) eller 

multilinjärt. I den multilinjära definitionen är alla fyra stadier av stålet representerade; 

elastiskt stadie, flytning, töjningshärdning och brott. Det finns även ett alternativt sätt att 

utforma den bilinjära spänning-töjningsförhållandet så att härdningen beaktas genom att 

låta spänningen öka efter flytgränsen till ft.s. Parametern ft.s är bunden till bristning i stålet 

vid töjningen εlim. Att använda det multilinjära spänning-töjnings förhållandet kräver mer 

detaljerad information. I Figur 4.5 nedan illustreras konstitutiva förhållandet för 

armeringsjärn. 



 

 50 

Figur 4.5: Konstitutiva förhållanden för armeringsstål; a) Linjär, b) Bilinjär, c) Bilinjär med 

Töjningshårdnande                                       

4.6.1.4 Definition av struktur 

Strukturens geometri definieras som makroelement som kan anta olika former och vid 

oregelbundna strukturer kan en sammansättning av makroelement användas. De delade 

ytorna mellan makroelementen kräver särskilt uppmärksamhet. Dessa ytor tilldelas 

automatiskt en fast anslutning. För att ge full kompabilitet mellan element med delade ytor 

krävs att elementen tilldelas en mesh compability feature. När det är önskvärt att ge en 

svagare anslutning kan elementet tilldelas ingen kontakt eller som ett kontaktelement. 

4.6.1.5 Kontroll av lösning 

Vid en analys där man försöker nå jämvikt inom ett steg, fortsätter iterationen tills 

konvergenskriterierna är uppfyllda, vilket innebär att iterationer kan sluta när resultatet når ett 

värde tillräckligt nära den verkliga lösningen för en lastnivå. Under iterationsstegen genomförs en 

kontroll så att svaret konvergerar inom det fördefinierade toleransspannet. Dessa toleranser 

redovisas i  

Tabell 4.1 nedan. I detta arbete har värdena som är fördefinierade i ATENA använts. 

Vid användning av fler belastningssteg ökar rimligheten för att konvergens sker vid en 

belastningsnivå.  

Analysen kan således stoppas innan den nått jämvikt på grund av stora 

konvergensavvikelser. Denna åtgärd används i syftet att avbryta en analys som troligtvis 

skadats eller gått i brott. Analysen måste ses över efter färdigställt beräkning i syfte att 

säkerställa att fel inte felaktiga resultat. Det är olämpligt att förlita sig på resultat från 

belastningssteg som har stött på stora fel. 

 

 

 

(a) (b) (c) 
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Tabell 4.1: Toleranser i ATENA 

Kriterienummer  konvergenskriterium Tolerans 

1 Deformationsskillnad: 1.00 % 

2 Residualskillnad: 1.00 % 

3 Absolut residualskillnad: 1.00 % 

4 Energiskillnad: 0.01 % 
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5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som har tagits fram för de olika metoderna. Avsnittet är 

indelat en del för normberäkningarna och en del för FE-analysen. I arbetet har ett 

referensobjekt studerats och ett stabiliserande väggelement har analyserats med belastning 

enligt det verkligt dimensionerande det lastfallet. I Figur 5.1 nedan visas den analyserade 

väggen med de belastningar som den utsätts för. Väggen är skjuvbelastad samtidigt som den 

utsätts för moment i överkant. Axiallasten är liten på grund av det upplyftande momentet som 

verkar vilket bidrar till att ena sidan blir dragen. 

Laster:  qd1 = 213 kN/m  

qd2 = 205 kN/m  

Vd = 93,5 kN/m 

 

Figur 5.1 Analyserat väggelement 
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5.1 Normberäkning 

Här nedan redovisas resultat från beräkningar enligt de metoder som har använts, enligt SS-

EN 1992-1-1 och ACI 318:05. Här redovisas även resultatet från ATENA modellering av de 

olika armeringsutformningarna. 

5.1.1 Eurokod 

Fackverksmetoden tillämpas enligt SS-EN 1992-1-1. Hållfasthetsvärden som har använts i 

denna analys gäller enligt EK2 och redovisas i tabell nedan. 

Tabell 5.1: Hållfasthetsvärden i EK2 dimensionering 

Tryck- och draghållfasthet betong 

Karakteristiska Dimensionerande 

fctk,0.05 [MPa] fck [MPa] fctd [MPa] fcd [MPa] 

2 30 0.67 20 

Sträckgräns armering 

fy [MPa] 435 

 

Resultatet från dimensioneringen ger följande armeringsutformning. Observera att 

placeringen av armeringen har gjorts utifrån spännings och fackverksanalys. Fackverket enligt 

nedan är bestämt utifrån en spänningsanalys och armeringsutformningen enlig Figur 5.3 har 

tagits fram för det valda fackverket i Figur 5.2. 

 

Figur 5.2 Vald fackverksmodell 
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Figur 5.3 Armeringsutformning enligt fackverksmodellen 

Fackverken har tagits fram med hjälp av olika mjukvaror som redovisas närmare i 

beräkningsexempel i Appendix II. Denna armeringsutformning är inte praktiskt tillämpbar 

och därför har en armeringsutformning som är mer jämnt fördelad och därmed mer praktisk 

tagits fram. För denna armeringsutformning har armeringsbehovet i både vertikal och 

horisontalled fördelats jämnt över väggelementet vilket redovisas i Figur 5.4. 

I detta examensarbete har kontroll enligt avsnitt 5.8 i EK2 inte gjorts då fokus lades på att 

jämföra fackverksmetoden med ACI för den dimensionerade väggen. Denna kontroll ska 

utföras enligt EK2 för att säkerställa erforderlig vertikalarmering och väggtjocklek.   

För vidare fördjupning och beräkningsexempel av dimensionering med fackverksmetoden 

hänvisas till (Fillo & Benko, 2011). 
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 Figur 5.4 Jämnt fördelad armeringsutformning enligt EK2  

5.1.2 ACI 

I ACI används de oreducerade hållfasthetsvärdena och reduceringen läggs istället på lastsidan. I 

tabellen nedan redovisas de värden som har använts i denna dimensionering. 

Tabell 5.2: Hållfasthetsvärden i ACI dimensionering 

Tryck- och draghållfasthet betong 

Tryckhållfasthet betong Sträckgräns armering 

fc’ [MPa] fy [MPa] 

30 500 

 

Enligt ACI 318:05 har väggen dimensionerats med hjälp av interaktionsdiagram för moment 

och axiallast och den valda armeringsutformningen i vertikalled redovisas i Figur 5.5. 

Interaktionsdiagrammet i Figur 5.6 gäller för en jämnt fördelad armering med 2 stycken Φ10 i 

tolv rader.  
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Figur 5.5 Vald vertikalarmering enligt ACI 

 

Figur 5.6 Interaktionsdiagram för vald vägg 
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Horisontalarmeringen har bestämts med hjälp av skjuvkraftsdimensionering enligt ACI 

318:05. Dimensioneringen enligt detta tillvägagångssätt har resulterat i en 

armeringsutformning enligt Figur 5.7 nedan. 

Figur 5.7 Armeringsutformning enligt ACI 
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5.2 Resultat från FE-analys (ATENA) 

För att utreda det verkliga verkningssättet för väggelementet som är dimensionerat med de 

båda metoderna har en FE-analys med hjälp av ATENA gjorts med de valda 

armeringsutformningarna. Analysen har gjorts med dimensionerande brottslaster och 

dimensioneringsvärden enligt brottsgränstillstånd. I Tabell 5.3 nedan redovisas de 

hållfasthetsvärden som har använts i FE-analysen. Analysen är en brottanalys vilket innebär 

att medelhållfasthetsvärden använts för betongen. 

Tabell 5.3: Hållfasthetsvärden brottanalys 

Tryck- och draghållfasthet betong 

Medel hållfasthet Dimensionerande hållfasthet (EK2) 

fctm [MPa] fcm [MPa] fctd [MPa] fcd [MPa] 

2,9 38 0.67 20 

Sträckgräns armering 

fy [MPa] 435 

 

Materialmodellen som har använts för väggelementet är SBETA-materialmodellen i ATENA. 

Materialegenskaperna för denna modell har bestämts med hjälp av EK2 och MC90 såsom 

beskrivet i kapitel 4 och baseras på hållfasthet enligt Europeisk standard. Härledning av dessa 

värden är presenterat i Appendix III. Eftersom väggelementet har plockats ur en 

stabiliserande konstruktion har lasterna som verkar på elementet lagts in samt att 

väggelementet studeras som fast inspänt i nederkant och i övrigt fritt från upplag. Detta för att 

förenkla inspänningsförhållandet samt att studera hur elementet skulle bete sig utan påverkan 

av resterande konstruktion. Trots att detta inte överensstämmer helt med den verkliga 

inspänningen antas beteendet hos väggelementet realistiskt. 
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5.2.1 Finita element indelning och laster 

Indelningen har gjorts med solida fyrhörnselement och betongen har modellerats som 

plattelement. Väggelementet har studerat som ett makro-element med mesh-indelning enligt 

Figur 5.8 nedan. För meshindelningen nedan har kvadratiska fyra-nods element utan 

reducerad integration använts med storleken 0.1 m. 

Figur 5.8 Meshindelning av väggelementet. 

Lasterna som verkar på elementet är en skjuvlast som linjelast längs den övre kanten, och 

axiallasten samt momentet symboliseras med en linjärt fördelad triangulärlast med tryck i ena 

sidan och drag i den andra. Figur 5.9 nedan redovisar hur denna last är inlagd i ATENA. 

Inspänningen modeleras genom att den undre linjen låses i både x- och y-led.  

Figur 5.9 last och stöd i ATENA. 
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5.2.2 Analys av EK2-beräkning 

Här presenteras den analys som har gjorts av väggelementet med resultatet enligt avsnitt 

5.1.1. Armeringsutformningen har gjort i två uppsättningar, den första med den armering som 

erfordras enligt fackverket och den andra med inlagd minimiarmering utöver den erfordrade 

armeringen. Figur 5.10 nedan redovisar hur armeringen har placerats i väggelementet, för 

specifikation av armeringen hänvisas till avsnitt 5.1.1.  

Figur 5.10 Modell i ATENA, armeringsutformning enligt EK2 utan hänsyn till minimiarmering. 

Vad gäller dimensioneringen enligt EK2 och fackverksmetoden ger ofta fackverket en 

armeringsutformning som inte är praktiskt tillämpbar. För väggelementet som är studerat 

enligt EK2 har en alternativ armeringsutformning tagits fram, där armeringen har fördelats 

över väggelementet, som motsvarar fackverket. Analysen av denna armeringsutformning visar 

på ett sprickmönster och spänningsfördelning som överensstämmer med det som fås vid 

armeringsplacering enligt fackverket. Enligt denna slutsats antas att den fördelade 

armeringsutformning är tillämpar för detta element.  
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Figur 5.11 Modell i ATENA, utsmetad armeringsutformning enligt EK. 
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Här redovisas renderingar av pålastningen för väggelementet som är dimensionerat enligt EK2. I 

renderingen används armeringsutformning enligt Figur 5.11 Följande figurer visar sprickbredden och 

sprickfördelningen för elementet när lasten ökar. 

Figur 5.12 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd (>0.01 mm) vid 100% av den 

dimensionerande brottlasten 

 

Figur 5.13 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd vid 105% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Figur 5.14 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd vid 110% av den dimensionerande 

brottlasten 

Figur 5.15 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd vid 135% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Vid 135 % av brottlasten innehåller elementet sprickor på upp emot 1 mm och deformationen 

ökar markant. 

Följande figurer redovisar hur tryckspänningsfördelningen i elementet vid ökad last. Vid 100 

% av dimensionerande brottlasten uppstår en koncentrerad tryckzon i det nedre vänstra hörnet 

med tryckspänningar på ca 10 MPa. Med ökad last ökar även tryckspänningen i denna zon. 

 

Figur 5.16 Deformerad form (med faktor 50) med tryckspänning vid 100% av den dimensionerande 

brottlasten 

Figur 5.17 Deformerad form (med faktor 50) med tryckspänning  vid 140% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Figur 5.18 Deformerad form (med faktor 50) med tryckspänning  vid 145% av den dimensionerande 

brottlasten 

 

Pålastningen efter 100 % av den dimensionerande brottlasten leder till en ökad tryckspänning 

i det nedre vänstra hörnet. Vid 140 % av den dimensionerande lasten är tryckspänningen i 

hörnet 20 MPa vilket ungefär motsvarar den dimensionerande tryckkapaciteten i betongen. 

När lasten ökas ytterligare vandrar den tryckta zonen mot mitten och tryckspänningen avtar. 

Det sker alltså ett tryckbrott i det vänstra hörnet vid en last som motsvarar 140-145 % av den 

dimensionerande brottslasten.  
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Vidare redovisas renderingar av armeringsspänningarna i elementet. 

 

Figur 5.19 Armeringsspänning vid 100% av den dimensionerande brottlasten 

 Figur 5.20 Armeringsspänning vid 115% av den dimensionerande brottlasten 

 Step 24, 
 Cracks: in elements, openning: <4.682E-08;5.182E-04>[m], Sigma_n: <0.000E+00;9.672E-01>[MPa], Sigma_T
: <-6.124E-01;5.215E-01>[MPa]
 Reinforcements: Stress, Sigma xx, <-7.498E+01;3.942E+02>[MPa]

 Step 27, 
 Cracks: in elements, openning: <2.271E-08;1.683E-03>[m], Sigma_n: <-1.306E-01;9.651E-01>[MPa], Sigma_T
: <-6.494E-01;6.399E-01>[MPa]
 Reinforcements: Stress, Sigma xx, <-1.350E+02;4.350E+02>[MPa]
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Figur 5.21 Armeringsspänning vid 135% av den dimensionerande brottlasten 

 

Figur 5.20 redovisar armeringsspänningen vid 115 % av den dimensionerande lasten och 

armeringen börjar flyta vid detta laststeg. Vid laststeget som motsvarar 135 % av den 

dimensionerande lasten flyter en stor del av den vertikala armeringen. 

 

 

 

 

 

 

  

 Step 31, 
 Cracks: in elements, openning: <7.056E-08;4.722E-03>[m], Sigma_n: <-1.196E-01;8.292E-01>[MPa], Sigma_T
: <-8.651E-01;7.075E-01>[MPa]
 Reinforcements: Stress, Sigma xx, <-2.358E+02;4.350E+02>[MPa]
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5.2.3 Analys av ACI-beräkning 

Här presenteras den analys som har gjorts av väggelementet med resultatet enligt avsnitt 

5.1.2. Avseende dimensionering av stabiliserande väggar enligt ACI är 

armeringsutformningen med praktiskt tillämpar. Den vertikala armeringen rekommenderas 

jämnt utbredd över hela tvärsnittet. Tillämpningen av skjuvkraftsutsatta väggar enligt ACI ger 

en horisontell armeringsarea per meter längs tvärsnittet, vilket då ger en jämnt fördelad 

armering. Denna metod tar då ingen hänsyn till hur spänningsfördelningen ser ut. 

Armeringsutformningen är praktisk och lättapplicerad. 

 
Figur 5.22 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd vid 100% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Figur 5.23 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd vid 110% av den dimensionerande 

brottlasten 

Figur 5.24 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd vid 120% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Figur 5.25 Deformerad form (med faktor 50) med sprickvidd vid 125% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Följande renderingar redovisar tryckspänningsfördelningen i väggelementet som är 

dimensionerat enligt ACI. Likt föregående element, dimensionerat med EK2, uppstår det en 

koncentrerad tryckzon i det nedre vänstra hörnet.’ 

 

Figur 5.26 Deformerad form (med faktor 50) med tryckspänning vid 100% av den dimensionerande 

brottlasten 

 

Figur 5.27 Deformerad form (med faktor 50) med tryckspänning vid 120% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Figur 5.28 Deformerad form (med faktor 50) med tryckspänning vid 125% av den dimensionerande 

brottlasten 

 

Figur 5.29 Deformerad form (med faktor 50) med tryckspänning vid 130% av den dimensionerande 

brottlasten 
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Vid 120 % av den dimensionerande brottlasten är tryckspänningen i det nedre vänstra hörnet 

23 MPa vilket motsvarar betongens tryckhållfasthet. När lasten ökas leder det till att den 

koncentrerade tryckzonen rör sig in mot mitten av väggen och tryckspänningen minskar.  

Nedan följer några renderingar för armerings spänningen i väggelementet. 

Figur 5.30 Armeringsspänning vid 90 % av den dimensionerande brottlasten 

 

Figur 5.31 Armeringsspänning vid 100 % av den dimensionerande brottlasten 

 Step 22, 
 Cracks: in elements, openning: <2.926E-07;3.429E-04>[m], Sigma_n: <0.000E+00;9.535E-01>[MPa], Sigma_T
: <-7.663E-01;4.207E-01>[MPa]
 Reinforcements: Stress, Sigma xx, <-6.260E+01;4.350E+02>[MPa]

 Step 24, 
 Cracks: in elements, openning: <-7.076E-08;6.137E-04>[m], Sigma_n: <0.000E+00;9.629E-01>[MPa], Sigma_T
: <-7.865E-01;6.135E-01>[MPa]
 Reinforcements: Stress, Sigma xx, <-9.085E+01;4.350E+02>[MPa]
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Figur 5.32 Armeringsspänning vid 125 % av den dimensionerande brottlasten 

 

Figur 5.30 redovisar armeringsspänningen vid 90 % av den dimensionerande lasten och 

armeringen börjar flyta vid detta laststeg. Vid laststeget som motsvarar 125 % av den 

dimensionerande lasten flyter en stor del av den vertikala armeringen. 

 

  

 Step 29, 
 Cracks: in elements, openning: <-6.492E-08;6.798E-03>[m], Sigma_n: <-3.024E-02;7.535E-01>[MPa], Sigma_T
: <-9.700E-01;6.428E-01>[MPa]
 Reinforcements: Stress, Sigma xx, <-3.845E+02;4.350E+02>[MPa]
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5.2.4 Resultat av FE-analyserna för båda armeringsutformningar 

Här presenteras de Last/deformationskurvor som FE-analysen resulterar i. Även brottmoder 

presenteras. I Figur 5.33 redovisas last-/deformationskurva för väggelementet. Lasten utgörs 

av lasstegen och deformationen är den horisontella förskjutningen i övre högra hörnet. De 

fyra första laststegen är endast egentyngd och därefter läggs lasten på med 5 % för varje 

laststeg. Ur kurvan kan avläsas att det blir en större deformationsförändring efter laststeg 32 

(140 % av den dimensionerande brottslasten) för väggen som är dimensionerad enligt EK2 

respektive 29 (125 % av den dimensionerande brottslasten) för väggen som är dimensionerad 

enligt ACI. Deformationsförändringen tyder på att styvheten i elementet har minskat och 

därmed minskar bärförmågan i väggelementet. Det är vid dessa laststeg som för respektive 

element som vi får ett krossbrott i det nedre vänstra hörnet. 

 

Figur 5.33 Last-/deformationskurva. 

Vid laststeg 24 har hela den dimensionerande lasten lagts på väggelementet. När pålastningen 

fortsätter växer sprickbildningen av skjuvbelastningen. 

Ett konvergensproblem uppstår i analysen och detta anses bero på att det är svårt att modellera 

styvheten i inspänningen av elementet när dragbelastning utsätter väggen. Om man bortser 

från detta konvergensproblem och fortsätter lasta på väggen uppträder en tydligt skjuvspricka 

diagonalt över väggen. Öppningen av denna spricka kommer vid laststeg 14 och fortskrider 

med ökande moment- och skjuvlast. Vid laststeg 26 (110 % av den dimensionerande lasten) 

som illustreras i Figur 5.14 når skjuvsprickan stödet. 

Skillnaden mellan de två väggelementen är att för väggen med armering enlig ACI sker 

brottet vid 80 % av den last som ger brott i väggelementen med armering enligt EK2. 

Skillnaden i armeringsinnehåll är att armeringsutformningen enligt EK2 är 11 % högre än 

armeringsinnehållet i armeringsutformningen enligt ACI. 
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Ur FE-analysen kan utläsas att brottmoden för dessa element är krossning av den diagonala 

trycksträvan. För beräkning med fackverksmetoden var det även tryckbrott i noden i det nedre 

vänstra hörnet som var dimensionerande. Detta innebär att fackverksmetoden fångar in detta 

brottbeteende för vårt tillvägagångssätt. En tidigare studie med provning av stabiliserande 

väggar som utsätts för skjuvkraft (Lefas, Katsovos, & Ambraseys, 1990) visar att det är 

krossbrottet som är dimensionerande. En ytterligare slutsats från dessa försök visar att 

skjuvarmeringsinnehållet inte har så stor inverkan på skjuvkapaciteten i väggelementet. 

5.3 Kommentarer till FE-analysen 

 Konvergensproblem 

Vid laststeg 14 (50 % av den dimensionerande lasten) konvergerar inte analysen. Detta 

problem medför att felet i analysen är större än den definierade tillåtna toleransen. Detta 

konvergensproblem uppskattas bero på att inspänningen är styvare än det verkliga 

förhållandet samt att det blir en stor koncentration av dragbelastning på grund av modellens 

uppställning. Kombinationen av dragbelastning och skjuvbelastning i väggens högra del leder 

till uppsprickning i den zonen. 

 Dim. last/brottlast-förhållande 

FE-analysen av väggelementet har gjorts för att utreda hur stor marginal det är på 

dimensioneringen. Den dimensioneraden brottlasten uppgår till 71 % av den verkliga 

brottslasten för EK2 respektive 80 % för ACI. Skillnaden är liten mellan de olika 

dimensioneringsmetoderna och resultaten ger i stort sett samma brottlast oavsett metod. 

 Förmågan att fånga upp skjuvsprickan 

Analysen av väggelementet ger en tydlig bild av hur brottbeteendet kommer verka. Vid 

laststeg 22 (90 % last) finns en tendens till att en skjuvspricka slår upp diagonalt tvärs väggen. 

När lasten succesivt ökar växer sprickan och når till slut botten på väggen i andra sidan. 

Skjuvbrott i väggen kan med gott resultat analyseras i FE-modellen.   

 Inspänningsproblem 

Ett av de största problemen som vi har stött på i detta analysarbete har varit att ta fram 

inspänningsförhållanden som motsvarar hur väggelementet påverkas från omgivande 

konstruktion. Efter att ha testa ett antal olika inspänningar samt analysdata kom vi till slut 

fram till den modell som beskrivits i ovanstående avsnitt. Ett av problemen som vi inte helt 

kan bortse från är att inspänningen som vi antagit till fast inspänd i nederkant blir väldigt styv 

och redan efter laststeg 14 (50 % av den dimensionerande lasten) fås uppsprickning i den 

zonen. Vidare i analysen omlagras spänningarna och problemet med inspänningen blir 

oväsentligt.



 

 78 

  



  6 Diskussion och slutsats 

 79 

6 Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

Dimensionering av stabiliserande väggar med fackverksmetoden har visat sig vara en 

besvärlig historia medan dimensionering enligt den amerikanska betongnormen, ACI är 

betydligt mindre komplicerat. 

Fackverksmetoden innehåller flera olika delsteg som vardera måste skötas av någon som är 

insatt i avancerad betongteori, men även då är det lätt att göra misstag. De olika 

mjukvaruprogrammen som används för att underlätta arbetet blir i själva verket 

begränsande och styrande i val av fackverksutformning. Programmet ForcePAD fungerar 

på så sätt att antalet stöd (även placering) direkt är styrande av spänningsfördelningen i 

elementet. Detta innebär att man t.ex. får problem vid modulering av ett fast inspänt 

element, då får man pröva sig fram till vilken fördelning som ger en medeleffekt och 

fortsätta utefter den. Likaså får man ett problem med stöden vid användning av CAST, då 

antalet stöd direkt medför att antalet dragband och trycksträvor ökar då alla stöd måste vara 

förankrade och stabila. På grund av det ovan beskrivna blir det svårt att ta fram en lathund 

där man direkt kan gå från ForcePad till CAST utan några finjusteringar. Metoden går ut på 

att man genom ett iterativt arbete tar fram en fackverksutformning som man som ingenjör 

redan innan vet verkar stämma. Dessa två program är för i övrigt väldigt bra hjälpmedel då 

de underlättar beräkningsarbetet avsevärt samt snabbt ger ett väl överensstämmande 

underlag till vidare armeringsutformning.  

Krafterna som verkar på den analyserade väggen måste delas upp i komposanter för att 

kunna användas i ForcePad och CAST. Skjuvkrafter är ett problem då de är svåra att 

modellera i CAST, den metoden som finns, insättning av punktlaster på noder inne i 

elementet, resulterar i att inverkan av skjuvkraften minskar. Uppdelningen av krafter 

medför till att analysen hamnar i ett osäkert läge då samma kraft ger olika 

fackverksutformningar beroende på hur många resultanter man delar upp krafterna i, det är 

först i programmet ATENA som man kan sätta in krafterna och momenten på ett sätt som 

tillfredsställer de egentliga förhållandena.  

I detta examensarbete har valet av yttre noder för stödreaktioner kontrollerats genom en 

iterativ process där en jämförelse mellan olika antal upplag jämförts. Slutsatsen var att 

fackverksmodellen blev mer komplex vid ökat antal upplag. Däremot påverkade antalet 

upplag inte spänningsanalysen vid en topologioptimering där spänningskoncentrationerna 

söktes ned till samma upplag, där de yttre upplagen var mest utsatta.  

Uppdelning av laster är alltid ett problem då man som ingenjör måste ansätta lastnoder vid 

en analys. Detta är alltid en förenkling, då t.ex. punktlaster inte existerar i verkligheten. I 

vårt fall stötte vi på ett antal olika problem vid lastfördelningen, dels var vi begränsade i 

vårt tillvägagångsätt på grund av att man i ForcePad och CAST inte kan ansätta linjelaster 

eller utbredda laster samt att det är svårt att ansätta linjelaster på en fackverksmodell. Detta 

innebär att linjelasten måste delas upp i ett antal punktlaster, vilket påverkar 

fackverksutformningen. I vårt fall gjordes en analys av hur fackverket borde se ut och 

denna analys användes sedan som underlag till hur många punktlaster som var erforderliga i 
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vår modell. Samma tillvägagångsätt användes vid val av lastnoder för moment och utbredda 

laster.  

Väggen som analyserades i detta examensarbete är inte den mest optimala väggen för 

dimensionering med fackverksmetoden då den är en enda solid utan några som helst 

öppningar. Fackverksmetoden har sin styrka i att ta fram armering för områden där 

spänningarna varierar mer lokalt som vid t.ex. dörr och fönsteröppningar. 

Fackverksmetodens säkerhet ligger i att metoden går efter det undre gränsvärdes teoremet, 

vilket innebär att den beräknade lasten är lika stor eller mindre än den verkliga 

kollapslasten. Detta medför också att sannolikheten för att det alltid existerar ett 

gynnsammare fackverk är stor, vilket innebär att vårt valda fackverk förmodligen inte är det 

mest gynnsamma. Det mest gynnsamma fackverket hade gett en brottlast som är lika stor 

som den dimensionerade lasten. 

Då den valda väggen har ett upplyftande moment som resulterar i drag vid väggens högra 

sida, blir det besvärligt att ta fram ett verkligt brottförhållande i ATENA då det lokalt alltid 

förekommer en onaturlig dragning av väggens övre högra hörn. På grund av draget får man 

alltid en lokalt stor sprickkoncentration inom detta område som kan ha en inverkan på den 

globala analysen. 

Den amerikanska betongnormen ACI, är som tidigare skrivet en enkel formelbaserad metod 

där man tar fram en utsmetad armering för hela tvärsnittet. Metoden är enkel att applicera, 

den är inte tidskrävande och ger ungefär samma armeringsförhållande som 

fackverksmetoden. Metodens styrka är även dess svaghet i den här sortens analys då 

metoden inte fångar in de stora spänningskoncentrationer som kan förekomma vid 

dimensionering av stabiliserande väggar. Den teoretiska armeringsutformningen enligt 

fackverksmetoden skiljer sig ifrån den praktiska då den teoretiska visar exakta 

armeringslägen för motsvarande spänningsfördelning. Då den exakta 

armeringsutformningen ofta inte är realistiskt genomförbar åtgärdas detta genom att smeta 

ut armeringen, vilket motsvaras av den praktiska armeringsutformningen. Den utsmetade 

armeringen enligt ACI normen blir därför mindre exakt än den ”praktiskt utsmetade” 

armeringen enligt fackverksmetoden eller Eurokoden. 

En skillnad mellan de två normerna är reducering av last/material. EK2 reducerar 

materialhållfastheten medan ACI reducerar lasten. EK2 reducerar materialet enligt 

partialkoefficienter för betong respektive armering (1.5 för betong och 1.15 för armering). 

Reducering enligt ACI sker på lastsidan och beror på vilken typ av dimensionering som 

görs. För stabiliserande väggelement (Shear Walls) av den typ som vi har dimensionerat är 

den totala reduktionsfaktorn 1.8, där bland annat reduktionsfaktorn för lasten och 

reduktionsfaktorn för själva elementet ingår. Den stora skillnaden mellan de olika 

normernas reduktionsfaktorer kan förklaras med att samma vägg dimensionerad med 

fackverksmetoden enligt EK2, ökar den totala reduktionsfaktorn till ett värde som ungefär 

motsvaras av ACI. 

Dimensioneringen av väggen utförs i brottsgränstillstånd. I normerna förekommer 

minimumarmeringskrav vilka syftar till rätt fördelning och placering av armering men även 

rätt mängd armering i väggen totalt sett. Vilket syftar till att man inte ska lämna några ytor 

oarmerade på grund av sprickrisken i bruksgränstillståndet i väggelementet. På grund av 

fackverksmetodens natur kan det i den teoretiska armeringsutformningen förekomma att 

vissa ytor lämnas oarmerade, vilket i sin tur leder till att utformningen inte klarar 

bruksgränstillståndet. 
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Minimiarmeringen för väggar enligt ACI och EK2 är 1 ‰ i både vertikal och horisontalled. 

Minimiarmeringen för skjuvbelastade väggar enligt ACI är 2.5 ‰ för horisontalarmeringen. 

Detta innebära att minimumkravet ofta blir dimensionerande för horisontalarmeringen, då 

formeln för skjuvkraftskapacitet ofta resulterar i att väggen utsätts för mindre tvärkraft än 

vad betongtvärsnittet på egen hand klarar av. Säkerheten blir då stor även med 

dimensionering enligt minimumkravet. Fackverksmetoden tillämpad enligt EK2 för det 

valda väggelementet resulterar i en horisontalarmering på 4 ‰ för den praktiska 

armeringsutformningen. Den ytterligare armering som finns i dessa 4 ‰ är de som behövs 

för att ta upp det koncentrerade dragbandet pga. skjuvbelastningen.  

Något som har en stor betydelse för hur väggelementet utformas är vilket krav som ställs på 

avståndet mellan armeringsjärnen. EK2 tillåter detta avstånd till maximalt 300 mm och ACI 

till 457 mm, beroende på tjockleken på tvärsnittet. Detta påverkar uppsprickningen av 

elementet och analysen ger problem för elementet med armeringsutformning enligt ACI. 

Problem uppstår i de områden mellan armeringsstängerna som blir oarmerade, vilka är stora 

för det krav som ställs enligt ACI.  

6.2 Slutsats 

Den formelbaserade metoden enligt den amerikanska normen ACI 318:05 har fördelar 

framför fackverksmetoden som tillämpas enligt EK2. Fördelen är att den är snabb och lätt 

att applicera för alla typer av väggelement. Däremot har analysen av väggelementet som är 

dimensionerat med båda dessa metoder visat en mer konservativ lösning enligt EK2. Den 

horisontala armeringen enligt ACI hamnar ofta under minimumkravet vilket gör att det 

finns en säkerhet i metoden på detta sätt. Detta gör även att fackverksmetoden i många fall 

ger en mer ekonomisk armeringsutformning. Det fackverk som har använts ger en 

horisontalarmeringsmängd som stämmer med minimumkravet enligt ACI på 2.5 ‰. 

Vi har dimensionerat samma vägg med dessa två olika metoder och fått ut att 

utnyttjandegraden är ca 9 % lägre för fackverksmetoden. Dimensioneringen enligt EK2 och 

fackverksmetoden är mer konservativ då det fodras mer armering ur dimensioneringen. Det 

gör att väggen får en extra säkerhet gentemot väggen som dimensionerats enligt ACI.  

Fackverksmetodens säkerhet ligger i att metoden går efter det undre gränsvärdesteoremet, 

vilket innebär att den beräknade lasten är lika stor eller mindre än den verkliga 

kollapslasten.  

Den största skillnaden mellan de två olika dimensioneringsmetoderna är att ACI fördelar 

armeringen jämnt över tvärsnittet medan fackverksmetoden placerar dragbanden i de zoner 

där dragspänningen är som störst, däremot kan den praktiska armeringsutformningen, som i 

vårt fall skilja sig ifrån det teoretiska fackverket.   

Då EK2 hänvisar till att stabiliserande väggar ska dimensioneras med fackverksmetoden är 

det inte möjligt att ge en annan rekommendation. Objektivt sett är ACI en metod som ger 

ett tillfredställande resultat och tar mycket mindre tid att tillämpa vilket gör att den blir mer 

konkurrenskraftig.  

För solida väggar utan öppningar lämpar sig användning av ACI metoden medan 

fackverksmetodens styrka ligger i dimensionering av mer komplicerade väggelement.   
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Krossbrott i nedre vänstra hörnet tyder på att det är trycksträvan som går i brott. Detta 

innebär att fackverket kan förenklas samt att skjuvarmeringen inte har så stor betydelse för 

brottmoden. Detta var något som (Lefas, Katsovos, & Ambraseys, 1990) upptäckte då de 

provade liknande väggelement som var dimensionerade enligt ACI Shear Wall Design.
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APPENDIX I 

Beräkningsexempel - Stabiliserande vägg med moment och skjuvbelastning 

1.1.1 Grundförutsättingar: 

Fast inspänd stabiliserande vägg medmoment- och skjuvbelastning i överkant. Momentlasten 

inkluderar egentyngd samt vindlast. Geometri och last enligt figur nedan. Täckande betongskikt cnom 

= 50 mm 

Laster:  qd1 = 213 kN/m 

qd2 = 205 kN/m 

Vd = 93,5 kN/m 

Väggens tjocklek:   t = 300 mm 

Material:   Betong C30/37 

Armeringsstål:  B500B 

Dimensionerande hållfastheter i brottgränstillstånd 

Betong:                      
   

  
     

  

   
        

                         
        

  
     

 

   
          

                   
   

  
      

  

   
        



      
   
   

   
  

   
      

Armering:                   
   

  
 

   

    
         

            

1.1.2 Val av fackverksmodell  

Enligt EK2, avsnitt 5.6.4 kan en fackverksmodell ställas upp med hjälp av linjär FEM-analys. Även 

topologioptimering används. 

Lasten delas upp i resulterande krafter som motsvarar moment och skjuvning. På grund av 

osäkerheten i inspänningen beräknas detta exempel med mindre styv infästning. Den vertikala 

inspänningen ersätts med 4 rullager och den horisontala inspänningen ersätts med ett fixt lager. 

Väggen tillåts ha en större rörelse i horisontalled vilket resulterar i större dragspänningar vilka även 

måste armeras. Antagandet är därmed på den säkra sidan. 

 

Fackverket bestäms utifrån spänningsflödet och topologioptimeringen. Bilden ovan är hämtad från 

ForcePad och redovisar det gällande spänningsflödet i den beaktade väggen. De blåa områdena 

representerar de tryckta zonerna i väggen medan de röda visar områden med dragspänningar. Bilden 

nedan är en topologioptimering (se kapitel om topologioptimering) av bilden ovan. I den nedre 

bilden hittar vi det underlag vi behöver för att bestämma det inre fackverket i väggen. Det som 

eftersträvas är en fackverksmodell där strävorna och dragbanden efterliknar de spänningsflöden som 

topologioptimeringen redovisar. Då alla flöden i den aktuella bilden är snedställda uppskattar man 

resulterande horisontala respektive vertikala flöden då det är mer praktiskt korrekt att ta fram 

fackverk med horisontala eller vertikala dragband. 



Snedställda trycksträvor innehar ofta tvärgående dragspänningar, så kallade ”bottle-shaped” (se kap 

om bottle-shaped) – strävor, vilket innebär att dessa element måste utformas med stor omsorg. 

Bottle-shaped-elementen brukar delas upp i ett eget mindre fackverk där dragbanden utgör den 

armering som krävs för att ta upp de rådande dragspänningarna. 

Bilden nedan redovisar det fackverk som skulle motsvara den framtagna spänningsbilden. Observera 

formgivningen av bottle-shape-strävan som går diagonalt genom väggen, dragbanden motsvarar den 

mängd armering som krävs för att förhindra uppkomsten av skjuvsprickor. 



 



I detta exempel beräknas stångkrafterna med hjälp av programmet CAST, då fackverket är stort och 

komplicerat. Stångkrafterna kan beräknas med vanlig handberäkning (se nästkommande exempel för 

handberäkning av stångkrafter), men för komplexa exempel som detta rekommenderas CAST stark 

(Avsnitt XX i rapporten).  

 

Tabell XX: Stångkrafter 

Dragband Kraft [kN] Trycksträvor Kraft [kN] 
T1 92.5 C1 418.3 
T2  271.4 C2 270.8 
T3 0 C3 97.2 
T4 176 C4 458.3 
T5 225.8 C5 75.9 
T6 192.4 C6 229.9 
T7 61.2 C7 293.1 
T8 68.2 C8 147.8 
T9 75.9 C9 226.3 
T10 324.5 C10 141.8 
T11 105.1 C11 347.3 
T12 219.4 C12 198.2 
T13 206.4 C13 72.6 
T14 118.1 C14 107.5 
T15 324.5 C15 71.9 

Stöd Kraft [kN] C16 49.5 
S1 543.5 C17 52 
S2 0 C18 132.7 
S3 192.4 C19 50.3 
S4 0 C20 129.7 
S5 324.5 C21 126.6 
  C22 140.4 



1.1.3 Beräkning av armeringsbehov 

Dimensionering av dragband enligt EK2, avsnitt 6.5.3 

Dragband T1:        
  

   
 
        

       
             

  Välj 2 Φ12 B500B i ett lager, koncentrerat dragband (As= 226 mm2) 

Dragband T2:        
  

   
 
         

       
             

  Välj 6 Φ16 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 678 mm2)  

Dragband T3:        
  

   
 

 

       
      

  --- 

Dragband T4:        
  

   
 
       

       
             

  Välj 4 Φ12 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 452 mm2) 

Dragband T5:        
  

   
 
         

       
             

  Välj 5 Φ12 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 565 mm2)  

Dragband T6:        
  

   
 
         

       
             

  Välj 4 Φ12 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 452 mm2) 

Dragband T7:        
  

   
 
        

       
             

  Välj 2 Φ12 B500B i ett lager, koncentrerat dragband (As= 226 mm2) 

Dragband T8:        
  

   
 
        

       
             

  Välj 2 Φ12 B500B i ett lager, koncentrerat dragband (As= 226 mm2) 

Dragband T9:        
  

   
 
        

       
             

  Välj 2 Φ12 B500B i ett lager, koncentrerat dragband (As= 226 mm2) 

Dragband T10:        
   

   
 
         

       
             

  Välj 4 Φ16 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 804 mm2) 

Dragband T11:        
   

   
 
         

       
             



  Välj 3 Φ12 B500B i ett lager, koncentrerat dragband (As= 339 mm2) 

Dragband T12:        
   

   
 
         

       
             

  Välj 5 Φ12 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 565 mm2) 

Dragband T13:        
   

   
 
         

       
             

  Välj 5 Φ12 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 565 mm2) 

Dragband T14:        
   

   
 
         

       
             

  Välj 3 Φ12 B500B i ett lager, koncentrerat dragband (As= 339 mm2) 

Dragband T15:        
   

   
 
         

       
             

  Välj 4 Φ16 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 804 mm2) 

1.1.4 Minimiarmering 

Enligt EK2 avsnitt 9.7 bör höga balkar förses med rutarmering nära vardera ytan med en area av 

minst  

                                 
       

dock minst 150 mm2 i varje riktning. Vidare anges att största centrumavståndet begränsas till 

        [
   
   

]         

I det aktuella fallet motsvarar minimikravet Φ10 s 260 i varje riktning. 

1.1.5 Kontroll av noder 

Noder dimensioneras enligt EK2, avsnitt 6.5.4. För kontroll av spänningar hänvisas till huvuddelen 1, 

avsnitt 6.5.4.  

Ej spänningsutsatta noder: 

C, F, H, W, Y, Z 

Dessa noder dimensioneras ej då de inte utsätts för spänning på grund av spänningarna tar ut 

varandra. 

Dimensionerande hållfasthet för trycknoder: 

                                      



Nod D: 

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Dimensionerande hållfasthet för noder med förankrad armering i en riktning: 

                                        

Nod A: 

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod B: 

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod E: 

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod G: 

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod I: 

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod J: 

     
   

    
 
       

       
                         OK! 

Nod K: 

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod M: 

     
   

    
 
      

       
                        OK! 

Nod N: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Nod O: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 



Nod P: 

     
  

    
 
      

       
                        OK! 

Nod X: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Dimensionerande hållfasthet för noder med förankrad armering i två riktningar: 

                                        

Nod L: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Nod Q: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Nod R: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Nod S: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Nod T: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Nod U: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

Nod V: 

     
   

    
 
       

       
                        OK! 

1.1.6 Kontroll av strävor 

Villkor för trycksträvor behandlas i EK2, avsnitt 6.5.2. Om noderna  pp  ller 

spänningsbegränsningarna enligt EK2 avsnitt 6.5.4 och tryck strävan är försedd med tvärgående 

armering blir trycksträvorna normalt inte avgörande för bärförmågan. I detta fall har fackverket med 

bottle-shaped karaktär utformats med dragband som motsvarar den tvärgående armeringen. 



Alltså kan alla trycksträvor dimensioneras som strävor utan tvärgående drag, d v s 

             

För beräkning av spänningar         hänvisas till noddimensioneringen. Kontroll görs för den strävan 

som är mest spänningsutsatt för respektive bredd. Därmed kontrolleras endast upplag S1 och sträva 

C11 

                                       

Stöd S1:  

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Sträva C11: 

     
   

    
 
       

       
                         OK! 

 

 

 

  



Beräkningsexempel – Stabiliserande vägg med skjuvbelastning 

1.1.7 Grundförutsättningar 

Fast inspänd stabiliserande vägg medmoment- och skjuvbelastning i överkant. Momentlasten 

inkluderar egentyngd samt vindlast. Geometri och last enligt figur nedan. Täckande betongskikt 

cnom=50 mm 

 

Laster:  qd = 140 kN/m 

Väggens tjocklek:   t = 300 mm 

Material:   Betong C30/37 

Armeringsstål:  B500B 

Dimensionerande hållfastheter i brottgränstillstånd 

Betong:                      
   

  
     

  

   
        

                         
        

  
     

 

   
          

                   
   

  
      

  

   
        

        
   

   
   

  

   
      

qd 



Armering:                   
   

  
 

   

    
         

            

1.1.8 Val av Fackverk 

Enligt EK2, avsnitt 5.6.4 kan en fackverksmodell ställas upp med hjälp av linjär FEM-analys. Även 

topologioptimering används. 

 

Spänningsfördelningen enligt linjär FEM-analys. Den fasta inspänningen är fördelad på 5 ledade stöd 

och den utbredda lasten i två kraftresultanter. De blåa linjerna motsvarar tryckspänningsflödet i 

elementet medan de röda motsvarar dragspänningsflödet. En topologioptimering görs för att ta fram 

de områdena med mest spänningskoncentration. 



Topologioptimeringen visar att spänningskoncentrationerna uppstår i den högra halvan av elementet 

och fackverket ritas ut i den delen.  Figuren nedan visar det valda fackverket med mått och last 

förhållande. Linjerna A, B och C motsvarar trycktsträvor och linjen D motsvarar dragband. Kraften  

1.1.9 Fackverksmodell 

400 kN på vänstra sidan motsvarar reaktionskraften i Horisontalled (HA=400 kN) 

1.1.10 Beräkning av krafter i dragband och strävor 

Trycksträva A:   
   

       
        

Dragband D:                        

Trycksträva C:   
   

     
        

Trycksträva B:                   

Reaktionskrafter:  Stöd                     

   Stöd                   

   Stöd                       



1.1.11 Beräkning av armeringsbehov 

Dimensionering av dragband enligt EK2, avsnitt 6.5.3 

Dragband D:       
  

   
 
       

       
             

  Välj 4 Φ12 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 452 mm2) 

Dragband vid stöd G:      
  

   
 
       

       
             

  Välj 4 Φ16 B500B i två lager, koncentrerat dragband (As= 804 mm2) 

1.1.12 Minimiarmering 

Enligt EK2 avsnitt 9.6 bör väggar förses med rutarmering nära vardera ytan med en area av minst  

                                 
       

dock minst 150 mm2/m i varje riktning. Vidare anges att största centrumavståndet begränsas till 

        [
   
   

]         

I det aktuella fallet motsvarar minimikravet Φ10 s 260 i varje riktning. 

1.1.13 Kontroll av noder 

Noder dimensioneras enligt EK2, avsnitt 6.5.4. För kontroll av spänningar hänvisas till huvuddelen 1, 

avsnitt 6.5.4. Noderna AB och BC är koncentrerade trycknoder (CCC-nod). Nod AD är en koncentrerad 

nod med förankrad armering i en riktning. Nod CD är en koncentrerad nod med förankrad armering i 

två riktningar. 

Nod AB: 

Dimensionerande hållfasthet för trycknoder: 

                                      

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod BC 

                                      

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod AD 



Dimensionerande hållfasthet för noder med förankrad armering i en riktning: 

                                        

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

Nod CD 

                                       

     
 

    
 
       

       
                        OK! 

1.1.14 Kontroll av strävor 

 illkor   r tr  ksträvor behandlas i    , avsnitt         en sneda tr  ksträvan   har  a i al 

tr  kspänning i  vergången  ellan sträva o h nod  B, där strävans bredd är  inst     noden 

 pp  ller spänningsbegränsningarna enligt EK2 avsnitt 6.5   o h tr  ksträvan är   rsedd med 

tvärgående ar ering blir tr  ksträvoran nor alt inte avg rande   r bär  r ågan    detta  all ger 

 ini iar eringen en sa  anhållande e  ekt  

 vriga tr  ksträvor kan dimensioneras som strävor  tan tvärgående drag, d v s 

             

För beräkning av spänningar         hänvisas till noddimensioneringen. Strävan AB reduceras för 

tvärgående dragspänningar.  

                                         

     
  

    
 
       

       
                        OK! 

 

 

 

 



Appendix II 

Beräkningsexempel - Stabiliserande vägg med moment och skjuvbelastning enligt ACI 

1.1.1 Grundförutsättingar: 

Fast inspänd stabiliserande vägg medmoment- och skjuvbelastning i överkant. Momentlasten 

inkluderar egentyngd samt vindlast. Geometri och last enligt figur nedan. Täckande betongskikt cnom 

= 65 mm 

Laster:  qd1 = 213 kN/m  

qd2 = 205 kN/m  

Vd = 93,5 kN/m 

Väggens tjocklek:  t = 300 mm 

Material:   Betong C30/37 

Armeringsstål:  B500B 

Dimensionerande hållfastheter i brottgränstillstånd 

Betong:     
                  

        

Armering:               

             



1.1.2 Armeringsutformning 

ACI metoden är en iterativ process vilket innebär att man först utgår ifrån en antagen armerings 

fördelning. Detta innebär att man antar ett centrumavstånd samt en armeringsstorlek. Detta 

antagande tas med hänsyn till normens minimiarmerings krav samt till normens maximala 

centrumavståndskrav.  

Minimiarmering i vertikalled bestäms enligt ACI 14.3.2 till 1.2‰ av väggens tvärsnittsarea.  

Centrumavståndet mellan armeringsstängerna skall enligt ACI 14.3.5 inte överstiga det minsta av 

måtten; 450 mm eller 3 gånger väggtjockleken. 

Med dessa ”krav” i antagande har följande armering räknats fram: 

 

   
   

    

   
              alltså väljs 12 armeringslager. 

Täckskiktet väljs till 65 mm vilket ger att centrumavståndet är 420 mm. Tvärsnittsarean beräknas till 

1425000 mm2 vilket resulterar i ett armeringsbehov av 1710 mm2 armeringsstål. 

Välj 2 Φ10 B500B i 12 lager (As= 1872 mm2) 

Följande armeringsutformning väljs: 

 

 

 



1.1.3 Beräkning av väggens kapacitet 

När betongen når sin sträckgräns εu = 0.003 och c-måttet antas till 2460 mm ges en 

töjningsfördelning enligt bilden nedan. Töjningen i varje stång beräknas med hjälp av triangulär 

likformighet.  Spänningen i respektive stång bestäms enligt Hooks Lag;  

           

 

Eftersom    och     inte får överstiga stålet sträckgräns            forceras värdet 500 MPa för 

dessa.  
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Höjden på tryckzonen beräknas enligt;  

                          

Betongens tryckkapacitet beräknas enligt; 

         
           

                               

Kraften i respektive stång; 

                        
                  
                  
                  
                  
                 
                
                  
                  
                   
                   
                   

 

Tryck och moment som leder till brott vid det neutrala lagret, c = 2460 mm, beräknas med följande 

formler, se kap 3.2.1.1; 

För tryckbelastade tvärsnitt utan skjuvarmering (såsom stabiliserande väggar);        enligt ACI-

9.3.2.2-b 
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)    

  
 
 (

 

 
   )      

(  
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Resterande värden i interaktionsdiagrammet beräknas enligt samma metod för andra värden på c-

avståndet.   

Den gröna linjen, φPn, motsvarar väggens nominella kapacitet efter reducering.  Momentet och 

punktlasten beräknas till; Mu = 787kNm 

  Pn = 18kN 

Vilket ger oss den röda punkten i grafen ovan. Att punkten ligger innanför kurvan innebär att väggen 

har erforderlig vertikal armering för att motstå den gällande punktlasten och det gällande momentet. 

 

1.2 Beräkning av skjuvarmering i väggar enligt ACI 

Betongens skjuvkraftskapacitet bestäms enligt avsnitt ACI 11.10.6. Kapaciteten beräknas som det 

mista värdet av följande formler; 

      √      
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  (    √       
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]    

√   =√                      
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Om värdet på  
  

  
 

  

 
 är negativ används den första formeln, kontroll ger; 

  

  
 

  
 

 
        

   
 

    

 
          

                          

Detta innebär att betongen i väggen kan klara av de horisontalkrafter som finns, väggen 

måste dock ändå skjuvarmeras. Skjuvarmeringen beräknas enligt följande minimumkrav; 

Minimiarmeringen för horisontal skjuvarmering är 2.5 ‰ av tvärsnittets area. Detta medför 

att den minsta armeringsmängden som får användas är                         . 

Alltså 750 mm2/m 

För minimiarmering väljs 2 Φ12 B500B i 10 lager (As= 2260 mm2) fördelningen grundar sig på det 

täckande betongskiktet (65mm) d.v.s. 
           

 
         

 

1.2.1 Kontroll av skjuvkraftskapacitet 

   
                    

     
         

            

                              

Reduktionsfaktor;        

                                        



 



 APPENDIX III:
Materialegenskaper

Tryckhållfastehet enligt EK2:
Karakteristisk tryckhållfasthet, fck:
fck definieras som hållfasteheten under den som 5 % av alla hållfasthetsprovningar av betongen går i brott.
karakteristiska hållfashetetn kan bedömas enligt:

Enligt den Europeiska standarden är tryckhållfastheten fc baserad på uniaxiell tryck. Cylindrar, med
diametern 150 mm och höjden 300 mm, testas efter 28 dygns lagring i vatten vid 20 +/- 2 °C. 

Karakteristisk kub hållfasthet, fck,kub: fck.kub 37 MPa:=

Karakteristisk  cylinder hållfasthet fck: fck 30 MPa:=

För vissa kontroller i bestämning eller uppskattning av betongens egenskaper är det nödvändigt att
hänvisa till ett medelvärde på tryckhållfasthet fcm som beror av den karekteristiska tryckhållfastheten
fck. i detta fall kan fcm beräknas enligt följande:

Δf 8 MPa:=

Medel cylinder hållfasthet, fcm: fcm fck Δf+ 38 MPa×=:=

Brottenergi GF enligt MC90
Brottenergin för betong GF är den energin som behövs för att en dragspricka ska propagera på
ytarean. I avsaknad av experimentella data kan GF uppskattas enligt följande:

Maximal ballaststorlek, dmax: dmax 20 mm:=

Grundvärde för brottenergi, GF0: GF0 0.025
N mm×

mm2
æ
ç
è

ö
÷
ø

dmax 8 mm£if

0.030
N mm×

mm2
æ
ç
è

ö
÷
ø

8 mm dmax< 16 mm£if

0.038
N mm×

mm2
æ
ç
è

ö
÷
ø

16 mm dmax< 32 mm£if

38
N
m

×=:=

fcmo 10 MPa:=

Brottenergi, GF: GF GF0
fcm
fcmo

æ
ç
è

ö
÷
ø

0.7

× 96.746
N
m

×=:=



Draghållfasthet fct enligt EK2:

Medeldraghållfasthet, fctm: fctm 0.30
fck

MPa

æ
ç
è

ö
÷
ø

2

3
æç
è

ö÷
ø

MPa× fck 50 MPa£if

2.12 ln 1
fcm

10 MPa
+

æ
ç
è

ö
÷
ø

MPa× fck 50 MPa>if

2.896 MPa×=:=

Elasticitetsmodul Ec enligt EK2:

Medel elasticitetsmodul, Ecm: Ecm 22 GPa
fcm

10 MPa

æ
ç
è

ö
÷
ø

0.3

× 32.837 GPa×=:=

Plastisk töjning εcp enligt EK2:
Den plastiska töjningen är den permanenta töjning som erhålls efter det att den maximala spänningen
har uppnåtts och att den elastiska delen har återförts.

töjnig vid maximal spänning
enligt EK2:

εc1 min 0.7 10 3-
×

fcm
MPa

æ
ç
è

ö
÷
ø

0.31

× 2.8 10 3-
×, 

éê
êë

ùú
úû

2.162 10 3-
´=:=

plastisk töjning, εcp: εcp εc1
fcm
Ecm

- 1.005 10 3-
´=:=
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