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Sammanfattning 
När en konstruktion byggs på det viset att dess bottenplatta hamnar under grundvattenytan, 

skapas ett grundvattentryck upp mot bottenplattan och konstruktionen, som kan åstadkomma 

stora problem. Grundvattnet, som tryckts undan av konstruktionen, vill nå upp till sin 

ursprungliga nivå och därmed trycka med sig konstruktionen upp. Detta fenomen kallas 

hydraulisk bottenupptryckning. Fenomenet kan motverkas på olika sätt, där rapporten beaktar 

två olika sätt att motverka hydraulisk bottenupptryckning på: genom en bottenplatta som är 

tyngre än grundvattentrycket eller förankra bottenplattan mot ett fast underlag. 

Genom att uppmärksamma och sammanställa projekt (huvudsakligen konstruerade av Tyréns) 

som tagit hänsyn till ovan nämnda fenomen vid dimensioneringen av bottenplattan, har en 

rapport skapats. Denna rapport ska finnas för att åstadkomma kunskapsåterföring av de 

problem som uppstått i projekten och deras lösningar.  

Utöver att skapa en rapport där de berörda projekten sammanställs ska en bottenplatta 

optimeras, huvudsakligen med hänseende till bottenplattans tjocklek och dess bärförmåga mot 

genomstansning för olika förankringstyper. Optimeringen ska ske i enlighet med 

Eurokoderna, huvudsakligen Eurokod 2 kapitlen 6.4 och 7.3. Det har bestämts att tre 

tjocklekar på bottenplattan ska beaktas, och dessa är 400, 550 och 800 mm. Genom 

diskussioner med våra handledare, sakkunnig personal på Tyréns och representanter inom 

branschen, valdes ett antal förankringstyper som skulle jämföras. För att kunna jämföra 

kombinationerna av de olika tjocklekarna på bottenplattan och de olika förankringstyperna, 

har Tyréns projekt Biomedicum med dess förutsättningar, utnyttjats som referensobjekt.  

Att ta fram de inre krafterna i bottenplattan via handberäkningar är mycket komplicerat och 

tidskrävande för att rymmas inom ramen för denna studie. Därför används programmet FEM 

Plate (Strusoft) för att ta fram dessa krafter. De inre krafter som tas fram från FEM Plate 

utnyttjas sedan för att med hjälp av handberäkningar, i enlighet Eurokod 2, dimensionera 

Biomedicums bottenplatta enligt de moment som krävs.  

Jämförelsen av de olika kombinationerna visar på att bottenplattan 400 mm med 

förankringstypen stålkärna av diameter 80 mm från Inexa Profil är den optimala lösningen för 

Biomedicums bottenplatta. Denna förankringstyp (för bottenplattan 400 mm) är den enda som 

får en tillräcklig bärförmåga mot genomstansning av bottenplattan, endast med åtgärden 

skjuvarmering runtomkring förankringen.  

En föreslagen lösning på hur förankringstypen bör monteras i bottenplattan har tagits fram. 

Diskussioner med sakkunnig personal från Minova (tillverkare av MAI-förankringen) har lett 

till övertygelsen om att föreslagen lösning fungerar utan några kapacitetsförsämringar på 

förankringen. En modellering av bottenplattan 400 mm med föreslagen lösning på MAI-

förankringen och efterföljande handberäkningar, visar att lösningen optimerar bottenplattan 

än mer. föreslagen lösning på monteringen i bottenplattan bör dessutom kunna tillämpas på de 

andra förankringstyperna, men har endast beaktats för MAI-förankringen. 
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Eftersom fokus endast är på att den optimala bottenplattan är 400 mm och ingen hänsyn tas 

till kostnaderna, är föreslagen lösning på MAI-staget den optimala lösningen. Det är den enda 

förankringen som har en tillräcklig bärförmåga mot genomstansning för bottenplattan 400 

mm, utan några som helst extra åtgärder.  

En bottenplatta med vot under förankringen bör undvikas, eftersom förtjockningen av 

bottenplattan under förankringen kräver mycket extra tid i utförande. Därför rekommenderas 

det att en jämntjock bottenplatta dimensioneras med eventuell skjuvarmering, om 

bottenplattans bärförmåga mot genomstansning inte är tillräcklig utan skjuvarmering. 

Den optimering som tagits fram är en generalisering av Biomedicums bottenplatta. Detta leder 

till att de modeller och beräkningar som gjorts, enkelt kan implementeras på andra 

bottenplattor med samma problem genom att justera indata. 
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Abstract 
When a structure is built in that way that its bottom slab falls below the groundwater level, it 

creates a groundwater pressure up against the bottom slab and structure, which can cause 

immense problems. The groundwater, which is pushed away by the structure, wants to reach 

its original level and is therefore trying to push the structure up with itself. This phenomenon 

is called hydraulic uplift. The phenomenon can be counteracted in different ways, where the 

report considers two ways to counteract the hydraulic uplift: by a bottom slab that is heavier 

than the groundwater pressure or by anchoring the bottom slab to a solid surface. 

By paying attention and compiling projects (mainly from Tyréns) that took into account the 

above-mentioned phenomena in the design of the bottom slab, a report has been created. This 

report shall be provided to accomplish the transfer of knowledge of the problems encountered 

in the projects and their solutions. 

In addition to creating a report where the considered projects are compiled, a bottom slab is 

optimized, mainly with respect to the bottom slab thickness and its load capacity against 

punching shear for different anchor types. The optimization is done in accordance with the 

Eurocodes, mainly Eurocode 2 Chapters 6.4 and 7.3. It has been determined that three 

thicknesses of the bottom slab shall be considered, and these are 400, 550 and 800 mm. 

following discussions with our mentors, qualified personnel at Tyréns and industry selection, 

we chose a number of anchor types to be compared. In order to compare the combinations of 

the different thicknesses of the bottom slab and the various anchor types, the Tyréns project 

Biomedicum, with its conditions, have been used as reference object. 

The internal forces generated in the bottom slab must be generated in some way and hand 

calculations of this are very complicated and time consuming. Therefore, the program FEM 

Plate (Strusoft) is used to generate these forces. The internal forces that are taken from FEM 

Plate is then used to, with the hand calculations according to Eurocode 2, design the 

Biomedicum bottom slab in accordance with the steps required. 

The comparison of the various combinations indicates that the bottom slab 400 mm with 

anchor type steel core with diameter 80 mm from Inexa Profil is the optimum solution for 

Biomedicums bottom slab. This anchor type (for the bottom slab 400 mm) is the only one to 

receive and adequate resistance against punching of the bottom slab, only with the measure 

shear reinforcement around the anchorage. 

Our own solution as to how the anchor type should be installed in the bottom slab has been 

developed. Discussions with qualified personnel from Minova (manufacturers of the MAI-

anchor) have led to the conviction that our solution works without any capacity deterioration 

in the anchorage. A modelling of the bottom slab 400 mm with our own solution to the MAI-

anchor and following hand calculations shows that our solution optimizes the bottom slab 

even more. Our solution to the installation in the bottom slab  should also be able to be 

applied to the other anchor types, but included only the MAI-anchorage due to the lack of 

time.  
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Since the focus is merely on the optimum bottom plate being 400 mm thick and not taking 

into account costs, then our own solution to the MAI-anchorage is the optimal solution. It is 

the only anchor that has a sufficient resistance against punching shear failure of the 400 mm 

bottom slab, without any extra measures. 

A bottom slab with an extra thickness under the anchorage should not be carried out because 

the extra thickness under the anchorage requires a lot of extra time in execution. Therefore it 

is recommended that a uniform thickness of the bottom slab should be designed with possible 

shear reinforcement, if the bottom slabs load capacity against punching is not adequate 

without shear reinforcement. 

The optimization that has been developed is a generalization of the Biomedicum bottom slab. 

This leads to the models and calculations made can be easily implemented on to other bottom 

slabs with the same problem by adjusting the input data. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete i Betongbyggnad på Institutionen för 

Byggvetenskap, som en avslutning på civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad, vid 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Rapporten har utförts i samarbete med Tyréns AB, 

kompetensområde Konstruktion, i Stockholm.   

Projektet initierades av oss under våren 2012 och rapporten är baserad på dimensioneringen 

av en bottenplatta utsatt för hydrauliskt upptryck enligt Eurokoderna. 

Vi, Johny och Rafed, vill härmed tacka våra handledare Mikael Hallgren (Adj. Prof. på KTH) 

och Anders Hällgren på Tyréns för all den hjälp vi fått under rapportens gång. Utan deras råd 

och vägledning hade detta examensarbete varit en mycket svårare uppgift. Något som gjorde 

processen mycket trevligare var att handledarna gav oss ett projekt, Biomedicum, att koppla 

rapporten till. Utöver dessa två måste vi även tacka Tyréns för att de gav oss tillgång till deras 

faciliteter samt all personal, som alltid varit tillgängliga, speciellt för våra intervjuer. Vi vill 

dessutom tacka våra nära och kära för det stöd som vi fått och känt av dem under dessa 

arbetsintensiva (och regnintensiva) månader. Sist men inte minst, vill vi avsluta rapporten och 

dessa 5 långa år av studier med att tacka alla vänner vi fått och haft så roligt med. 

Stockholm, Juli 2012 

 

Johny Akfidan, Rafed Sadek   
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Nomenklatur 
Versaler       

Ac Betongtvärsnittets area 

Ac,eff Effektiva betongarean kring armeringen 

Act Betongarean inom den dragna zonen, dvs. där dragspänningar uppstår 

Ap Nominell tvärsnittsarea på förankringstypen 

As Armeringens tvärsnittsarea 

As,min Minsta tvärsnittsarean för armeringen 

Asw Skjuvarmeringens tvärsnittsarea 

Ecm Sekantvärde för betongens elasticitetsmodul 

Es Elasticitetsmodul för armeringen, sätts vanligen till 200 GPa 

G Permanent last 

Mc Betongtvärsnittets inverkan på momentkapaciteten 

Ms Armeringens inverkan på momentkapaciteten 

MRd Momentkapacitet för tvärsnittet 

P Punktlast 

Pmax Maximal spännkraft 

Ptill Tillåten lastkapacitet 

Q Variabel last 

RH Relativ luftfuktighet i omgivande miljö 

VEd Dimensionerande värde för tvärkraften i ett snitt 

Gemener       

b Tvärsnittsbredd 

c Täckande betongskikt 

d Effektiva höjden för tvärsnittet 

d´ Effektiva höjden för tvärsnittet (tryckarmeringens) 

fcd Betongens dimensionerande tryckhållfasthet 
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fck Betongens karakteristiska tryckhållfasthet 

fcm Medelvärde för betongens cylindertryckhållfasthet 

fctm Medelvärde för betongens axiella draghållfasthet 

fpk Förankringstypens karakteristiska draghållfasthet 

fp,0.1,k Förankringstypens karakteristiska spänning vid töjningen 0,1 %  

fyd Armeringsstålets dimensionerande sträckgräns 

fyk Armeringsstålets karakteristiska sträckgräns 

fywd Tvärkraftsarmeringens dimensionerande sträckgräns 

h Tvärsnittshöjd 

h0 Fiktiv höjd 

l Tvärsnittslängd 

s Centrumavstånd mellan armeringsstål 

t Betongens ålder i dagar 

w Sprickbredd 

Grekiska gemener      

γC Partialkoefficient för betong 

γd Partialkoefficient för säkerhetsklassen på en byggnadsdel 

γG Partialkoefficient för permanenta laster 

γQ Partialkoefficient för variabla laster 

γS Partialkoefficient för stål 

γtot Totalsäkerhetsfaktor 

ε Töjning 

σ Spänning 

φe Kryptal för betong 

ξj Lastreduktionsfaktor på permanent last 

ψ0,1 Lastreduktionsfaktor på nyttig last 

ø Stålets diameter 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Problem med att bygga konstruktioner på det viset att bottenplattan hamnar under 

grundvattenytan har alltid funnits. Grundvattnet, som tryckts undan av konstruktionen, vill nå 

upp till sin ursprungliga nivå och försöker lyfta med sig konstruktionen. Skälet till att det 

byggs konstruktioner under grundvattenytan är oftast krav från beställare eller begränsningar 

enligt detaljplan. Det kan vara att t.ex. garage och förrådsplan behövs och dessa vill inte 

beställaren ha i planen närmaste marknivån. Detta leder då till att planen hamnar under 

marken och att en del av dessa plan kanske hamnar under grundvattenytan. En annan orsak till 

varför det byggs under grundvattenytan kan vara att ett visst antal våningar vill byggas av 

beställaren, men det överträder kommunens detaljplaner. Då hamnar några av planen under 

marknivå och till slut under grundvattenytan.  

Det finns några olika lösningar för att motverka den hydrauliska upptryckning som uppstår 

pga. att konstruktionen hamnar under grundvattenytan, såsom att bygga en väldigt tung 

konstruktion, förankra bottenplattan i berg eller en kombination av de två nämnda 

alternativen.  

Resultat och diskussioner för bottenplattor under grundvattenytan finns nästan uteslutande 

inom tidskrifter eller projekt som är relaterade till en viss konstruktion. Ingen egentlig 

generell mall eller rapport finns som beskriver hur en bottenplatta under grundvattenytan bör 

konstrueras med hänsyn till förankring osv. Det som finns idag är bara normer som beskriver 

att konstruktionstyngden ska vara större än de upptryckande krafterna från grundvattnet för att 

motverka hydraulisk bottenupptryckning.  

Behovet av att sammanställa olika lösningar till en rapport, och möjligheten att försöka finna 

en optimal lösning finns och ska försöka åstadkommas. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att samla information om projekt där bottenplattan byggts under 

grundvattenytan, identifiera och analysera problemen som uppstår och dess lösningar.  

Fokus kommer ligga på att hitta det bästa sättet att förankra bottenplattan mot berg, på så vis 

att det erhålls en optimal tjocklek på plattan proportionellt mot förankringstypen i berg. Den 

optimala tjockleken ska erhållas med hänsyn till att bottenplattan måste anses vara vattentät 

samtidigt som säkerheten mot dimensioneringslasterna ska uppnås. Denna optimering av 

bottenplattans tjocklek och förankring till berg är kopplad till ett referensprojekt.  

1.3 Mål 
Målet är att skriva ihop en informationsrapport av ett visst företags kunskap kring hydrauliskt 

upptryckta bottenplattor. Rapporten ska vara något som konstruktören kan vända sig till för 

att ta reda på vilka lösningar som använts genom åren och vad de har resulterat i. Förslag ska 
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ges på hur tjock bottenplatta och vilken typ av bergförankrad stålkärna som bör användas för 

att optimera dimensioneringen av en bottenplatta enligt ett referensprojekts förutsättningar. 

1.4 Avgränsningar och antaganden 
Vid sammanställningen av de olika lösningarna för bottenplattor byggda under 

grundvattenytan, var tanken från början att kolla alla delar av bottenplattan såsom fogar, 

skarvar, gjutningen, förankringstyper, armering, osv. Men vi insåg tidigt att detta skulle bli för 

tidskrävande och för omfattande för 20 arbetsveckor om beräkningar dessutom skulle göras 

på detta. Därför lades fokus främst till bottenplattornas förankringstyper, armeringsmängd och 

tjocklek.  

Tanken med handberäkningarna var från början att variera avståndet mellan pelare och 

förankring, bottenplattans tjocklek och variera förankringstyp tills en optimal bottenplatta tas 

fram enligt förutsättningarna från Tyréns projekt Biomedicum. Men pelarfördelningen var 

redan bestämd för Biomedicum, så ett fast centrumavstånd sattes mellan förankring och 

pelare. Dessutom bestämde vi att bottenplattans tjocklek skulle variera mellan tre olika 

tjocklekar, som skulle representera en tunn, normal och tjock bottenplatta enligt vår 

uppfattning. Detta leder till att lösningen blir mer en optimering av Biomedicums bottenplatta, 

men slutsatser kan dras från denna lösning som visar på vilken typ av bergförankrad stålkärna 

och tjocklek som kan ses som optimalt för framtida projekt. 

En annan avgränsning som gjorts vid modelleringen av bottenplattan är att ett typsnitt av 

Biomedicums bottenplatta togs fram, dvs. att inte hela bottenplattans geometri har 

modellerats.  
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudier 
Det var en del svårigheter med att hitta litteratur som beskriver problemet med att konstruera 

en bottenplatta utsatt för hydrauliskt upptryck och hur det kan lösas. Därför söktes det i 

tidsskrifter inom forskningssammanhang för att hitta liknande rapporter eller projekt som gav 

information om hur och om en bottenplatta bör förankras mot hydraulisk upptryckning. 

Utöver litteraturen ovan försökte vi ta reda på de förankringstyper som idag är vanligast för 

att ta upp dragande krafter och hitta nödvändig information för vidare dimensionering. Detta 

gjordes genom att fråga expertis inom området och utifrån vilka företag de kände till, kontakta 

företagen och be om broschyrer med teknisk information.  

2.2 Intervjuer  
Uppdragsledare och konstruktörer för projekt där bottenplattan har konstruerats under 

grundvattenytan träffades och intervjuades. Där diskuterades uppstådda problem och dess 

orsak för sådana konstruktioner, tillsammans med de valda lösningsförslagen samt åtgärder 

som gjorts. Utifrån dessa intervjuer byggdes en rapport ihop, med alla projekt som beaktats, 

för framtida utnyttjande om liknande problem stöts på. 

Dessutom intervjuades personal på Tyréns AB (exempelvis experter inom berg) för att 

utnyttja deras kunskaper angående hydraulisk bottenupptryckning och förankring i 

bottenplattan osv. Utöver Tyréns-personal träffades personer från andra företag med expertis 

inom ovan nämnda problem samt tillverkare av bergförankrade stålkärnor.  

2.3 Dimensionering mha. program   
Med hjälp av de interna beräkningsprogrammen (Strusofts program FEM Plate) hos Tyréns 

AB försökte vi presentera det optimala lösningsförslaget för ett specifikt projekt 

(Biomedicum). Från FEM Plate utnyttjades främst resultaten som erhölls för moment och 

reaktionskrafter för att använda till handberäkningarna som gjordes i nästa steg. 

2.4 Handberäkningar enligt Eurokod 
Först och främst utnyttjades indata från bottenplattan för att beräkna fram sprickbredder och 

armeringsmängder för de olika tjocklekarna i bruksgränstillståndet enligt Eurokod 2. Sedan 

användes resultaten från FEM Plate (med resultatet på armeringsmängder) för att 

dimensionera fram momentkapaciteten för bottenplattan i brottgränstillståndet. Dessutom 

utnyttjades resultaten från FEM Plate till att göra genomstansningsberäkningar av 

bottenplattan och om det skulle finnas ett behov för att använda tvärkraftsarmering eller 

förtjockning av bottenplattan (vot) under förankringen.  

2.5 Resultat och Analys 
Genom de handberäkningar som gjorts för vardera förankringstyp som hittats, byggdes en 

jämförelse upp mellan kombinationerna på de olika tjocklekarna och förankringstyperna. Med 

hjälp av dessa jämförelser togs sedan en optimal bottenplatta fram.   
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3 Dimensionering av bottenplattor utsatta för hydraulisk 
bottenupptryckning 

3.1 Generella problem och lösningar 
När en bottenplatta ska dimensioneras under grundvattenytan, är det flera olika aspekter som 

behöver beaktas. Först och främst är det två scenarion som bestämmer dimensioneringen av 

bottenplattan. I det ena scenariot ska bottenplattan dimensioneras för när grundvattenytan 

ligger under bottenplattans underkant, dvs. bara byggnadens egentyngd samt de nyttiga 

lasterna verkar på bottenplattan. Vid dimensionering ska dessutom hänsyn tas till om 

bottenplattan betraktas som platta på mark eller upplagd på pålar. Det andra scenariot är när 

grundvattnet ligger på sin högsta nivå, som är ovanför bottenplattan, och skapar ett 

hydrauliskt upptryck mot bottenplattan. För att motverka det hydrauliska upptrycket från 

grundvattnet utnyttjas konstruktionens egenvikt samt eventuell förankring mot underliggande 

jord eller berg. Vid detta scenario tas ingen hänsyn till de nyttiga lasterna, för att dessa laster 

är gynnsamma vid detta tillfälle.  

För lasterna i de ovan nämnda scenarion ska bottenplattan dimensioneras. Bottenplattan ska 

klara av säkerheterna mot momentkapaciteten i brottgränstillståndet, sprickbreddskraven i 

bruksgränstillståndet pga. böjande moment och krympning samt genomstansning. Detta 

beskrivs i de kommande delkapitlen.  

3.2 Hydraulisk bottenupptryckning 
När en bottenplatta konstrueras under grundvattenytan trängs grundvattnet undan. 

Grundvattnet vill då nå tillbaka till sin ursprungliga nivå, och eftersom bottenplattan och dess 

konstruktion står i dess väg, försöker grundvattnet pressa upp konstruktionen. Detta fenomen 

kallas hydraulisk bottenupptryckning. Ju längre ned bottenplattan placeras under 

grundvattenytan, desto större blir krafterna från grundvattnet som försöker trycka upp 

bottenplattan. Krafterna från grundvattnet ökar linjärt ju längre ner under grundvattenytan 

bottenplattan placeras (meter vattenpelare, 10 kN/m
2
/m djup). För att inte hela konstruktionen 

ska lyfta pga. hydraulisk upptryckning, måste lasterna som kommer ned på bottenplattan, 

inklusive bottenplattans egentyngd, vara större än det upptryck som vattnet skapar.  

Ett problem som kan uppstå är när det hydrauliska upptrycket blir väldigt stort och det i sin 

tur kräver en bottenplatta som antingen är väldigt tjock eller har en kombination av en tunn 

bottenplatta med förankring till berg eller jord. Skälen till att en väldigt tjock bottenplatta, 

som ensamt motverkar grundvattnets lyftkraft oftast inte är lämpligt, beror på att 

sprickbredderna ökar med bottenplattans tjocklek (ökad krympning) samt att konstruktionen 

då normalt blir mer tidskrävande och dyrare. Sprickbredder kommer att diskuteras djupare i 

avsnitt 3.3. 

Ett annat sätt att se till att bottenplattan inte går till brott eller spricker för mycket är genom att 

förankra bottenplattan i underliggande berg eller jord. Genom att förankra en stålkärna i 

bottenplattan och sedan förankra en viss längd av stålkärnan i berg eller jord, blir 

förankringen dragen pga. de upptryckande krafterna mot bottenplattan från grundvattnet och 
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bergets förmåga att hålla emot detta upptryck. Förankringen av stålkärnan i berg eller jord 

sker genom att cementbruk injekteras på utsidan av stålkärnan, efter att stålkärnan placerats i 

berget/jorden. När cementbruket härdat, börjar stålkärnan att interagera med berget eller 

jorden och kan transportera laster mellan konstruktion och berg eller jord. 

Berget/jorden hjälper bottenplattan att stå emot det hydrauliska upptrycket genom att en kon 

formas från nedre änden av stålkärnan upp till bergets/jordens yta, som med hjälp av 

interaktionen med stålkärnan blir en del av bottenplattans tyngd. Hur konen antas se ut vid 

dimensioneringen visas i Figur 1. En viss öppningsvinkel β bestämmer konens volym och 

denna vinkel beror på bergets kvalité och sort. Öppningsvinkeln antas vara 45º för fast 

homogent berg och 30º för uppsprucket berg. Placeras den bergförankrade stålkärnan med 

tillräcklig täthet skapas en platta av berget, som via förankringen kan ses som en utbredd last 

för att motverka grundvattnets upptryckande krafter. Ju fler stålkärnor som borras ned i berg 

eller jord, desto tunnare bottenplatta kan byggas. De delar av konerna som överlappar 

varandra (röda området i Figur 1), ska reduceras så att det röda området endast räknas med en 

gång (Stålkärnepålar, 2000).  

 

Figur 1. Schematisk bild av konen som antas för att dimensionera förankringslängden och dess lastöverföring. 

3.3 Sprickbredd 
Eftersom bottenplattan ligger under grundvattenytan, kommer grundvatten nedifrån att 

försöka infiltrera sig uppåt genom bottenplattan via kapillär stigning. Detta kan inte tillåtas 

när vattenytan fluktuerar och syre eller salter kan komma in betongen och armeringen 

korroderar. Korroderas armeringen tillräckligt mycket, kommer det leda till att bottenplattans 

täckskikt sprängs bort. Detta leder i sin tur till att armeringsstålet fortsätter korrodera än mer 

intensivt. Det är skälet till varför det sägs att en bottenplatta som byggs under grundvattenytan 

måste vara vattentät.  
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Genom att försöka begränsa sprickbredderna till ett visst värde stoppas vattnet från att filtrera 

tillräckligt djupt in i bottenplattan, och bottenplattan kan då kallas vattentät. Sprickorna 

uppstår i områden i bottenplattan där spänningarna överstiger betongens draghållfasthet.  

Sprickor i en armerad bottenplatta kan bildas när den utsätts för: 

 Böjning 

 Skjuvning 

 Vridning 

 Dragspänningar orsakade av yttre last, tvång eller påtvingad deformation, som t.ex. 

krympning 

 Expansiva kemiska reaktioner (Eurokod 2 (Kapitel 7-3 i 1992-1-1)) 

Som det nämndes i delkapitlet ovan, ökar sprickbredderna med en ökad tjocklek på 

bottenplattan (om armeringsmängden är konstant). Den ökade sprickbredden beror på att 

temperaturerna i den härdande betongen blir högre ju tjockare bottenplattan blir. Detta leder 

till stora temperaturskillnader mellan de yttre skikten av betongen och de inre som fortfarande 

är i början av härdningsprocessen. Denna skillnad tillsammans med att bottenplattan har 

begränsade möjligheter till rörelser, leder till sprickbildningen. 

Eurokod 2 (Kapitel 7-3 i 1992-1-1) säger att sprickbildningen måste begränsas, så att 

konstruktionen uppfyller dess funktion och beständighetskrav, samtidigt som utseendet är 

acceptabelt. Om inte konstruktionens funktion försämras, måste inte sprickbredden begränsas 

till några bestämda värden.  

För att lyckas begränsa sprickbredden enligt kraven, krävs det en minsta mängd vidhäftande 

armering där dragspänningar i bottenplattan kommer uppstå. Den mängd armering kan 

uppskattas genom att skapa en jämvikt mellan dragkraften i betongen precis innan den första 

sprickan uppstår och kraften i armeringen vid sträckgränsen (Eurokod 2 Kapitel 7-3). 

3.4 Förändring av grundvattennivå 
När bottenplattan dimensioneras måste hänsyn tas till grundvattenytans förändring. Detta 

innebär att en fältundersökning behöver göras för att hitta grundvattnets nivåförändringar. Det 

som egentligen behövs är den högsta och lägsta grundvattennivån som möjligen kan uppnås. 

Dessa två nivåer utnyttjas sedan för de två scenarion som beskrivits i avsnitt 3.1 vid 

dimensionering av bottenplattan. Förändringen av grundvattennivån kan i vissa fall leda till att 

kraftspelet i bergförankrade stålkärnan kan förändras (övergå från drag till tryck eller vice 

versa). Därför krävs det i vissa fall att både tryckta pålar och dragna stålkärnor installeras i 

samma område (Rydstern, 2012-02-21). 

3.5 Genomstansning 
Eurokod 2 säger att ”Genomstansning kan uppkomma då en last eller reaktion verkar 

koncentrerat inom en relativt liten area, benämnd belastad area, Aload, av en platta eller 

grundplatta”. Där stålkärnan är förankrad i bottenplattan skapas stora krafter som 

koncentreras till den relativt lilla ytan som stålkärnan är förankrad med (ankarplattan). Dessa 



 8  

 

krafter kan skapa en konformad genomstansning av bottenplattan och se till att konstruktionen 

kollapsar. Genomstansning är ett sprött brott och när genomstansningen sker, minskar 

konstruktionens bärförmåga tvärt. Det är skälet till varför genomstansning av bottenplattan är 

en väldigt farlig brottmod (Nguyen-Kim m.fl., 2011).  

Det finns ett antal olika metoder för att öka konstruktionens bärförmåga mot genomstansning. 

Ett sätt är genom att en förtjockning av bottenplattan (vot) görs under pelare/förankring. 

Genom att en vot skapas under, utökas bottenplattans tjocklek direkt under pelare/förankring. 

Det kommer leda till att bottenplattans skjuvkapacitet ökar och risken för genomstansning 

minskar.  

Ett annat sätt att öka bottenplattans bärförmåga mot genomstansning är att skjuvarmera under 

pelare/förankring. Genom att skjuvarmering placeras vertikalt i bottenplattan under 

pelare/förankring, fås en kraftkomposant som med den horisontella armeringen ger en 

resultant som är i huvudspänningens riktning. Figur 2 visar ett sätt att skjuvarmera för att öka 

på konstruktionens bärförmåga (Betongbanken, 2010). 

 

Figur 2. Ett sätt att skjuvarmera extra ovanför pelare för att öka på bärförmågan mot genomstansning 

(Betongbanken, 2010). 

3.6 Beskrivning av den bergförankrade stålkärnan, dess komponenter 
och brottmoder 
En av metoderna för att förankra bottenplattan i berget, är genom att borra ned stålkärnor och 

sedan injektera fast dessa stålkärnor mot berget. Nedan förklaras de olika komponenterna som 

krävs när stålkärnor utnyttjas i en bottenplatta, hur permanenta förankringar undersöks samt 

de olika brottmoderna som kan uppstå.   

 Förankringslängd:  

Är den längd från stålkärnans nedre ände, och uppåt i förankringens riktning, som 

injekterats fast i berg/jord. För dragna stålkärnor rekommenderas en förankringslängd 

på minst 3 meter. Denna längd varierar beroende på berg-/jordsort, dess skick och 

injekteringsbrukets kvalité samt stålkärnans vidhäftning till injekteringsbruket. Vid 

dimensionering försummas töjningen i förankringslängden för att den delen antas vara 

fast inspänd (Bredenberg, 1992). 
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 Fri slaglängd:  

Är den längd på stålkärnan som befinner sig mellan överkanten på förankringslängden 

och underkanten av betongkroppen. Denna längd är beroende av hur djupt stålkärnan 

injekteras i berget/jorden samt hur stora jordlager som kommer vara kvar under 

bottenplattan. Denna längd blir den töjningsbara delen av stålkärnan som beaktas vid 

dimensionering (Bredenberg, 1992). 

 

 Injekteringsbruk:  

Är en cementblandning som injekteras under högt tryck för att återfylla både hålrum 

och sprickor i efterhand samt se till att stålkärnan börjar interagera med berget. Det är 

injekteringsbruket som, efter härdning, överför lasterna mellan stålkärnan och berg 

(Bredenberg, 1992). 

 

 Korrosionsskydd:  

Permanenta stag måste tillhandahållas med korrosionsskydd för att dess funktion ska 

utnyttjas under hela bottenplattans livslängd. När det talas om permanenta stag, gäller 

det att de har dubbelt korrosionsskydd (Bredenberg, 1992). 

 

 Aktiva stag:  

Är ett annat namn för förspända stålkärnor, där mothållande krafter får direkt inverkan 

vid pålastning. Aktiva stag utnyttjas ofta i de fall där längre stålkärnor behöver 

användas på grund av att det är långa fria slaglängder. Förspänningen ser till att stora 

töjningar undviks i stålkärnan. Aktiva stag korrosionsskyddas efter att förspänningen 

har färdigställts (Andersson och Borchardt, 2006). 

 

 Passiva stag:  

Är ett annat namn för stålkärnor som inte har förspänts vid montering. Passiva stag 

utnyttjas ofta i de fallen där den fria slaglängden är kort och mindre töjningar i 

stålkärnorna är godtagbara. Passiva stag kräver en viss töjning och rörelse innan de 

mothållande krafterna blir verksamma (Andersson och Borchardt, 2006). 

 

 Permanenta stag:  

Är stålkärnor som antas ha en funktionstid på minst 2 år. Vid dimensionering av 

permanenta stag måste hänsyn till långtidseffekter tas, i form av relaxation i 

stålmaterialet samt töjningar i berg/jord och injekteringsbruket som orsakas av 

dragkrafterna. Det sätts även krav på korrosionsskyddet för permanenta stag 

(Bredenberg, 1992). 

 

 Provisoriska stag:  

Är stålkärnor som betänks ha en maximal funktionstid på 2 år. Vid dimensionering av 

provisoriska stag är långtidseffekter och korrosionsskydd inte betydelsefulla. 

Provisoriska stag används i den meningen i förbyggande syfte för större anläggningar. 
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Vid större anläggningar som broar och dammar mm. sätts krav på att permanenta stag 

inte får förekomma. Dessa stålkärnor kvarstår och fortsätter att medverka efter 

färdigställandet av konstruktionen, men får inte räknas med som gynnsamma 

mothållande krafter vid dimensionering (Bredenberg, 1992). 

 

 Brottmoder:  

Vid dimensionering av bergförankrade stålkärnor ska följande brottmekanismer 

beaktas som även visas schematisk i Figur 3: 

 

Figur 3. Bokstäverna i figuren beskriver de olika brottmoderna, a: Brott i bergmassan, b: Vidhäftningsbrott mellan 

injekteringsbruk och bergborrhål, c: Vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och förankringsstål och d: Brott i 

förankringstål. 

o a: Brott i berg:  

Vid dimensionering av stålkärnor, strävas det efter att hitta den del av 

bergmassans egenvikt som står för mothållande krafter. Vid brott i berg antas 

det att en kornformad kärna av berget med sin spets vid stålkärnans ände, 

vidhäftat med stålkärnan ska lyftas upp. Detta brott är beroende av bergart och 

dess skick. Brottet uppstår då dragspänningarna i huvudriktningen överskrider 

bergets dragspänningskapacitet. För att vara på den säkra sidan vid 

dimensionering väljs säkerhetsfaktorn mellan 2 och 3, samt att bergets 

friktions- och kohesionsmotstånd försummas. Volymen av konen beskrivs 

enligt V=LπR2/3, men endast om stålkärnan är vertikalt monterad och om 

bergytan är horisontell (Bredenberg, 2000). 

 

o b: Vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och bergborrhål: 

Vidhäftningsspänningen antas vara konstant mellan injekteringsbruket och 

berget. Genom olika provbelastningar har några karakteristiska värden för 

dimensionering tagits fram; fs (MPa) är vidhäftningens brottvärde och σcyl 

(MPa) är bergartens enaxliga tryckhållfasthet som motsvarar 

cylinderhållfastheten. De karakteristiska värdena kan fås från hanboken BYGG 
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del G. Genom att medvetet skapa skrovliga bergborrhål kan vidhäftningen ökas 

(Bredenberg, 2000). 

 

o c: Vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och förankringsstål: 

Vidhäftningen här grundas på samma sätt som för fall b), och dimensioneras på 

samma vis som för ingjutna armeringsjärn i betong. Formen på stålkärnan, 

vågig eller räfflad, bestämmer vidhäftningen mellan stålkärnan och 

injekteringsbruket (Stål och Wedel, 1984). 

 

o d: Brott i förankringstål:  

Detta brott inträffar när dragkrafterna i stålkärnan överstiger den undre 

sträckgränsen. Stålkvalitén ges oftast i X/Y formen, där X betecknar stålets 

undre sträckgräns eller σ0,2-gränsen och Y brottgränsen (X/Y betecknas i MPa) 

(Stål och Wedel, 1984). Enligt Eurokoderna betecknas stålets undre 

sträckgräns som f0,1-gränsen, som beskrivs i avsnitt 6.2.1.  

Vid dimensionering av bergförankrade stålkärnor är det viktigt att tänka på några aspekter 

som kan vara avgörande vid val av sort och storlek på förankring. Nedan finns några aspekter 

som ska kännas till vid dimensionering: 

o ”Jordarter, jordlager följd 

o Lagringstäthet 

o Hållfasthetsparametrar (friktionsvinkel, skjuvhållfasthet) 

o Bergnivåer 

o Bergkvalité 

o Grundvattenförhållanden 

o Geo-miljöbetingelser, särskilt korrosionsförhållanden 

o Omgivande anläggningar som kan påverkas, exempelvis ledningar 

o Intilliggande byggnaders grundläggning 

o Inverkan av framtida grundläggningsarbeten 

o Vibrationspåverkan från omgivningen” (Bredenberg, 1992) 

En av de ovan nämnda aspekterna som är av stor vikt är korrosionsförhållanden i området 

som spelar stor roll i den bergförankrade stålkärnans livslängd. Andra viktiga aspekter är hur 

lasterna överförs mellan stålkärnan och berg/jord, om lasterna är upprepade av- och 

pålastningar eller konstant last och hur töjningen i stålkärnan ser ut under sin livslängd 

(Bredenberg, 1992). 
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4 Lösningar på problemet med hydraulisk bottenupptryckning från 
diverse projekt 

4.1 Intervju- och projektbeskrivning 
Detta kapitel behandlar de projekt som Tyréns varit involverade i, där en bottenplatta 

konstruerats med hänsyn till grundvattentryck och hur de har försökt tackla problemen med 

detta. Projekten har sammanställts efter intervjuer med Tyréns medarbetare. Ett av de projekt 

som behandlats är inte ett Tyréns-projekt, därför har vi valt att hålla projektet anonymt och 

kallat det Projekt X. Sammanställningen av intervjuerna följer en mall där syftet med projekt, 

beställare, Tyréns medarbetare, projektnummer, problembeskrivning, uppstådda problem och 

dess åtgärd, lösning, val av system med mera beskrivs. Det görs dessutom en jämförelse 

mellan de olika projekten med hjälp av egna tabeller och diagram. 

Syftet med sammanställningen av intervjuerna är att få idéer av lösningarna samt dra lärdom 

av misstagen som eventuellt har gjorts i de beaktade projekten. Informationen ska kunna 

utnyttjas till framtida egna projekt på så vis att rätt personer från rätt projekt kan kontaktas på 

snabbast möjliga sätt genom denna rapport.          

4.2 Bagers Plats 
Malmö Centrum har vuxit succesivt de senaste åren. Därför bestämde beställarna Malmö stad 

(Gatukontoret) och Parkering Malmö att ett nytt parkeringshus, kallat Bagers Plats, skulle 

byggas. Parkeringshuset skulle innehålla drygt 400 p-platser samt en cykelparkering i 

närheten av Malmö Centrum. Projektet omfattade ett underjordiskt tvåplans parkeringshus 

som har kvarteret Bagers plats (Malmö) till adress.  Det är i direktkontakt med kajen på dess 

östra och södra sida. Parkeringshuset nås med bil västerifrån, dvs. från Nordenskiöldsgatan 

via en ramp som är ansluten till källaren i det befintliga grannkvarteret Väktaren 3. 

Beställarna påbörjade utredningen av projekt under 2009 och parkeringshuset invigdes 

februari 2012. Figur 4 visar kvarterets placering och dess orientering. 

Tyréns konsulterade beställarna vid utredningsskedet för upphandling av entreprenör, där 

NCC lyckades kvalificera sig till.  NCC fick totalentreprenaden för detta projekt, och de i sin 

tur anlitade Tyréns som konstruktörer under alla skeden.  

Personer från Tyréns som var involverade i dimensionering av parkeringshuset var Bo 

Persson som handläggare och uppdragsansvarig samt Martin Jonasson och Kenth Lindell som 

konstruktörer. Projektet har 223697 som uppdragsnummer. 
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Figur 4. Kartan illusterar placeringen av kvarteret Bagers Plats samt de närliggande befintliga husen och kajen 

(Projekt: Bagers plats). 

Som det nämndes ovan, är parkeringshuset byggt under jorden på Bagers plats, där en 

kulturskyddad byggnad, Hamnmästarbostaden, var centralt placerad i kvarteret på marknivå. 

Det fanns diskussioner kring hur detta kulturskyddade hus skulle hanteras under projektet. 

Två förslag togs fram för hur parkeringshuset skulle byggas på plats. Förslag 1 var att 

Hamnmästarbostaden skulle kvarstå på sin befintliga plats och att parkeringshuset skulle 

byggas runt om huset. Förslag 2 var att Hamnmästarbostaden skulle lyftas bort och sedan 

placeras på befintligt plats efter färdigställandet av parkeringshuset. Förslag 2 valdes på grund 

av att det var mer ekonomiskt fördelaktigt än förslag 1 samt att mer markutrymme för 

parkeringsplatser skulle fås. 

Efter flytten av Hamnmästarbostaden från Bager Plats, schaktades den underliggande 

lermoränen ned till kalkberget som befinner sig på nivån – 5,7 meter. Det ger ett schaktdjup 

på ungefär 8 meter, som kan synas i Figur 5. En bottenplatta med fall konstruerades för att få 

en naturlig vattenavrinning av det vattnet som tränger in i parkeringshuset (i form av 

regnvatten och smält snö mm). Bottenplattan delades upp så att flera avrinningsstationer 

skapades. Detta gjordes även för mellanbjälklaget och taket.  

I fortsättningen beskrivs endast de lägsta nivåerna på plattorna. Bottenplattan har en tjocklek 

på 600 mm, med sin överkant på höjdnivån – 4,7 meter som illustrerats i Figur 5. Under 

pelarna har en vot på 200 mm med en utbredning på 4 meter dimensionerats fram. Det innebär 

att underkanten av voten hamnar på nivån – 5,5 meter. Innan Hamnmästarbostaden fick ställas 

på sin ursprungliga plats, återfyllde byggentreprenören med ungefär 1,2 meter packad 

lermorän ovan parkeringshuset, för att få de ursprungliga höjdnivåerna på 

Hamnmästarbostaden. 
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Vid dimensionering av parkeringshuset bestämdes, efter den geotekniska undersökningen, en 

jämn grundvattenyta under bottenplatta, som ligger på + 1,21 meter vid högvatten och + 0,25 

meter vid medelnivå. Grundvattennivåerna illustreras även i Figur 5.  

 

Figur 5. Schematisk illustration av höjdnivåerna och topologin i området, samt ett förenklat snitt av parkeringshuset 

och Hamnmästarbostaden. 

Förutom det ovan nämnda problemet, med den kulturskyddade byggnaden, byggdes 

parkeringshuset helt under grundvattenytan vid det högsta högvattnet (HHW, som är 

dimensionerande för brottgränstillståndet och skapar ett hydrauliskt grundvattentryck på ca 74 

kN/m
2
) och högvatten (HW, som är dimensionerande för bruksgränstillståndet). Det vill säga 

att grundvattnet helt svämmar över parkeringshuset när högsta högvattnet nås.  

För att hålla undan grundvattnet vid schaktningen och under byggskedet valdes två olika 

spontsystem. Ena systemet var att använda sig av stålspontar med cirka 2 meters avstånd från 

parkeringshusets södra och östra sidor, ned till berget. Det vill säga att stålsponten hamnade 

en bit in i kajen och utanför kvarteret. Det ledde till att den befintliga kajen fick rivas och 

ersättas på nytt, med nya betongväggar klädda med natursten likt den gamla kajen. Det andra 

spontsystemet var att platsgjutna permanenta sekantpålar på norra och västra sidan av 

parkeringshuset. Sekantpålarnas uppgift, förutom att hålla undan grundvattnet, är att hålla 

emot det stora jordtrycket som uppstår mot sidoväggarna. Grundvattnet fick pumpas undan 

under byggskedet och succesivt släppas tillbaka när parkeringshusets sidoväggar och alla 

bjälklag hade färdigställts.  
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För att klara av de tidigare nämnda hydrauliska upptrycken, förankrades parkeringshuset fast 

till kalkberget med hjälp av dragstag. NCC:s konstruktörer tillsammans med beställaren valde 

att använda sig av GEWI-stag Ø 63,5 mm med stålkvalitén S 555/700 som skulle utföras med 

dubbelt korrosionsskydd. Dragstagen skulle förankras fast i bottenplattan med 

förankringsplattor med storleken 350x350x60 mm med stålkvalitén S 355. Leverantören för 

dragstagen rekommenderade att använda sig av armeringsspiral, Ø 16 mm B500B, runt 

dragstagen. Arbetsplanen skulle fullföljas på ett sådant sätt att grovbetong skulle platsgjutas 

mot berget, efter att rätt höjdnivå på schaktet har uppstått. Dragstagen skulle injekteras fast 

med en förankringslängd på 4 meter i det fasta kalkberget. Övergången mellan lermoränen 

och kalkberget enligt tidigare mätningar ligger på ungefär – 5,7 meter och övergången mellan 

det dåliga kalkberget till fast kalkberg på – 8,5 meter. Dragstagens topp skulle hamna 360 mm 

över avskärningsplanet (den högsta nivån för dragstaget när det gjuts in i betongen) enligt 

dragstagstabellen. Samtliga dragstag provdrogs, med stegrande dragkraft 100 kN, 500 kN, 

1000 kN, 1250 kN och 1582 kN, och det sista laststeget vidmakthölls i 15 minuter. Kravet för 

godkännandet av dragstagen vid provdragningen var att töjningen av dragstaget skulle 

understiga 1,5 mm. Efter provdragningen skulle kapningen av dragstagen, enligt stagtabell, 

utföras för att möjliggöra armeringsarbeten. Figur 6 illusterar hur dragstagen är monterade i 

bottenplattan med förankringsplattan samt i kalkberget med injekteringsbruket.  
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Figur 6. Illustration av hur GEWI-stagen förankras i bottenplattan med förankringsplattan samt i kalkberget med 

injekteringsbruket (Projekt: Bagers plats). 

Vid dimensionering i brottgränsstadiet för parkeringshuset samt storleksval av dragstagen 

räknade konstruktörerna inte med det ovanliggande jordskiktets och Hamnmästarbostadens 

egenvikt. Båda dessa egenvikter har en gynnsam inverkan som skulle hjälpa till att motverka 

det hydrauliska upptrycket. Dessa egenvikter användes inte i beräkningarna eftersom 

kunskapen om framtida planer i området inte var tillräckliga. Det kan exempelvis vara så att 

jorden schaktas bort i framtiden eller/och att Hamnmästarbostaden förflyttas för ett nytt 

projekt, nämnde Lindell. 

Enligt förfrågningsunderlaget hade Tyréns kommit med förslaget att bottenplattan skulle ha 

en jämn tjocklek på 1100 mm utan några voter, samt bergförankrade dragstag med en 

annorlunda placering jämfört med det verkliga utförandet. Det förslaget byttes ut av NCC, till 

den nuvarande efterspända bottenplattan (armeringen är efterspänd, inte att misstolka som att 

dragstagen är efterspända) som är 600 mm tjock förutom under pelarna. En omplacering av 

dragstagen var ett faktum då den dimensionerade momentfördelningen i bottenplattan 

ändrades och nya beräkningar fick göras. Efterspänningen ger bottenplattan en ökad 
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bärförmåga genom en gynnsam kraftlinjeöverföring (minskar skjuvkrafterna i ett snitt runt 

dragstagen med ungefär 600 kN). Denna inverkan ledde till att inga voter behövdes under 

dragstagen. 

Under byggtiden uppstod en upptryckning av bottenplattan på två olika ställen och orsaken till 

problemet fastställdes aldrig helt. Det fanns två olika teorier bakom bottenupptryckningen: 

dels att det fanns ett visst hydrauliskt upptryck från grundvattnet mot bottenplattan trots att 

grundvattnet hade pumpats undan, dels att kalkberget hade expanderat vid tillgång av syre. 

NCC åtgärdade problemet genom att injektera de bildade sprickorna med injekteringsbruk 

efter att pelarna sattes på plats så att parkeringshusets egenvikt kunde ge en gynnsam inverkan 

för att hålla bottenplattan på plats (Jonasson och Lindell, 2012-03-27). 

4.3 Bromma Center 
Detta projekt handlar om nybyggnationen av ett underjordiskt garage med utomhusparkering 

på taket och ombyggnad av det befintliga köpcenteret (Stormarknad), i dåvarande Hangar 3. 

Projektet är beläget i det nya handelsområdet, Bromma Blocks, vid Bromma flygplats i 

Stockholm. Under 30-talet skapades området för flygverksamhet och den största delen av ytan 

bestod av hangarer. En växling från hangar till handelsplats var ett faktum, eftersom 

flygverksamheten i området minskade med tiden samtidigt som en tillväxt på handelssidan 

uppstod i området. September 2010 invigdes hela handelsplatsen, Bromma Blocks, där 

hangaren H3 är det största köpcentret, som har Ulvsundavägen 181-193, Bromma till adress. 

KF fastigheter var beställaren till detta projekt, där Skanska fick ansvaret för detta projekt 

som totalentreprenör. Tyréns AB fick konstruktionsuppdraget och var med från 

projekteringsstadiet och framåt. De personer som har varit involverade i projektet från Tyréns 

är Hans Lanevik (uppdragsledare) och bl.a. Hossam Heddini som konstruktörer. Projektet har 

212974 som uppdragsnummer. 

Det underjordiska garaget skulle få samma höjdnivå på sin bottenplatta (överkant) som 

köpcentrets bottenplatta för att underlätta ingången från garaget till köpcentret. Både det 

underjordiska garaget och utomhusparkeringen byggdes lika stort och har en storlek på 115 m 

i längd och 75 m i bredd och är dimensionerade för 400 bilar vardera. I och med att målet var 

att hålla dem på samma nivå, var det oundvikligt att inte stöta på problemet med hydraulisk 

bottenupptryckning för garagets bottenplatta, eftersom det underjordiska garagets bottenplatta 

kom att hamna under grundvattenytan.  

Den befintliga hangaren hade löst det ovan nämnda problemet genom att kontinuerligt pumpa 

undan grundvattnet till en höjdnivå på – 0,5 meter. Denna lösning var godkänd då vattendom 

för grundvattensänkning var tillåtet under 40-talet (vid konstruerandet av denna byggnad). 

Huset har både en huvudpump och reservpump som kontrolleras kontinuerligt. Det 

bortpumpade grundvattnet leddes till dagvattenledningarna, som i sin tur transporterade det 

vidare till närliggande Bällstaviken. De är även avsedda för att vara i funktion under hela 

husets livslängd. Den närliggande marken stabiliserade även med sneda träpålar (lutning 4:1) 

för att förstärka den dåliga leran mot glidning.  
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Köpcentrets dåvarande bottenplatta hade endast en tjocklek på 100 mm och en höjdnivå på – 

0,3 m på dess överkant. Det vill säga att grundvattnet inte skapade något hydrauliskt upptryck 

mot den dåvarande bottenplattan, eftersom grundvattnet ständigt pumpades till en nivå under 

den. Troligen skulle köpcentrets dåvarande bottenplatta inte klara av ett större hydrauliskt 

upptryck om pumparna skulle vara ur funktion under en längre period, om grundvattnet skulle 

nå tillbaka till sin ursprungliga nivå på + 2 meter. Köpcentrets dåvarande bottenplatta fick 

rivas och en ny bottenplatta på 250 mm, på samma höjdnivå (– 0,3 meter i överkant 

bottenplatta), gjöts. Underkanten på köpcentrets nya bottenplatta hamnade under nivån 

grundvattnet pumpades ned till (– 0,5 meter). Därför justerades pumparna så att 

grundvattennivån under köpcentrets bottenplatta sjönk ned till ungefär – 0,7 meter för att 

undvika hydraulisk bottenupptryckning, även om grundvattentrycket inte är så stort. Figur 7 

illustrerar övergång mellan Hangar 3 och länk D som är kopplad till garaget och hur dessa ska 

byggas ihop.  

 

Figur 7. Övergången mellan Hangar 3 och Länk D (garagets koppling till Hangar 3 är densamma, men med vissa 

måttavvikelser) (Projekt: Bromma Center). 

En viktig punkt som behövde beaktas vid dimensioneringen av den nya anläggningen var att 

underlaget bestod av väldigt lös lera, som berodde på att området tidigare hade varit sjöbotten. 

Med hjälp av betongpålar som var upp till 18 meter långa och hade en storlek på 270x270 

mm, stabiliserades anläggningen både mot ras och sättningar, eftersom det var långt ned till 

berget. I och med att den underjordiska parkeringen låg intill det befintliga huset skulle även 

en varierande grundvattennivå under hela garagets bottenplatta beaktas. Grundvattenytan 

varierade från en nivå på + 2 meter på den sidan som var längst bort från hangaren, till – 0,5 

meter på den sidan som var i kontakt med hangaren, som till största delen berodde på 
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pumpningen av grundvattnet. Vid dimensionering av det underjordiska garagets bottenplatta 

bestämde konstruktörerna sig för en jämn grundvattennivå på + 2 meter.  

För att kunna utföra arbetet och bygga ett underjordiskt garage under grundvattennivån valde 

konstruktörer att sponta med profilerade plastsponter. Det gjordes en bit in ifrån 

bottenplattans ytterkant och runt om hela bottenplattans utsträckning, förutom de delar som 

var i direktkontakt med hangaren H3. Sponten blev permanent och den skulle köras ned 

tillräckligt djupt i marken för att sänka grundvattenytans gradient så att den inte skulle nå upp 

till underkanten på bottenplattan. Figur 8 visar schematiskt hur det är tänkt med placeringen 

av den permanenta tätsponten av plast och hur den kommer påverka grundvattennivån i 

området. Genom detta initiativ tvingas grundvattnet ta sig runt området och sedan rinna av i 

Bällstaviken, som befinner sig på andra sidan av köpcentret.  

 

Figur 8. Schematisk bild av tätspontens placering under det underjordiska garagets bottenplatta och dess påverkan 

på grundvattnet i området. 

På grund av den dåliga leran som ständigt sätter sig (1 cm/år) till följd av sin egenvikt, valde 

de att schakta bort en del lera runt om parkeringsanläggningen och sedan återfylla schaktet 

med skumglas från Hasopor. Detta gjordes för att sänka dess egenvikt och på så vis undvika 

nivåförändringar vid övergången mellan utomhusparkeringen och marken.  

I och med att berget inte var tillgängligt valde de att motverka den eventuella hydrauliska 

upptryckningen med egenvikten av konstruktionen, vid eventuella olyckor med tätsponten. 

Den största delen av egenvikten koncentrerades till det underjordiska garagets bottenplatta. 

Dessa beslut resulterade i hårdbetong ovanpå en 400 mm tjock bottenplatta av fiberbetong, på 

50 mm oarmerad betong. Täckskiktet av hårdbetong är till för att skydda bottenplattan mot 

påfrestningar som en parkeringsplats får stå ut med, såsom kloridangrepp och slitage från 

dubbdäck mm. Figur 9 illusterar båda garageplanen och även placeringen av betongpelare och 

plastsponten.  
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Figur 9. Kopplingen mellan garageplanen och placeringen av tätsponten och betongpålarna (Projekt: Bromma 

Center). 
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Som säkerhetsåtgärd mot oplanerad hydraulisk upptryckning av bottenplattan under 

byggprocessen, exempelvis vid längre regnperioder eller brott i sponten, valde 

konstruktörerna att lämna sporadiska genomgående hål i bottenplattan med hjälp av 

korrugerade plaströr, som illusteras i Figur 10. De hålen skulle låta grundvattnet svämma över 

bottenplattan vid en eventuell höjning av grundvattnet istället för att försöka trycka upp 

bottenplattan. Ihåligheterna skulle igengjutas i efterhand när konstruktionen i princip hade 

byggts klart och anläggningen kunde motverka upptryckningen med sin egenvikt. De hade 

även placerat flera teströr i bottenplattan för att kontinuerligt mäta grundvattennivån under 

bottenplattan. Eventuella grundvattenpumpningar skulle göras om värdena på 

grundvattennivån skulle kunna ställa till med problem.   

 

Figur 10. Säkerhetsöppningens dimension i bottenplattan och dess utföring (Projekt: Bromma Center). 

Det har inte uppstått några problem som haft hydrauliskt upptryck som orsak, varken under 

byggskedet och efter färdigställandet av anläggningen (Heddini och Lanevik, 2012-03-07).      

4.4 Dockums 
Dockums är namnet på ett nytt kontorshus som byggts i Västra Hamnen, Malmö. Byggnaden 

består av totalt 8 plan, där 6 plan ligger ovan mark och de resterande två ligger under 

marknivå. Beställare av detta byggprojekt var Wihlborgs Fastigheter AB och PEAB hade 

utförandeentreprenaden. Wihlborgs anlitade Tyréns för projekteringen av byggnaden redan 

från systemskedet.  

Inblandade från Tyréns i detta projekt var Håkan Mårtensson (Uppdragsansvarig) och Kenth 

Lindell som var konstruktör och handläggare för projektet. Slutförandet av byggnationen var i 

slutet av år 2010 och syftet med denna konstruktion var att det skulle huseras till stora delar 

av Tyréns Region Syd. Projektets uppdragsnummer är 217908. 

Eftersom det skulle konstrueras två plan under marknivån, hamnade bottenplattans underkant 

på nivån – 3,14 meter. Denna nivå var under den dimensionerande högsta grundvattennivån, 
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som hade bestämts till + 2,0 meter och skapade ett hydrauliskt upptryck på ungefär 51,0 

kN/m
2
 mot bottenplattan. För att komma ned till nivån där bottenplattan skulle gjutas 

schaktades jorden bort i två omgångar. 

Området runt omkring konstruktionen hade en relativt plan marknivå på ungefär + 2,7 meter. 

Det översta jordlagret bestod av sjöbotten och fyllning som sträckte sig ned till nivån – 2,0 

meter. Under detta skikt fanns en fast lagrad lermorän ned till nivån ungefär – 4,5 meter. 

Sedan övergick lermoränen från att vara fast till väldigt fast lagrad och kunde ses som 

innesluten ned till kalkberget, som ligger på nivån cirka – 7,0 meter. Det nedre skiktet av 

lermorän är så fast och har så låg permeabilitet att grundvattnet inte antogs kunna tränga 

igenom uppifrån och ned och tvärtom. Kalkbergets översta 2 meter är väldigt uppsprucket och 

det står i direktkontakt med havsvattnet. Detta leder till att vatten sipprar in i kalkbergets 

sprickområden och skapar ett vattentryck under den lågpermeabla lermoränen. Denna 

lågpermeabla lermorän skapar då två stycken vattennivåer, en ovanför och en under dess 

skikt, som behövde beaktas för projektet. Figur 11 visar en principskiss på hur det ser ut under 

marken.   

 

Figur 11. Principskiss över jordlagerföljden samt placeringen av bottenplattan (Projekt: Dockums). 

Havsvattnet, som har trängt in i kalkbergets uppspruckna del vill lyfta upp ovanliggande 

jordlager, såsom den övre grundvattenytan kommer vilja lyfta upp bottenplattan efter 

gjutningen. Detta kan skapa problem under byggskedet, då schaktning ned genom det översta 

skiktet av lermorän gjordes för att kunna gjuta bottenplattan på rätt nivå. Tyngden ned mot 

kalkberget från jordlagrena skulle kunna komma att underskrida de upptryckande krafterna 

från havsvattnet innan bottenplattan hade gjutits. För den uppspruckna zonen i kalkberget 

hade det, efter geotekniska undersökningar, bestämts att det hydrauliska upptrycket skulle 

motsvara att havsnivån var på +1,0 meter (se Figur 11). Det uppspruckna kalkbergets 

ovansida ligger på cirka – 7,0 meter, som nämnts ovan, vilket ger ett upptryck på ungefär 80 

kN/m
2
 mot den väldigt fast lagrade lermoränen.   

Bottenplattan är 50 meter bred och 55 meter lång och med hjälp av dragstag förankrade i 

kalkberget ska bottenupptryckningen motverkas. Skälet till att jorden schaktades bort i två 
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omgångar berodde på antagandet att om schaktning till grundläggningsnivå hade gjorts i ett 

svep, skulle jordlagret som fanns kvar ovan kalkberget utsättas för bottenupptryckning. 

Dessutom kunde problem med strömmande vatten från kalkberget genom lermoränen uppstå. 

Därför valde entreprenören att först sänka grundvattnet för det övre jordlagret och sätta in en 

glesspont ned till den fasta lermoränen. Därefter schaktade de ned till en nivå av + 0,5 meter. 

Sedan lades en tätspont in som gick ned till den väldigt fasta lermoränens ovansida. Pumpar 

sattes in för att sänka grundvattenytan på det övre magasinet så att det inte översteg nivån + 

0,0 meter fram tills tre stomplan samt båda källarplanen hade byggts färdigt. 

När den första schaktetappen var avklarad, borrades dragstag ned till berget och injekterades 

fast. Eftersom dragstagens slutgiltiga högsta nivå skulle vara på cirka – 2,5 meter (lite under 

överkant bottenplatta) och det hade schaktats ned till nivån + 0,5 meter, skarvades tre extra 

meter stål till på dragstagen. Dessa tre extra meter utnyttjades för att kunna provdra 

dragstagen, eftersom de inte kunde provdras när de var nere på grundläggningsnivå, pga. ovan 

nämnda problem med bottenupptryckning av den väldigt fasta lermoränen. Den fria längden 

på dragstagen, upp till grundläggningsnivån – 3,21 meter, injekterades också fast för att fästa 

dragstaget mot lermoränen och motverka de upptryckande krafterna samt strömningen av 

vatten som skulle kunna uppstå från havsvattnets tryck mot den väldigt fasta lermoränen.  

Vid den andra schaktetappen, skulle jord schaktas bort så att grundläggningsnivån på – 3,21 

meter nåddes. Innan schaktningen påbörjades pumpades havsvattnet bort från kalkbergets 

uppspruckna del, tills ett vattentryck motsvarande nivån – 1,0 meter (60 kN/m
2
) uppnåddes 

och detta vattentryck skulle bibehållas tills bottenplattan gjutits. Efter att bottenplattan gjutits 

tilläts vattentrycket i kalkberget nå en nivå på + 0,0 meter genom att minska på 

bortpumpningen av havsvattnet tills hela det nedersta planet, och valven i planet ovanför, 

färdigställts. När dessa delar var avklarade, försvann behovet av att pumpa bort vattnet i det 

undre vattenmagasinet, eftersom bottenupptryckningen kunde motverkas av egentyngderna 

från konstruktionen och lerorna samt dragstagen i detta skede.  

Grundläggningen hade för detta projekt bestämts vara en samverkansgrundläggning med en 

bottenplatta med aktiva (efterspända) dragstag. Figur 12 nedan visar att bottenplattan var 

jämntjock (600 mm). Under bottenplattan gjöts ett 70 mm tjock lager av grovbetong för att få 

en jämn och fin yta att gjuta bottenplattan på. Eftersom bottenplattan befinner sig under 

grundvattenytan sätts ett vattentäthetskrav på den, vilket innebar att en maximal sprickbredd 

på 0,2 mm sattes som gränsvärde. Bottenplattan skulle fungera som golv till ett 

parkeringsgarage för denna kontorsbyggnad och fick då exponeringsklassen XD3. Detta ledde 

till kravet på att betongen skulle vara av kvalitén C45/50 och ha ett maximalt vattencementtal 

på 0,40. 
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Figur 12. GEWI-staget och dess förankring i bottenplattan (Projekt: Dockums). 

I den riktning av bottenplattan där det bara fanns dragstag, var centrumavståndet mellan 

dragstagen maximalt 2,5 meter. I den andra riktningen, där väggar och pelare fanns ovanför 

bottenplattan, översteg inte centrumavståndet 6 meter, som visas i Figur 13.  

 

Figur 13. Typsnitt som visar centrumavstånden för pelare och dragstag i båda riktningarna (Projekt: Dockums). 

Konstruktör Mårtensson berättade att dragstagen som utnyttjades till detta projekt var 

efterspända GEWI-stag med diametrarna 50 samt 63,5 mm. Vid färdigställande skulle 

dragstaget vara 12 meter långt, där 7 meter räknades som fri slaglängd och de nedersta 5 

meter förankrades i friskt kalkberg. Eftersom kalkbergets översta 2 meter är väldigt 
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uppsprucket, räknas alltså de översta 2 meterna i kalkberget till den fria slaglängden och 

underkanten på dragstaget hamnade ungefär på nivån - 14 meter.  

Ankarplattan hade ytan 300x300 mm oavsett stagdiameter, men tjockleken på den varierar 

med stagdiametern (45 mm för GEWI ø 50 och 50 mm för GEWI ø 63,5). Ett spirorör 

(spiralfalsat rör av tunn stålplåt), med diametern 200 mm, sattes in från underkanten av 

ankarplattan genom bottenplattan och 150 mm ned i underliggande jordlager. Figur 12 visar 

även hur GEWI-staget är förankrat i bottenplattan.  

För att kunna efterspänna dragstagen gjöts bottenplattan, med en lucka från underkanten av 

ankarplattan till ovansidan. Denna lucka skulle vara 400x400 mm under ankarplattan och 

sedan få en större öppen yta vid bottenplattans överkant som kan ses i Figur 12. De dragstag 

som hade diametern 50 mm skulle gradvis provdras upp till 150 % av brukslasten, som var 

540 kN, och sedan efterspännas till en last av 550 kN. Dragstagen som hade diametern 63,5 

mm skulle också gradvis provdras upp till 150 % av brukslasten, som låg på 740 kN, och 

efterspännas till en last av 600 kN. Efter att dragstagen hade spänts upp, gjöts luckorna igen 

med en expanderande betong av hållfasthetsklassen C35/45.  

Vid intervjun talade Mårtensson om att en jämntjock bottenplatta gjöts som nämndes ovan. 

Under dragstagen ökades armeringen för att minska sprickbildningen i betongen, med hjälp av 

spiralarmering. Under pelare och väggar satte de in skjuvarmeringen HALFEN-DEHA för att 

motverka genomstansningen av bottenplattan istället för gjutning av vot. Figur 14 visar hur 

HALFEN-DEHA-armeringen sätts in under pelarna för att klara av genomstansningen. 

 

 

Figur 14. Skjuvarmeringen HALFEN-DEHA under pelare (Projekt: Dockums). 

Problemen som hade uppstått för detta projekt var att det hade blivit för stora sprickbildningar 

där dragstagen var placerade. Enligt Mårtensson berodde detta troligtvis på att tillräckligt med 

armering inte hade satts in i bottenplattan. Detta problem löstes genom att sprickorna 

injekterades med en polyuretanlösning (Mårtensson, 2012-03-23). 
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4.5 Grand Hôtel Spa 
Grand Hôtel byggdes av fransmannen Régis Cadier år 1874, under en tid då Stockholm 

saknade hotell av världsklass. Huset är beläget på Blasieholmen och är endast 25 meter bort 

från hamnen där skärgårdsbåtarna lägger till. Under 2000-talet bestämde Grand Hôtel sig för 

att erbjuda sina gäster en Spa & fitness-anläggning tillsammans med Raison d´Etre Spa. 

Grand Hôtel ville bygga sin nya spaanläggning i grannhuset, Burmanska Palatsets, som 

köptes upp av hotellets ägare i början av 2000-talet. 

Hösten 2009 invigdes den komplexa tvåvåningsanläggningen där suterrängplan och 

bottenvåning i Burmanska Palatsets utnyttjades. Delar av suterrängen som ligger under 

markplan (platta på mark) grävdes ur för installationsutrymmen och bassänger. Projektet blev 

en del av ombyggnaden av Burmanska Palatset, där en spaanläggning, samt ytterligare 

utrymme i en ny källarvåning byggdes (Grand Hôtel, 2012). 

Grand Hôtel, beställaren av detta projekt, ägs av The Grand Group som i sin tur är ett helägt 

dotterbolag till Investor AB. Grand Hôtel tillsatte en projekteringsgrupp där Per Öberg från 

Per Öberg Arkitekt AB var arkitekt och Tyréns AB anlitades som konstruktörer, mätnings- & 

karttekniker, geotekniker och bergkonstruktörer. Beställaren anlitade Hifab AB som 

projektledare. SH Bygg handlades upp för en samordnad utförandeentreprenad och det skedde 

under förfrågningsskedet. 

Uppdragsansvarig för Grand Hôtel Spa hos Tyréns var Jan Eriksson, som numera är 

pensionerad, och handläggaren var Peter Rubin. Projektet har 214016 som uppdragsnummer. 

Förfrågningsunderlaget frångicks, genom att större delen av de projekterade 

installationsutrymmena flyttades från utomhus (under trädgårdarna utanför huset) till en 

utökad källarvåning i Burmanska Palatset. Det medförde en stor omprojektering under 

byggskedet. Där schaktades både jord och berg bort motsvarande 500 m
3
. Enligt arkitektens 

ritningar är höjden på överkanten av bottenvåningens platta på + 1,5 meter. Anläggningen 

skulle få sin lägsta nivå på – 1,72 meter i vissa delar av källarplattans underkant. En av de 

stora utmaningarna i detta projekt var grundvattnet. Som underlag på grundvattennivån hade 

man fått + 1,0 meter för maxnivån, + 0,39 meter för medelnivån och – 0,8 meter för 

miniminivån. Det vill säga att grundvattnet hade ungefär 2 meters nivåförändring genom åren 

och en stor orsak till detta är saltsjön som ligger intill husen. Den maximala hydrauliska 

upptryckningen mot bottenplattorna i detta projekt beräknades för vissa delar till 2,72 meter 

vattenpelare, dvs. ett upptryck på 27,2 kN/m
2
. 

På grund av dem verksamheter som pågick i hotellets byggnader, såsom hotell- och 

konferensgäster etc., uppkom begränsningar för entreprenören. Projektförändringarna som 

nämndes ovan ledde till att allt arbete gjordes inomhus. Fler detaljer som gjorde projektet än 

mer komplext var en extrem installationstäthet och dess placering samt bottenplattor som har 

ett konstant upptryck från grundvattnet. Utföranden som alstrade buller, fick endast göras 

under schemalagda tider. Exempelvis var bergsprängning inte tillåtet vilket innebar att berget 

spräcktes under bestämda tidpunkter. Invigningen av Spa & fitness-anläggningen blev 

http://www.tyrens.se/sv/Tjanster/Matnings---kartteknik/
http://www.tyrens.se/sv/Tjanster/Matnings---kartteknik/
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försenad från påsken 2009 till november samma år, pga. de ovan nämnda begränsningarna 

och omstarten av projekteringen vid flytt av installationsutrymmen och bassänger. 

Som det nämndes tidigare fick inte något arbete utföras utvändigt i detta projekt. För att hålla 

undan grundvattnet under byggtiden och få en tillräckligt torr miljö för att kunna gjuta 

bottenplattorna, var det tänkt att det skulle spontas runtom det önskade schacktområdet med 

bakåtförankrade dragstag. Den idén blev aldrig aktuell eftersom byggentreprenören inte ville 

riskera grundvatteninträngning under byggskedet, då projektet redan var försenat. Därför 

bestämde dem sig för att pumpa undan grundvattnet under hela byggskedet. Det pumpade 

grundvattnet skulle få sitt eget cirkulationsflöde, vilket innebar att grundvattnet skulle hitta 

tillbaka till sin tidigare plats utan att någon vattensamling skulle ske då grundvattnet 

pumpades på nytt. Som säkerhet mot sättningar av dem närliggande husen placerades ett 

grundvattenrör med kontinuerlig avläsning av grundvattennivån en bit bort från Burmanska 

Palatset. 

Endast den östra sidan av huset (sidan mot Hovslagargatan) fick spontas för att motverka 

trafiklasten från gatan. För resterande schaktområden fick endast en gjutform byggas som 

något spontliknande för framtida betongfyllningar, med tanke på att rasrisken var minimal. 

Spontningen placerades en liten bit in ifrån väggen och installationen av den gjordes i flera 

steg. Det skedde på det viset att en meter i taget schaktades bort och stabiliserades med 

sprutbetong i valvformat tills grundvattenytan nåddes. Sedan borrades rörpålar RR 90/6,3 ned, 

med minst 500 millimeters förankring i berg med ett centrumavstånd på 400 mm. Påsvetsade 

plåtar S 235 JR G2 mellan rörpålarna installerades under grundvattennivån för att täta till 

sponten. Hela sponten skulle även förstärkas med stålbalkar HEB 160 som placerades mellan 

sponten och befintliga pelare. Dessa stålbalkar skulle sedan rivas efter att gjutning av bjälklag 

och väggar hade härdats klart. Figur 15 visualiserar spontningen och dess förstärkning samt 

arbetsordningen.  

Ett av rummen, som var planerat för en 10 meter lång simbassäng, fick inte spontas upp på 

samma sätt som dem andra rummen som är på samma sida av byggnaden. Hela utrymmet 

behövdes för att uppfylla kraven för en 10 meter lång bassäng. Sponten i det rummet bestod 

av platsgjuten armerad betong mellan de befintliga ytterpelarna som förstärktes med 

stålbalkar HEB 100 enligt ovan nämnda utförande.  
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Figur 15. Visar arbetsordningen för tätsponten och förstärkningen av den östra sidan av huset mot Hovslagargatan 

(Projekt: Grand Hôtel Spa). 

Vid förankring av bottenplattorna ned till berg valdes Ischebeck Titan-pålar 40/16, som både 

är ett borrstål och injekteringsstål. Figur 16 visualiserar Ischebeck Titan 40/16 och dess 

installation i bottenplattan. Dessa stag lämpar sig både för drag- och tryckkrafter och 

installerades för att motverka det hydrauliska upptrycket samt föra ned egentyngden av husen. 
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Injekteringsbruket spolades upp till 60 bar genom öppningarna i pålen och förankrade sig mot 

bergen. Pålarnas dragmotstånd med en kombination av egenvikten av bottenplattan och 

tillbyggnaden skulle motverka det hydrauliska upptrycket. Andra typer av pålar användes 

också i detta projekt. Rautaruukki RD 115/8, betraktas som tryckpålar och användes endast i 

ett rum, som låg ovan grundvattenytan, och skulle endast föra ned tillbyggnadens laster. Figur 

17 visualiserar Rautaruukki R D 115/8 och dess installation i bottenplattan.  

 

Figur 16. Visar hur Ischebeck Titan 40/16 gjöts in i bottenplattan, ankarplattans storlek och svetsmängden (Projekt: 

Grand Hôtel Spa). 

 

Figur 17. Visar hur de trycka pålarna, Rautaruukki RD 115/8 ska platsgjutas i bottenplattan (Projekt: Grand Hôtel 

Spa). 
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Titan-pålarna skulle borras ned ett antal meter i berget, men underlag för detta finns inte. 

Däremot räknade konstruktören med en tillåten tryck- och dragbelastning på 300 kN per 

Titan-påle och detta värde skulle uppnås vid provdragningen. Det var upp till leverantören, 

som borrade ned Titan-pålarna, att se till att detta krav uppfylldes. Tillräckligt med underlag 

om berget fanns inte för att konstruktören skulle kunna beräkna fram förankringslängden. 

Titan-pålarna kapades i önskad höjdnivå, som motsvarade en centrisk placering i 

bottenplattan, efter att de har provdragits och uppfyllt kraven. Enligt handlingarna och vad 

konstruktören hade tänkt sig, skulle Titan-pålarna förankras med en svetsad ankarplatta med 

dimensionerna 200x200x30 mm, stålkvalitén S 235 JR G2 och en svetstjocklek på a5. 

Bottenplattan skulle platsgjutas med betongkvalitén C35/45 och vattencementtalet fick inte nå 

över 0,45. Bottenplattan skulle gjutas med en tjocklek av 300 respektive 400 mm beroende på 

vilka delar som betraktades. Enligt handlingarna hade 50 års livslängd på både betongen och 

Titan-pålarna bestämts. Figur 18 visar även hur armeringen (med tillkommande armering) 

runt Titan-pålarna utfördes (Rubin, 2012-02-29). 

 

Figur 18. Visar hur och vilken mängd armering som används över stålrörspålarna (Projekt: Grand Hôtel Spa). 

4.6 Hagastaden 
Hagastaden är ett område på 96 hektar som är planerat att byggas fram till år 2025 för att 

koppla samman Stockholm med Solna stad. Området ligger i närheten av Norra 

stationsområdet och kommer innehålla boende, parkområde, handel, forskning och vård. Just 

detta delprojekt, där Ebrahim Zamani är ansvarig konstruktör, handlar om byggandet av ett 

garage under Torsplan som pågår idag. Beställare för projektet är Stockholm Stads 

Exploateringskontor. Sveab har en utförandeentreprenad, där Tyréns AB står för 

konstruktionshandlingarna. Garaget ska i framtiden kunna kopplas till de höghus och 

byggnader som är tänkta att byggas i och runtomkring Torsplan. Uppdragsnumret till detta 

projekt är 225925. 
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Byggnationen av bottenplattan och garaget är uppdelat i tre etapper, där den första etappen är 

färdigbyggd. En stor begränsning under byggprocessen är hur trafiken ska ledas runt Torsplan 

utan att den stoppas. Den provisoriska träbron har byggts och utnyttjas idag för att leda 

trafiken mot Solna över denna bro och den färdigställda delen av garaget. Träbron kommer 

rivas när upprustningen av Solnabron och etapp 2 av garaget är färdigbyggt. När de tre 

etapperna är avklarade, kommer bottenplattan vara 170 meter lång och 35 meter bred. Garaget 

kommer att ligga i två våningar, där en ramp på 40 meter kommer byggas för att lyckas få in 

det övre planet. Den första etappen, som är 20 meter lång, och en del av den andra etappen har 

antagits ligga på eller ovanför grundvattenytan, därför har inte den delen dimensionerats för 

hydraulisk bottenupptryckning.  

Delar av etapp 2 och hela etapp 3 i ligger under grundvattenytan. Då första etappen är helt 

avklarad har namnet på dessa två etapper byts till huvuddel 1 (etapp 2) och huvuddel 2 (etapp 

3). Underkanten på bottenplattan ligger på nivån + 10,7 meter. Geotekniska undersökningar 

visade att det fanns två olika grundvattennivåer. Den första dimensionerande 

grundvattennivån ligger på + 11,9 meter och den andra på + 12,9 meter, vilket innebär att 

bottenplattan som mest kommer befinna sig 2,2 meter under grundvattenyta. En tätspont har 

slagits ned till berget runt hela byggytan och pumpar har satts in för att sänka grundvattnet 

under grundläggningsdjuper under byggskedet. 

Någonting som har varit ett huvudbry vid projekteringen av detta garage är vad som ska göras 

med de avloppsledningar som går i marken där bottenplattan ska gjutas. Det är befintliga 

ledningar som försörjer Vasastan och de kommer gå rakt genom bottenplattan om inte de 

flyttas. De befintliga ledningarna kommer läggas om till en kulvert när huvuddel 1 är avklarad 

och skarvar kommer uppstå i bottenplattan för att kulverten ska kunna gjutas ihop med 

bottenplattan. Där fås ännu ett riskmoment enligt Zamani, eftersom risken för läckage genom 

dessa delar ökar. I Figur 19 ses ledningen i tre avsnitt och hur den först ligger ovanför den nya 

bottenplattan för att sedan gå rakt igenom den, om den inte skulle förflyttas. 
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Figur 19. Befintliga ledningar och hur de skulle gå rakt igenom bottenplattan om de inte förflyttas och en kulvert 

byggs in i bottenplattan för dem (Projekt: Hagastaden). 

Något som försvårar avslutningen av garaget är kopplingen till de höghus som ska byggas. 

Konstruktören har inga handlingar på höghusen, men måste skapa en anslutning i de ändar där 

höghusen är tänkta att placeras, då garageutrymmet kommer utnyttjas av de framtida 

höghusen.  

Det sista hindret, som dessutom kan ses som det största, var att få till två plan i garaget. En 

stor begränsning där var kravet på att 1,5 meter jord skulle finnas mellan garagetaket och 

marknivån, för att kunna sätta in ledningar. Nivån på bottenplattan var också bestämd, vilket 

ledde till att de hade strax under fem meters garagehöjd att röra sig på i den första etappen och 

runt sex meter garagehöjd i de två andra delarna av garaget. Lösningen till att få in ett 

entresolbjälklag och skapa de två våningar som begärdes, var genom att luta garaget 1:100 

och sätta in den 40 meter långa rampen, som kan ses i Figur 20.  Detta ledde till slut till att 
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tillräckligt höjd skapades för att kunna få in nästa plan utan att höja marknivån eller på något 

sätt påverka tjockleken av jorden som krävdes för ledningarna.  

Zamani nämnde att valet stod mellan en tjock bottenplatta utan voter och få dragstag eller en 

tunn bottenplatta med voter och fler dragstag. Han beskrev att en tjockare bottenplatta leder 

till ett större schaktdjup, som i sin tur skulle ge ett större grundvattentryck. Därför valde han 

att dimensionera fram en tunn bottenplatta som vilar på och är ihoparmerad med tryckta 

pelarfundament med ett centrumavstånd på 9 meter. Mellan pelarfundamenten är 

bottenplattan förankrad i berget med stålkärnepålar med ett centrumavstånd på 9 meter för att 

motverka grundvattentrycket. Under stålkärnepålarna finns voter för att motverka 

genomstansning av den tunna bottenplattan. Där stålkärnan dras upp i bottenplattan vid 

anslutningen till en vägg, kan stålkärnan fästas högre upp än vad som görs när den fästs in i 

bottenplattans fält. Detta ger en ökad säkerhet mot genomstansning för bottenplattan.  

Eftersom de geotekniska undersökningarna visade att grundvattenytan låg på två olika nivåer, 

valde de dessutom att dimensionera bottenplattan för de båda grundvattenytorna för att spara 

resurser. Där grundvattenytan ligger på nivån + 11,9 meter, ska en 200 mm tjock bottenplatta 

gjutas på, medan en 250 mm tjock platta gjuts där grundvattenytan är + 12,9 meter. Voter 

krävs under varje dragstag för att klara av genomstansningen som kan uppstå pga. 

skjuvkrafterna i bottenplattan. Armering kommer att läggas i båda över- och underkant med 

ø16 respektive ø12 med centrumavståndet 150 mm. Dessutom sätts extra armering in vid 

voterna pga. risken för ökad sprickbildning i dessa områden. 
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Figur 20. Lösningen till hur entresolbjälklaget möjliggjordes med rampen och lutningen på garagets bottenplatta 

(Projekt: Hagastaden). 
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I huvuddel 1 förankras bottenplattan mot hydrauliskt upptryck med hjälp av stålkärnepålar 

som består av GWS-stag med diametern 26,5 mm och foderrör med dimensionerna 115x5 

mm. Förankringslängden ska vara tre meter i friskt berg för dessa GWS-stag och när den 

delen har injekterats och härdats, ska kärnan provdras för 250 kN, vilket är 1,5 gånger 

dimensionerande lasten. Stora tryckkrafter uppstår där pelarfundamenten är belägna och dessa 

krafter bärs av fyra stycken Ruukki RD-pålar med storleken 220x12,5 mm. Dessa RD-pålar är 

belägna under pelarfundamenten för att fördela ned lasterna till underliggande stabila jord 

eller berg. Exakt hur det kommer se ut visas i Figur 21. 

 

Figur 21. Utförandet av RD-pålarna i huvuddel 1 (Projekt: Hagastaden). 

I huvuddel 2 blir det också två olika sätt att förankra bottenplattan i berget. Det första blir som 

för huvuddel 1, men med GWS-stag av diametern 36 mm istället och förankringslängden är 

minst tre meter här, men kan nå upp ända till sex meter, beroende på djupet ned till berg från 

underkant bottenplatta. I Figur 23 visas att ju mindre jordmassa som finns mellan berg och 

bottenplatta, desto större förankringslängd krävs. Dessa stålkärnor provdras för kraften 500 

kN då grundvattenytan har en högre nivå än i huvuddel 1.  I denna huvuddel ligger berget 

närmare bottenplattan, därför valde Zamani att konstruera plintar under pelarfundamenten ned 

till berget. Dessa plintar förankras i berget mot eventuella excentriska belastningar av 

fyllningen och packningen (detaljutförandet visas i Figur 22).  

 

Figur 22. Utförandet av plintarna i huvuddel 2 (Projekt: Hagastaden). 
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I Figur 23 visas de dragstag och foderrör som kommer utnyttjas till detta garage. Dragstagen 

kringgjuts i sina foderrör, som borras ned 500 mm i berget för att ge ett korrosionsskydd till 

dragstaget. GWS-stagen har en stålkvalitet av 950/1050 MPa och dessa valdes för att de är 

lätta att skarva med en hylsa och de är enkla att förankra enligt Zamani. Dragstagen förankras 

i bottenplattan med mutter och ankarplatta, och det ska vara ett täckskikt på 50 mm över 

muttern. Innan bottenplattan gjuts, installeras dragstagen i berget och provdras. Dessutom 

förspänns dragstagen med 200 kN innan gjutningen. Detta görs för att täta dragstaget ned mot 

berget, men också för att få en tryckt konstruktion innan grundvattnet släpps på. Då fås en 

buffert när dragstagen väl börjar känna av de dragkrafter som kommer uppstå.  

Garagekonstruktionen är dimensionerad för 120 år och detsamma gäller dragstagen. Men 

Zamani nämnde också att eftersom dessa dragstag kommer ligga i sötvatten och vara 

kringgjutna, kommer de troligtvis hålla längre än de dimensionerande 120 åren. Detta för att 

eventuell rostbildning kommer vara minimal och inte nå de gränsvärden som är uppsatta.  

Zamani berättade att de har dimensionerat fyra barriärer för tätningen mot vatten. Det första 

skyddet är ett Engage-membran, som är ett tätskikt som läggs i botten av gjutformen innan 

betong gjuts på. Det är en styv plastmatta med en mönstrad yta så att den fäster sig till 

betongen. Mattan limmas med överlapp vid skarvar. Vid anslutning av Engage-membranet 

mot konstruktionssidor och – kanter utförs tätning med en polyuretanlösning. Barriär nummer 

2 är vid skarvar, t.ex. där foderröret kommer in i betongen och framförallt vid gjutfogar, där 

fogbandet Synkoflex används som barriär. Det fästs runt röret ungefär 90 mm upp. Synkoflex 

är en bitumenbaserad, elastisk vattenspärr som förenar sig med betongen och tätar utan att 

svälla upp. Förutom Synkoflex tätas gjutfogarna också med ingjutna plåtar och det är det 

tredje skyddet för tätning mot fuktgenomträngning. Det sista skyddet mot tätning i 

bottenplattan är injekteringsslangar, som gjuts 70 mm in i bottenplattan ovanifrån. Utifall att 

vatten skulle tränga igenom de tre första barriärerna vid gjutfogarna, finns 

injekteringsslangarna som skydd. När injekteringsslangen gjuts in i bottenplattan, ovan 

gjutfogen, fästs en nippel till slangen som ska ligga på överkanten av bottenplattan. Detta görs 

för att det ska vara lätt att injektera cementbruk eller dylikt vid tätningsproblem. Utförandet 

och hur tätningen ser ut visas nedan i Figur 24. 
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Figur 23. GWS-staget och dess arbetsordning (Projekt: Hagastaden). 
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Figur 24. De olika barriärerna för att täta bottenplattan mot fuktinträngning (Projekt: Hagastaden). 

Ovan nämndes problemet med att inga handlingar på höghusen finns och det blir då svårt att 

försöka bygga ut en övergång mellan hus och garage. Eftersom grundvattentrycket finns i 

dem delarna också, krävs det att det är vattentätt där med. I övergången mellan hus och garage 

kommer dilatationsfogar användas. Det är svårt att komma med en lösning för detta problem 

redan idag, men Zamani berättade att han hoppas att handlingar på höghusen kommer snart. 

Då kan en lösning på hur fogbanden och dylikt ska gjutas in i garagets bottenplatta tas fram, 

oavsett om Tyréns får uppdraget att projektera höghusen eller inte (Zamani, 2012-03-01). 

4.7 Jakobsbergs bussterminal 
Storstockholms Lokaltrafik AB var beställaren till Jakobsbergs bussterminal. De bestämde sig 

2010 för att expandera bussterminalen i Jakobsberg, eftersom det är en av de mest trafikerade 

tågstationerna i Stockholm med cirka 20 000 resenärer dagligen. Skanska fick uppdraget som 

en samverkansentreprenad och anlitade i sin tur Tyréns. Det innebar att Tyréns, i samverkan 

med Skanska skulle upprätta konstruktionshandlingar för den nya bussterminalen. 

Bussterminalen skulle erbjuda resenärerna butiker och service samt skapa ett bekvämt 

inomhusklimat året runt (Storstockholms Lokaltrafik AB, 2012). 

Bussterminalen är byggd mellan Jakobsbergs station och Järfällavägen. Konstruktionen består 

av två våningar, gatuplan samt ett nytt källarplan, som sammankopplar bussterminalen med 

tågstationen genom en befintlig gångtunnel. Den befintliga gångtunneln passerar både under 

tågstationen och den befintliga bussterminalen, samt binder ihop bostadsområden på varsin 

sida av järnvägen. Källarplattan kommer alltså att ha samma höjdnivå som den befintliga 
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gångtunnelns bottenplatta. Figur 25 förtydligar kopplingen mellan den befintliga 

gångtunnelns bottenplatta och den nya bussterminalens bottenplatta. 

 

Figur 25. Planlösningen förtydligar kopplingen mellan den befintliga tunneln och bussterminalen, samt orienteringen 

av de befintliga tunnelväggarna (Projekt: Jakobsbergs bussterminal). 

Tyréns anlitades av Skanska som projekterande konsult för konstruktion och mark/trafik. 

Personer på Tyréns som var involverade i dimensioneringen av bussterminalen var Frank 

Janland (uppdragsansvarig), Pontus Rydstern och Ebrahim Zamani som konstruktörer. 

Projektet har 219452 som uppdragsnummer. 

En av de stora frågorna under dimensioneringen av konstruktionen var att källarens 

bottenplatta skulle konstrueras under grundvattennivån, för att få källarplanet i samma höjd 

som den befintliga gångtunnelns bottenplatta. Det hydrauliska upptrycket från grundvattnet 

som skapas och trycker upp emot bottenplattan var en stor utmaning i detta projekt. En annan 

fråga som behövdes tacklas för detta projekt var att en del av de väggar som tillhörde den 

befintliga tunneln behövde rivas, för att tillgängliggöra ingången till källarplanet. Tunneln i 

sig själv motverkade det hydrauliska upptrycket med sin egenvikt, men denna gynnsamma 

inverkan skulle gå förlorad när väggarna revs ned. 

Det fanns inte någon större begränsning under byggnationen av bussterminalen, då bussarna 

hade fått nya hållplatser i närheten av byggområdet. Ingen trafik i området skulle heller vara 

aktuellt under byggskedet, dvs. trafiklasten behövde inte beaktas efter schaktningen.  



 41  

 

Efter den geotekniska undersökningen i området, togs underlag fram på grundvattennivån och 

dess nivåförändring året runt. Dimensioneringen gjordes för en jämn grundvattennivå under 

hela bottenplattan på + 16,5 meter vid högvatten och + 15 meter vid lågvatten. Underkanten 

på källarens bottenplatta låg på + 13,14 meter och underkanten på gatuplanets bottenplatta låg 

på + 17,2 meter. 

Genom att sponta runtom det påtänkta området som behövde schaktas bort och sedan pumpa 

undan grundvattnet från schaktet, hölls området torrt under byggskedet. Grundvattnet släpptes 

tillbaka när hela källaren inklusive dess tak var gjutet. Bortpumpningen av grundvattnet är en 

relativt stor kostnadsfråga och därför valde Skanska att sluta pumpa så fort konstruktionen 

hade tillräcklig kapacitet. Den kapacitet var tillräcklig när konstruktionens väggar klarade av 

vattentrycket från sidorna och att upptrycket skulle motverkas av en samverkan mellan 

egenvikten och förankringen.  

Lösningen till denna bottenplatta blev att de använde sig av dragstag nedborrade i berg för att 

motverka det hydrauliska upptrycket och stålrörspålar på utsidan av dragstagen, för att ta upp 

dem tryckande krafterna. Stålrörspålen installerades för att föra ned konstruktionens egenvikt 

och laster ned till berget, eftersom det hydrauliska upptrycket mot bottenplattan inte var 

närvarande under byggskedet pga. bortpumpningen. Genom att en FE-analys gjordes med en 

punktupplagsmodell av bottenplattan, hittades de områden som alltid var tryckta, alltid dragna 

samt både tryckta och dragna vid nivåförändring av grundvattnet. Analysen resulterade i att 

konstruktören hittade de områden som inte krävde dragstag i stålrörspålen, då dessa områden 

var tryckta oavsett förändring av grundvattennivån. Däremot belades hela bottenplattan på 

stålrörspålar, även i de områden som alltid var dragna oavsett grundvattennivåförändring, 

eftersom dessa områden åtminstone är tryckta under byggskedet. 

Den befintliga gångtunnelns bottenplatta motverkades det hydrauliska upptrycket enbart 

genom sin egenvikt, som i stora delar förlorades vid elimineringen av sidoväggarna. Den 

befintliga gångtunneln var tvungen att kvarstå under byggskedet, eftersom människor var 

tvungna att passera den dagligen. Det hydrauliska upptrycket i området motverkades genom 

att förankra den nygjutna källarplattan med den befintliga gångtunnelns bottenplatta enligt 

Figur 26. Det gjordes genom att armera ihop bottenplattorna och skapa en urtagning för att få 

en samverkan mellan dessa två bottenplattor. Dragstag installerades med tätare intervall på 

båda sidorna av den befintliga gångtunnelns bottenplatta i den nygjutna källarplattan för att 

motverka upptrycket, som kompensation för de rivna väggarnas gynnsamma inverkan på 

detta. Figur 26 visar ena sidan av gångtunnelns bottenplatta och dess samverkan med den nya 

bottenplattan, armeringen och hur både dragstagen och stålrörspålarna har monteras fast i den 

nya källarplattan. 
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Figur 26. Visar samverkan mellan den befintliga gångtunnelns bottenplatta och den nygjutna källarplattan (Projekt: 

Jakobsbergs bussterminal). 

Bottenplattan har olika tjocklekar pga. att den skulle värmeisoleras olika mycket samt att 

installationer behövde gjutas in i bottenplattan för att undvika rörgenomföringar och dess 

tätning i den vattentäta bottenplattan.   

För att klara av dem dragkrafter som uppstår valdes helgängande GWS-stag Ø 32 mm med 

stålkvalitén S 950/1050 MPa för att förankra bottenplattan till berget. Dragstagen placerades 

centriskt i en stålrörspåle som har stålkvalitén S440J2H. Stålrörspålarna hade två olika 

dimensioner, borrad stålrörspåle RD Ø 140x10 mm och RD Ø 220x12,5 mm. Dragstagen 

borrades ned 4 meter i friskt berg och stålrörspålarna borrades ned minst 500 mm i det friska 

berget. Dragstagen injekterades med expanderade injekteringsbruk enl. Bro 2004.33.143 i ett 

borrhål som motsvarade dragstagens diameter plus 50 mm. Dragstagen provdrogs för 600 kN 

efter att injekteringsbruket hade härdat klart. Tomrummet mellan dragstaget och stålrörspålen 

fylldes med injekteringsbruket samtidigt som en förspänning av dragstagen på 300 kN gjordes 

innan injekteringsbruket hårdnat. I slutskedet justerades dragstagen och dess ankarplatta till 

önskad nivå i bottenplattan. Stålrörspålarna behöver också en ankarplatta på sin övre del, 

ingjuten i betongen, för att föra ned trycklasterna samt att genomstansning inte sker. Figur 27 

visualiserar använda material och arbetsordning för stålrörspålen och dragstaget i 

bottenplattan och i anslutning mellan bottenplattan och väggar (Rydstern, 2012-02-21). 
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Figur 27. Arbetsordning för stålrörspålen och dragstagen i bergen, bottenplattan och anslutningen mellan 

bottenplattan och väggen (Projekt: Jakobsbergs bussterminal). 

4.8 Projekt X 
Då detta inte är ett av Tyréns egna projekt så har vi valt att inte skriva ut namnet på projektet 

eller dess entreprenör. Vi valde dessutom att låta konstruktören för detta projekt vara anonym.  
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Detta projekt handlade om att ett garage skulle byggas för ett antal framtida kontorshus i 

området.  Bottenplattan i garaget byggdes ungefär 6 meter under grundvattenytan och 

fungerar som en platta på mark. För att komma ned till den nivån där bottenplattan skulle 

byggas sprängdes och schaktades upp till 6 meter berg bort. Genom lägga in en tätspont runt 

omkring den del där bottenplattan skulle byggas och sedan pumpa undan grundvattnet, 

sänktes grundvattenytan tills hela projektet var färdigställt. 

Några av de utmaningar konstruktören fick brottas med vid utformningen av bottenplattan var 

utförandet av vattentäta gjutfogar, och i synnerhet utförandet för att få till vattentäta 

dilatationsfogar. Eftersom bottenplattan gjöts i flera etapper, ledde det till att många fogar 

krävdes mellan de olika plattdelarna och då skapades många problemområden där 

genomträngning av grundvatten kunde uppstå. Dessutom behövde bottenplattan gjutas mot 

befintliga konstruktioner i vissa delar och det gav upphov till stora dragkrafter pga. 

krympningen. Det var väldigt viktigt att se till att tätningen vid dessa anslutningar var korrekt 

utförd, för att undvika vatteninträngning. Ännu ett ställe där tätningen var av stor vikt, var där 

dragstagen gjöts in i bottenplattan.   

Tanken var att dragstag, förankrade i berg, skulle utnyttjas för att hålla emot det hydrauliska 

upptrycket som grundvattnet åstadkom. Frågan här var vilken tjocklek som ansågs vara 

lämplig och med det vilka centrumavstånd som skulle krävas mellan dragstagen för att 

motverka det hydrauliskt upptrycket.  

Efter att berget hade sprängts bort till rätt nivå, jämnades grunden ut genom att ett 150 mm 

lager av kross och grus lades på berget för att sedan gjuta på ett 50 mm tjockt lager av 

avjämningsbetong. Detta gjordes för att förenkla arbetsprocessen samt få en jämn och fin 

bottenplatta. Tjockleken på bottenplattan dimensionerades fram till att vara 700 mm när den 

låg cirka 6 meter under grundvattenytan. I de ytor där bottenplattan ligger väldigt nära 

grundvattenytan gjöts en 500 mm tjock bottenplatta för att klara av kraven för 

genomstansningen under pelarna. Vid vissa områden, där grundvattenytan är 6 meter ovanför 

bottenplattan, skulle det räcka med en tjocklek av 500 mm på bottenplattan, men för att 

förenkla utförandet valdes 700 mm för alla delar som låg under grundvattenytan. Betongen 

var vattentät (maximal sprickbredd på 0,2 mm) av klass C 35/45 och ett vattencementtal som 

inte fick överskrida 0,4.  

Centrumavståndet mellan dragstagen, som var av typen Dywidag Prestressing Steel, var 

maximalt 3,5 meter. Dywidag-stagen har stålkvalitén S 900/1030 MPa med en diameter på 32 

mm. Dessa dragstag har en lastkapacitet på 844 kN, men den tillåtna dragkraften på varje 

dragstag begränsades till 390 kN. Att den tillåtna dragkraften begränsades, beror på att 

dragstagen tilläts en viss avrostning. Dragstagen dimensioneras och korrosionsskyddas för en 

livslängd på 50 år. Detta skydd sker främst genom det injekteringsbruk som sprutas in mellan 

dragstag och berg. Förankringslängden för alla dragstag var på 3,5 meter för att kunna 

överföra lasterna mellan bottenplattan och berget. Ett foderrör som borrades ned till bergets 

yta installerades på utsidan av dragstaget enligt Figur 28 nedan. Foderrören finns endast där 

som ett korrosionsskydd för dragstaget. 
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Figur 28. Dragstaget Dywidag Prestressing Steel och dess utförande. 

Alla hiss- och pumpgropar i konstruktion gjöts i en hängande form, dvs. hela hiss- eller 

pumpkonstruktionen gjöts i ett stycke. Detta leder till att inga infästningar skapas mellan 

vägg- och bjälklagsdel och det i sin tur tar bort behovet av fogar i dessa konstruktionsdelar. 

Eftersom bottenplattan är vattentät, kommer det inte finns några möjligheter för grundvattnet 

att tränga igenom denna konstruktionsdel. 

När dragstagen skulle installeras i bottenplattan, krävdes det att muttrarna kunde dras åt efter 

att betongen gjutits (handlar inte om att dragstaget ska för- eller efterspännas, utan bara att 

muttern kan dras åt så att dragstaget är ordentligt fäst till betongen). Lösningen till detta var 

att en lucka från underkanten av ankarplattan upp till överkant på bottenplattan skapades som 

synes i Figur 28. Efter att bottenplattan fått härda erforderlig tid, installerades ankarplatta och 

mutter och spändes åt mot betongen. När detta hade gjorts, gjöts luckan igen och den inre 

betongytan jämnades då ut.  

För att göra utförandet så enkelt som möjligt, skulle Bamtec armering (rullarmering) utnyttjas. 

Problemet med att rulla ut armeringen var att dragstagen skulle stå i vägen för utrullningen, 

eftersom dragstagen behöver borras ned i berget och installeras upp i bottenplattan innan 

armeringen rullas ut. Detta löstes genom att en skarv skapades i underkanten av bottenplattan, 

och den delen av dragstaget som låg i bottenplattan kunde skruvas i skarven efter att 
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armeringen rullats ut. Skarven ger så gott som 100 % överföring av lasterna, dvs. ingen 

kapacitetsförsämring uppstår av denna tillämpning. 

Under gjutningen av den första etappen valde konstruktören att lägga ut en tätskiktsmatta av 

bentonit (Volclay Voltex) under hela bottenplattan. Tanken var att denna tätskiktsmatta skulle 

vara en första barriär i tätningen mot vattengenomträngningen. Innan påbörjandet av 

nästkommande etapper, befarade konstruktörerna att det förelåg en viss risk att 

tätskiktsmattan skulle mosas under den tunga bottenplattan. Detta skulle då leda till att 

tätskiktsmattan förlorade sina tätningsegenskaper och därför valde de att ta bort 

tätskiktsmattan i kommande etapper. Istället lades bara tätskiktmattan under bottenplattan där 

det fanns fogar och dragstag. Där skarven för dragstagen fanns, i underkant bottenplatta, lades 

Bentoseal smetmassa ut runt skarven som tätning, utöver det första tätningsskyddet. Skulle 

inte dessa två tätskikt klara av att täta tillräckligt mot grundvattnet, sattes ett tätningsband in 

av bentonit runt dragstaget inne i bottenplattan. Den sista barriären mot vattengenomträngning 

var att injekteringsslangar installerades i vissa känsliga områden, med en nippel som stack 

upp på ovansidan av bottenplattan. Injekteringsbruk ska kunna sprutas in i dessa, utifall 

sprickorna i bottenplattan blir så stora att grundvattnet tränger in så djupt i bottenplattan. De 

olika barriärerna som utnyttjades för att täta bottenplattan visas i Figur 28.  

Mellan två gjutetapper sattes dilatationsfogar (rörelsefogar) in. En ursparing i mitten av 

bottenplattan gjordes i den första etappen och ytan ströks med kallasfalt, Figur 29, för att öka 

på lyftkraften mellan de båda plattdelarna och på så vis motverka kantresning. Där ursparing 

fanns, lades gjutavstängare in med fogbandskorg med ett fogband av märket Tricomer. 

Dessutom sattes en plåt som med fogbandet kan röra sig i korgen. Under de två gjutetapperna 

lades två lager av bentonitmembran ut som ett första skydd mot grundvattnet. Direkt på dessa 

två membran, på utsidan av den första gjutetappen, sattes fogband in av typen Volclay Big 

Stop in. Dessa två tätskikt sväller upp vid kontakt med vatten och tätar till ihåligheterna.  

 

Figur 29. Illustrerar hur dilatationsfogar är tänkta att monteras mellan olika etapper. 

Det var inga problem med några genomgående sprickor i bottenplattan och det skedde ingen 

vattengenomträngning i dessa delar. Men vattengenomträngning uppstod vid 
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dilatationsfogarna. Eftersom denna bottenplatta var väldigt stor, gjöts den i olika etapper, och 

ibland kunde det dröja något år innan nästa etapp gjöts på. Under den tiden låg dessa 

dilatationsfogar ute och fick påverkas av miljön där tätningens funktion förstördes. Trots detta 

byttes aldrig dilatationsfogarna ut innan nästa etapp gjöts på och då läckte det självklart in 

grundvatten i konstruktionen när pumpningen av grundvatten slutfördes, nämnde 

konstruktören. Men det läckte in väldigt lite grundvatten och skapade aldrig några egentliga 

problem. Detta löstes snabbt genom att det injekterades cementbruk där grundvatten hade 

trängt igenom. Utformningen av dilatationsfogarna mellan två etapper visas i Figur 29. 

4.9 Jämförelse av de olika projekten 
I detta avsnitt görs en jämförelse av de olika projekten, och sedan förs en diskussion kring 

skillnaderna mellan dem olika projekten med liknande förutsättningar osv.  

När armeringsmängder har beräknats för bottenplattorna, har en kvadratmeter av 

bottenplattans yta närmast bergförankringen använts. Ytan som väljs försöks tas för likvärdiga 

områden mellan de olika projekten. Detta för att kunna se variationer på armeringsmängderna 

runt omkring förankringarna. Genom att armeringsfördelningen kring pelare och väggar inte 

beaktas, blir värdena på armeringsmängderna troligtvis något felaktiga, men de ger ändå en 

bild av konstruktionens utformning runt omkring förankringen i bottenplattan, som är själva 

syftet i denna studie.  

4.9.1 Jämförelse av de sammanställda projekten 

I Tabell 1 har en sammanställning av bottenplattornas tjocklekar, betongkvalitéer, 

förankringstyper och dess dimensioner samt grundvattentryck gjorts. Det kan synas från 

nedanstående tabell att de vanligaste förankringstyperna är GWS- eller GEWI-stag, när 

hydraulisk bottenupptryckning är ett problem för konstruktionen. Jämförelsen visar att GWS-

stagets dimensioner är mindre än GEWI-stagets, vilket beror på att stålkvalitén hos GWS-

staget är högre. 

Tabell 1. Jämförelse av förankringstyper och betongkvalité. 

 

Det har även gjorts en sammanställning av projekten när det gäller armeringsmängder och 

bottenplattornas tjocklekar som visas i Figur 30. En närmare titt på bottenplattorna med 

likvärdiga tjocklekar kan ge oss en del förklaringar till de valen som gjorts gällande 

bottenplattornas dimensioner och armeringsmängder. Först jämförs bottenplattor med 

likvärdiga tjocklekar och vi börjar med de tjockaste bottenplattorna. 
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Beaktas de två projekten Jakobsbergs bussterminal och Projekt X, visar det sig att de har 

samma tjocklek på bottenplattan (700 mm), men Jakobsbergs bussterminal har ett något större 

armeringsinnehåll i sin bottenplatta än Projekt X:s, trots att det hydrauliska upptrycket är 

större i Projekt X (visas i Figur 31). Båda dessa projekt använder sig dessutom av dragstag av 

hög kvalitet (GWS) med diametern 32 mm, med skillnaden att dragstagen i Jakobsbergs 

bussterminal förspändes till 300 kN innan gjutningen av bottenplattan. Den större 

armeringsmängden i Jakobsbergs bussterminal kan bero på förspänningen i förankringen och 

att området kring förankringen utsätts för skiftande tryck- och dragkrafter, som har beskrivits 

i avsnitt 4.7. Jakobsbergs bussterminal ses som en bottenplatta vilande på pålar, medan 

Projekt X:s bottenplatta kan ses som en platta på mark pga. närheten till berget. 

Både Dockums och Bagers Plats är konstruktioner belägna i Malmö-området med 

bottenplattor av tjockleken 600 mm. Den stora skillnaden i armeringsmängd mellan dessa två 

bottenplattor beror på att i Bagers Plats har spännarmering använts utöver slakarmeringen. Ett 

vettigt skäl till varför spännarmeringen används i bottenplattan för Bagers Plats kan vara att 

grundvattentrycket mot bottenplattan är stort i förhållande till grundvattentrycket mot dem 

andra bottenplattorna. NCC:s val var att spännamera istället för att bygga en tjockare 

bottenplatta, pga. de ekonomiska vinsterna. Det gav samma verkan som en tjockare 

bottenplatta, eftersom spännarmeringen har en medverkande linjeöverföring av 

skjuvkrafterna. Både Bagers Plats och Dockums använder sig av Dywidags GEWI-stag med 

diametern 63,5 mm (Dockums använder sig av diametern 53 mm i vissa områden också).

 

Figur 30. Jämförelse av armeringsmängder och tjockleken på bottenplattorna för de olika projekten. 

Går vi vidare och jämför Bromma Center med Grand Hotel Spa som har tjockleken 400 mm 

på bottenplattan, visas det sig att Grand Hotel Spa har en mycket större armeringsmängd i sin 

bottenplatta. Det stora skälet till att armeringsmängden är lägre i Bromma Center beror på, 

utöver att Figur 31 visar ett lägre grundvattentryck, att i Bromma Center har de använt sig av 
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en stålfiberarmerad betong. Den stålfiberarmerade betongen fungerar delvis som ersättning 

för slakarmeringen, samtidigt som den skapar en gynnsammare sprickfördelning för 

bottenplattan.  

Jorden i Bromma Center bestod till stor del av lös lera, som gjorde att de blev tvungna att 

beakta säkerheten mot ras och sättningar. Detta löstes genom att placera 18 meter långa 

betongpålar under bottenplattan. Bromma Center är dessutom det enda projektet i denna 

studie där endast dess egenvikt ska motverka det hydrauliska upptrycket, samt att den har 

permanenta spontar som en säkerhetsåtgärd mot grundvattentrycket.  

Projekt Hagastaden har den tunnaste bottenplattan som konstruerats med sina 250 mm. 

Grundvattentrycket mot denna bottenplatta var inte heller stort, jämfört med de flesta andra 

projekten. Det som syns väldigt tydligt för denna bottenplatta, med dess tunnhet, är att mycket 

större armeringsmängder krävs här i förhållande till de andra bottenplattorna. Dessutom är det 

den enda bottenplattan där voter och extra armering krävs under förankringen för att öka 

kapaciteten mot genomstansning av bottenplattan. Dragstagen i denna bottenplatta är 

förspända till 200 kN och detta görs troligtvis till största del för att inte få för stora 

deformationer i den tunna bottenplattan. Som förankring för denna bottenplatta utnyttjas 

GWS-stag med dimensionerna 26,5 respektive 36 mm. 

 

Figur 31. Jämförelse av det hydrauliska upptrycket och tjockleken på bottenplattorna för de olika projekten. 

Det som kan ses från jämförelserna är att bottenplattans tjocklek följer storleken på 

grundvattentrycket. Det följer inte något linjärt förhållande, men beaktas Figur 31 visar det sig 

att de större bottenplattorna har ett, relativt sätt, större grundvattentryck än de tunnare 

bottenplattorna.  
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5 Biomedicums bottenplatta med dess förutsättningar 

5.1 Bakgrund Biomedicum 
Akademiska Hus, beställaren för Nya Karolinska sjukhuset, vill bygga en modern 

laboratorieanläggning för medicinsk forskning. Biomedicum är namnet på huset som kommer 

byggas på Campus Solna, Solnavägen. Idag har varje forskningsområde sin egen byggnad och 

www.skoch samma tak. Biomedicum kommer att bestå av två huskroppar med en anslutning 

till varandra. Det är tänkt att tre våningar ska byggas under marken, varav ungefär 5 - 6 meter 

kommer hamna under grundvattenytan. Bottenplattan måste då stå emot stora upptryckande 

krafter från grundvattnet (Häggström, 2010). 

Tabell 2. Allmän information till Biomedicum (Häggström, www.nyakarolinskasolna.se). 

 

5.2 Förutsättningar samt begränsningar 

5.2.1 Bestämda förutsättningar för Biomedicum enligt Byggnadsprogrammet 

Byggnadsprogrammet för Biomedicum beskriver att denna byggnad kommer konstrueras med 

hänsyn till känslig verksamhet i närområdet och i byggnadens lokaler. Huset ska bli en 

laboratorieanläggning och är väldigt vibrationskänslig. Den måste konstrueras på så vis att de 

närliggande vibrationskällorna inte påverkar labbresultaten. 

Det har via kalkyler fastställts att grundvattennivån ligger på + 19,0 meter i området där 

byggnaden ska beläggas. Med tanke på att de befintliga bergnivåerna generellt ligger ovan 

grundläggningsdjupet, kommer berg behöva sprängas bort. Detta gäller för hela bottenplattan, 

förutom för en central del av byggnaden där berget har ett lägre djup än grundläggningens. 

Byggnadsprogrammet nämner också att de delar där berget sprängs bort, kommer 

grundläggningen utföras på packad sprängbotten. Den packade sprängbottnen kommer ha en 

tjocklek på ungefär 0,5 meter. De delar där bergets yta ligger under grundläggningsdjupet, 

kommer befintliga massor skiftas ut mot sprängsten och grundläggas på packad fyllning. 

Bottenplattan kommer att konstrueras som en platta på mark.  

De lastbärande pelarna i bottenplanet kommer vara prefabricerade betongelement med 

tvärsnittsarean 600x600 mm och placeras i ett generellt rutnät om 6,6x8,7 meter. För att 
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kunna reducera bottenplattans tjocklek och inte ha för stora mängder sprickfördelande 

armering har ansvarig konstruktör tänkt sig att bergförankrade stålkärnor placeras i ett rutnät 

om 3,3x4,35 meter. En halvering av spännvidderna uppstår och dessa bergförankrade 

stålkärnor placeras i sitt rutnät förutom under pelare.  

5.2.2 Förutsättningar 

Med hjälp av handledarna bestämdes det att tre olika tjocklekar på bottenplattan skulle 

undersökas vid optimeringen, för att förenkla arbetsprocessen. De tre bottenplattor som ska 

beaktas är av tjocklekarna 400, 550 och 800 mm. Grundvattennivån har bestämts, med hjälp 

av geotekniska undersökningar, till +19,0 meter och överkanten på bottenplattan ska vara på 

nivån +14,2 meter enligt Byggnadsprogrammet. Grundvattentrycket beräknas fram genom att 

dessa två värden subtraheras från varandra och sedan addera bottenplattans tjocklek till det 

värdet och multipliceras med vattenpelaren.  

Utifrån diskussioner med kunnig expertis inom grundläggningsområdet, som exempelvis 

Geomek, bestämdes det att den töjningsbara längden för den bergförankrade stålkärnan i 

Biomedicum ska vara 1,5 meter vid dimensionering av bottenplattan. Dessa 1,5 meter består 

av den packade sprängbotten på 0,5 meter som beskrivits i ovanstående avsnitt, samt att ett 

antagande om att en halvmeter i berget och en halvmeter som är gjuten i bottenplattan kan 

töjas. 

5.2.3 Begränsningar 

En begränsning vid dimensioneringen är att den verkliga geometrin på Biomedicums 

bottenplatta inte modelleras upp. Istället bestämdes det att ett kontinuerligt område, med de 

centrumavstånd på bergförankrade stålkärnor och pelare som angivits i Byggnadsprogrammet 

för Biomedicum, skulle modelleras. Detta leder till att de inre krafterna som uppstår vid hörn 

eller kanter inte beaktas i denna studie, utan dimensioneringen fokuseras till stålkärnan i ett 

öppet fält i bottenplattan.  

På grund av tidsbegränsningen för denna studie utgick möjligheten att dimensionera 

bottenplattan under pelarna med dess eventuella skjuvarmering osv. Ett antagande gjordes 

istället att ett område på 2x2 meter av bottenplattan, under pelarna, skulle ha en tjocklek på 

800 mm, för att hålla för de påfrestningar som uppstår.  

När det ska visas om skjuvarmering eller vot krävs runt omkring den bergförankrade 

stålkärnan används den kraft som stålkärnan tar upp, som tagits fram med hjälp av FEM Plate, 

där ingen vot finns under stålkärnan. En bottenplatta med och utan vot under stålkärnan 

modellerades upp i FEM Plate och en analys av de inre krafterna gjordes. Det visade sig att 

skillnaderna var så små dem emellan att försummelse av votens påverkan är acceptabelt. 

När stålkärnornas olika komponenter ska väljas, följs de olika företagens rekommendationer. 

Rekommendationerna frångås aldrig; om bottenplattan inte håller för 

företagsrekommendationerna kommer inte den bergförankrade stålkärnan väljas. Mer utförlig 
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förklaring till vad som innebär med att bottenplattan inte håller för företagsrekommendationer 

ges i avsnitt 6.2.8. 

Den optimering som görs på ett typsnitt av Biomedicums bottenplatta kan inte ses som en 

fullständig optimering. Skälet till detta är att tre tjocklekar beaktats, istället för att iterera fram 

en optimal tjocklek med hänsyn till de dimensioneringsberäkningar som kan synas i kapitel 6. 

Detta blir en förenklad optimering för ett bestämt rutnätssystem enligt Biomedicums 

förutsättningar.  

Optimeringen sker med hänseende till att den minsta diametern på de olika 

förankringstyperna beräknas för varje bottenplattas tjocklek enligt lastberäkningarna för 

brottgränstillståndet i avsnitt 6.3.1. Detta används sedan för att ta fram en optimal bottenplatta 

med hänsyn till dess tjocklek, dess antagna arbetsprocess samt dess armeringsmängd.  

5.3 Förankringstyper 
I detta avsnitt beskrivs de bergförankrade stålkärnetyper som har beaktats och jämförts vid 

dimensioneringen av bottenplattan för Biomedicum. En beskrivande del om dess utförande 

och komponenterna finns nedan. 

5.3.1 GWS-, GEWI- och GEWI Plus-stag 

Figur 32 visar generellt de olika komponenterna som krävs för GWS-, GEWI- och GEWI 

Plus-staget. Dessa stag är massiva stålkärnor av varierande, men ändå hög, stålkvalité. GWS-

staget kräver ingen låsmutter på undersidan som visas i Figur 32, istället går foderröret hela 

vägen upp till underkanten av ankarplattan.  

I den fria slaglängden finns ett slätt polyetenrör. När stålkärnan kommer ned till 

förankringszonen används ett korrugerat polyetenrör istället för det släta, för att få fullständig 

förankring mot berget. Polyetenröret ser till så att det dubbla korrosionsskyddet uppnås för 

dessa stålkärnor, vilket är ett krav för permanenta stångförankringar, genom att cementbruk 

injekteras på både in- och utsidan av polyetenrören (Skanska, 2012).  
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Figur 32. De olika komponenterna för GWS, GEWI och GEWI Plus-staget och dess förankring i berg och 

bottenplatta. 
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5.3.2 Titan- och MAI-stag 

Både Ischebeck Titan- och MAI-staget är ihåliga cylindriska stålstag som visas i Figur 33. 

Dessa stålstag kräver inget foderrör vid borrning eftersom engångs borrstål och – kronor 

utnyttjas. Genom hålet i stålet injekteras cementbruket och sprider ut sig nedifrån borrkronan 

och uppåt runt omkring och i stålstaget. Detta är ett effektivt sätt att se till att borrhålet, med 

dess sprickor och slag, fylls ut fullständigt (De neef, 1999). 

 

Figur 33. De olika komponenterna för Ischebeck Titan- och MAI-stagen och dess förankring i berg och bottenplatta. 
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Ett rörstag (som Ischebeck Titan och MAI) med samma tvärsnittsarea som ett massivt 

stålstag, ger fördelaktigare värden med hänsyn till böjande moment, skjuvmotstånd och 

friktion, men dessa delar beaktas inte i våra beräkningar.  

Ischebeck Titan-staget är ett ferritiskt, austenitiskt rostfritt stål TITAN-INOX som motsvarar 

det dubbla korrosionsskyddet, med injekteringen av cementbruket, enligt DIN 50929 del 3 

(De neef, 1999). 

Fredrik Severin på Geomek (återförsäljare av MAI-stag) beskrev att MAI-staget har en 

galvanisering som enda korrosionsskydd. Detta innebär att MAI-staget endast har ett enkelt 

korrosionsskydd och får inte användas som permanent stångförankring, utan ett tillräckligt 

stor skikt av injekteringsbruk kring MAI-staget. Dessutom nämnde Severin att en 

skyddsmålning eller någon typ av beläggning är på väg att arbetas fram för att MAI-staget ska 

få ett dubbelt korrosionsskydd. 

5.3.3 Stålkärnepåle 

Stålkärnepålen är precis som GWS-, GEWI- och GEWI Plus-staget en massiv stålkärna, men 

med skillnaden att det är av lägre stålkvalité. Den lägre stålkvalitén leder till att större 

dimensioner på stålkärnan krävs för att klara av likvärdiga laster.  

Eftersom denna stålkärna har en låg stålkvalité, kan ankarplattan svetsas fast till stålkärnan 

utan att stålets kapacitet försämras nämnvärt. Genom att svetsa fast längsgående plåt mot 

stålkärnan och ankarplattan, sker en förstyvning av hela konstruktionen och detta är ett krav 

enligt Pålkommisionens Rapport 97 som visas i Figur 34. Förutom att svetsa fast den 

längsgående plåten kan en kärlsvets svetsas på ovansidan av ankarplattan, för att ge ännu 

större säkerhet. Kärlsvetsen skulle ge en påbyggnad på ungefär 2 - 3 cm, men det beaktas inte 

i dimensionering, då längre längsgående plåt kan utnyttjas istället för kärlsvetsen (Nilsson, 

2012-05-21).  
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Figur 34. De olika komponenterna för stålkärnepålen och dess förankring i berg och bottenplatta.  
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6 Dimensionering av Biomedicums bottenplatta 

6.1 Finita element-metoden och FEM Plate 
För att ta reda på de inre krafterna som skapas pga. bottenplattans dimensioner och yttre 

laster, används en av FEM Designs (Strusoft) delmoduler FEM Plate, som sedan utnyttjas 

vidare vid dimensioneringen av bottenplattan. 

Finita elementmetoden (förkortas FEM) är en generell matematisk och numerisk metod för att 

hitta approximativa lösningar till partiella differentialekvationer, där dess komplexitet är så 

stor att de vanliga metoderna för att lösa dem inte är möjliga. Vid en FE-analys skapas små 

element av den verkliga geometrin, med noder som förbinder elementen till varandra. Dessa 

noder placeras i hörnen eller kanterna av elementen. Elementen med deras noder kallas för nät 

(mesh på engelska, som också används för vardagligt bruk i Sverige). Genom att beskriva 

förutsättningarna i noderna ska beteendet för elementen kunna beskrivas. Varje nod har ett 

antal frihetsgrader, där de väsentliga storheterna under en viss tidpunkt beskrivs, såsom 

material, förskjutningar, temperaturer osv.  

Genom att alla elementen hänger ihop via noderna, och att dessa noder har sina frihetsgrader 

(med en kontinuitet över elementen), kopplas elementen ihop till en enhet. Via interpolation 

av polynom som beskriver elementens noder, kan frihetsgraderna för noderna lösas ut. När 

ekvationssystemet med frihetsgraderna lösts ut kan momentfördelningen i bottenplattan osv. 

bestämmas (Nilsson, 2011).  

6.2 Modellering av bottenplattan i FEM Plate 

6.2.1 Struktur  

Vid modelleringen av bottenplattan i FEM Plate ritas ett typsnitt upp av den bottenplatta som 

ska dimensioneras för Biomedicum. En bottenplatta som har storleken 29,70x39,15 meter, där 

fem pelare definieras i vardera riktning, modelleras upp. Detta beror på att centrumavstånden 

för pelarna ska vara 6,6x8,7 meter enligt Biomedicums programhandling. Vid 

dimensioneringen tas inte hänsyn till detaljer i hörn/kanter för den verkliga bottenplattan och 

därför föll valet på att rita upp 5 pelare i båda riktningarna. Att det antalet pelare ritas upp 

beror på att minimal påverkan från upplagen, på de inre krafterna i mittsektionen av 

bottenplattan ska uppstå. Mellan pelarna sätts bergförankrade stålkärnor in för att motverka 

det hydrauliska upptrycket. Det leder till att centrumavstånden för stålkärnorna är 3,3x4,35 

meter, förutom under pelarna, som visas i Figur 35. 
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Figur 35. Ett typsnitt av bottenplattan för Biomedicum. 

Upplagen i FEM Plate-modellen har satts i fältmitt mellan stålkärna och pelare eller stålkärna 

och stålkärna. I fältmitt är det enligt balkteori tillåtet med vertikal rörelse, men ingen rotation 

eller horisontell rörelse ska uppstå i den delen av bottenplattan. Med hjälp av funktionen Line 

support group har upplagen, med randvillkoren som beskrivits, ritats upp. Rörelsefjädern i z-

led har satts som fritt upplagd medan rotationsfjädrarna i x- och y-led är definierade som fast 

inspända, för att få en så verklig modell som möjligt.  

Pelarna, som är placerade ovanför och för ned lasterna genom bottenplattan, har ritats som 

korta pelare (0,2 meter långa med tvärsnittsarean 600x600 mm och hållfasthetsklass C50/60) 

under bottenplattan (se Figur 36 för att förstå hur bottenplattan med dess laster modellerats i 

FEM Plate). Pelare är prefabricerade element och är ledade i bottenplattan. De ritas korta för 

att dess elastiska deformation ska försummas. En kort längd tillsammans med en relativt stor 

tvärsnittsarea ger väldigt små deformationer för pelarna. 

 

Figur 36. Hur pelare och stålkärna modellerats upp i FEM Plate 

För att få en större verklighetsförankring på FEM-modellen ska även töjningen av stålkärnan 

beskrivas. När förankringstypernas dimension ska väljas, antas en punktlast tas upp av 

förankringstyperna som motsvarar lastkombinationen (grundvattnet och egentyngdensom 

laster på bottenplattan) i brottgränstillståndet för ett område på 3,3x4,35 meter. Punktlasten 

jämförs med stålkärnans tillåtna lastkapacitet (räknar med totalsäkerhetsfaktorn 1,75 enligt 

handboken Bygg Geoteknik), för att få reda på rätt dimension på stålkärnan. Att värdet på 
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totalsäkerhetsfaktorn väljs till 1,75 för att undvika stora töjningar och för att inte utnyttja hela 

förankringstypens kapacitet. Enligt Handboken Bygg Geotekniks rekommendationer bör 

totalsäkerhetsfaktorn ligga mellan 1,5 och 2,0. Med hjälp av Handboken Bygg Geoteknik och 

Kapitel 5.10.2.1 i EK2, beräknas det fram om det är brukslasten eller brottlasten som är 

dimensionerande för den tillåtna lastkapaciteten. Den maximala spännkraften beräknas först 

enligt: 

                   (5.41) 

Där    är stålkärnans tvärsnittsarea  

                                . 

    står för den karakteriska dragspänningen i förspänt stål (högkvalitativt stål) och        står 

för den spänning som uppstår när det är 0,1 % kvarstående deformation i det förspända stålet 

(det högkvalitativa stålet). Den tillåtna lastkapaciteten fås sedan: 

      
    

    
  

Där      är totalsäkerhetsfaktorn (Stål och Wedel, 1984). 

Modelleringen av den bergförankrade stålkärnan kan göras på två olika sätt. Antingen 

modifieras stålkärnan som en fjäder med fjäderkonstanten anpassad till 

stålkärnedimensionerna eller ange stålkärnans töjningsbara längd. En jämförelse mellan 

modifieringen av stålkärnan enligt dem två alternativen ovan, visade att inga nämnvärda 

skillnaden kunde åskådliggöras gällande dem inre krafterna i bottenplattan (se Appendix I för 

förklaring av jämförelsen).  

Således betraktas de bergförankrade stålkärnorna som 1,5 meter långa knäckningsstyva pelare 

(enligt avsnitt 5.2.2), eftersom FEM Plate inte har stålkärnor med dess 

förankringskomponenter definierade i programmet. För att modellera den bergförankrade 

stålkärnan, med företagsrekommenderad ankarplatta, rätt i FEM Plate, räknas stålkärnans area 

om till ett fyrkantigt rör med en viss tjocklek i ankarplattans utbredning. Det är viktigt att det 

fyrkantiga rörets utbredning är enligt den företagsrekommenderade ankarplattan, för att få rätt 

lastfördelning i bottenplattan. I och med att töjningen av stålkärnan beror av dess area, 

elasticitetsmodul och den töjningsbara längden, måste det fyrkantiga rörets tvärsnittsarea vara 

lika stort som stålkärnans tvärsnittsarea.  

Den resterande längden av stålkärnan är injekterat i berget och antas inte kunna töjas, därför 

tas inte denna del med i modelleringen av stålkärnan. Den nedre delen av förankringen antas 

vara ledat inspänd.    

Peak smoothing används över pelare och stålkärna för att motverka singularitetsproblemet 

som beskrivs i avsnitt 6.2.3, eftersom extremt höga inre krafter annars fås över dessa delar vid 

en linjärelastisk analys. 
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6.2.2 Laster och lastkombinationer i FEM Plate 

För en bottenplatta som ska befinna sig under grundvattenytan och vara golvet till ett garage, 

enligt Byggnadsprogrammet för Biomedicum, har fyra olika laster tagits fram som anges i 

funktionen load cases i FEM Plate: grundvattentryck, egentyngd, nyttig last och krympning. I 

load cases skrivs varje last upp i en lista. Dessutom beskrivs det vilken typ av last det är 

(+dead load, shrinkage och ordinary). Genom att lasttypen +dead load för egentyngden och 

+shrinkage för krympningen väljs, behöver inte några lastvärden skrivas in för dessa laster. 

FEM Plate beräknar själv fram lasterna och dess påverkan genom att all indata på 

bottenplattan angetts.  

Egentyngderna och de nyttiga lasterna från planen ovan i konstruktionen går rakt ned i berget 

genom pelarna (pga. att bottenplattan betraktas som platta på mark), alltså kommer inte dessa 

laster att tas med i dimensioneringen av bottenplattan i FEM Plate.  

I funktionen load combinations definieras de olika lastkombinationerna som uppstår (alla 

lastfallen beräknas i både brott- och bruksgränstillståndet) enligt EK0. De laster som 

definierats i load cases kombineras här tillsammans med partialkoefficienterna, enligt avsnitt 

6.3 och 6.4, för att de rätta dimensionerande lasterna ska användas i FEM Plate (Strusoft, 

2010).  

De olika lastkombinationerna visas här nedan: 

 Vattentryck (Dominerande) + Egentyngd 

 Egentyngd(Dominerande) +Nyttig last 

 Krympning 

6.2.3 Peak smoothing i FEM Plate 

Genom att förfina nätet I FEM Plate, konvergerar resultaten mot den teoretiska lösningen. 

Enligt den beskrivande teorin fås då oändliga inre krafter (en topp) i vissa områden och dessa 

krafter förstoras med en finare definition av nätet. Detta fenomen sker vid punktstöd, 

ändpunkter för kantstöd och hörnstöd, ändpunkter för balkar och pelare etc. 

Singularitetsproblemet, som det kallas, orsakar bara lokala störningar i de inre krafterna. På 

ett ”tillräckligt kort avstånd” från singulariteten påverkas inte plattan av dessa oändliga inre 

krafter.  

FEM Plate löser toppen som fås över dessa singulariteter genom att sprida ut toppen över en 

större yta och på så vis få lägre maximala värden, som kan ses i Figur 37.  Denna yta har lika 

stora inre krafter som den verkliga ytan över singulariteten (dvs. utan att peak smoothing 

funktionen används). 
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Figur 37. Hur FEM Plate korrigerar singularitetsproblemet utan att förändra kraftsummorna i plattan (Strusoft, 

2010). 

Den automatiska peak smoothing-funktionen i FEM Plate, som används vid dimensionering, 

skapar cirkulära regioner med singulariteten i centrum. Cirkelns radie beror på geometrin av 

singulariteten samt bottenplattans tjocklek enligt formeln nedan: 

  
 

 
     

t: för pelare/balkar är det diametern av cirkeln, och med diametern menas den dubbla 

distansen av punkten längst bort från tyngdpunkten av pelaren/balken oavsett geometrisk 

form. 

v: plattans tjocklek 

f: faktor som har ett grundvärde av 0,5 i FEM Plate, som innebär att projektionen av det 

riktiga upplaget är 45˚. Det innebär att en ökning av f leder till att spridningen av de inre 

krafterna över den singulära punkten blir större och peaken kommer i sin tur få ett lägre värde 

(Strusoft, 2010). 

6.3 Dimensionering av bottenplatta 
Vid dimensionering av bottenplattan bestäms först de dimensionerande laster som verkar på 

bottenplattan enligt EK0 Kapitel 6.4 (Brottgränstillståndet) och 6.5 (Bruksgränstillståndet). 

Det bestämdes redan från början, för enkelhetens skull, att tre tjocklekar på bottenplattan som 

ska undersökas. När lastkombinationerna gjorts, sätts värdena in i FEM Plate för att få fram 

de inre krafterna som uppstår i bottenplattan. De inre krafterna utnyttjas sedan för att 

dimensionera bottenplattan enligt dimensioneringskraven som kommer i nedanstående avsnitt. 

6.3.1 Lastkombinationer i brottgränstillståndet 

När de rätta ekvationerna ska tas fram för lastkombinationerna för bottenplattan, ska 

brottgränstillstånden STR och GEO verifieras. Enligt EK0 Kapitel 6.4.1 innebär det för STR 

att inre brott eller för stor deformation hos (del av) bärverk sker, där materialhållfastheten är 

avgörande. Enligt GEO gäller att brott eller för stor deformation i undergrunden sker, där 

hållfastheten hos jord eller berg är avgörande för bärverkets bärförmåga. För att ta fram 
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ekvationerna som ska utnyttjas för de olika lastkombinationerna i brottgränstillståndet beaktas 

ekvationerna (6.10a) och (6.10b) i sidan 42 i EK0 och dessa ekvationer visas nedan. 

∑                           ∑                     (6.10a) 

∑                         ∑                      (6.10b) 

Det minst gynnsamma av dessa två ekvationer blir dimensionerande för lastkombinationerna. 

Dimensioneringsvärdena för dessa två ekvationer hittas i tabell A1.2(B) i EK0. För denna 

bottenplatta finns bara permanenta laster G (som är dominerande i lastkombinationerna för att 

de är mycket större än de nyttiga laster) och variabla laster Q, som inte ses som huvudlast 

någon gång. Från ekvationerna ovan försvinner då P (punktlaster) och Qk,1 (variabel 

huvudlast) och det som kvarstår är: 

                             (6.10a) 

                              (6.10b) 

Den enda skillnaden mellan dessa två ekvationer är ξj, som har värdet 0,85 enligt EK0 tabell 

A1.2(B). ξj är en reduktionsfaktor för ogynnsamma permanenta laster G i formel 6.10b. 

Eftersom reduktionsfaktorn är den enda skillnaden mellan de två ekvationerna och värdet är 

mindre än 1, kommer ekvation (6.10a) alltid vara den dimensionerande lastkombinationen och 

fokus behöver bara läggas på den ekvationen för brottgränsberäkningarna. Varje 

lastkomponent i ekvationen ska multipliceras med säkerhetsfaktorn   , om lastkomponenten 

har en ogynnsam inverkan på konstruktionen. 

Dimensioneringsvärdena och partialkoefficienterna nedan väljs enligt tabell A1.2(B) i EK0 

(och EKS 8 för svenska val av parametrarna) för ekvation (6.10a): 

       (Värde för säkerhetsklass 2) 

              (Ogynnsam permanent last) 

              (Gynnsam permanent last) 

         (För ogynnsamma laster, annars 0) 

          (Enligt kategori F i Tabell A1.1 i EK0) 

Val av dimensioner på förankringstyperna, enligt avsnitt 6.2.1, bestäms med hjälp av den 

dimensionerande lastkombinationen i brottgränstillståndet. Men detta är inte den last som 

kontrolleras vid kommande beräkningar. Vid de kommande beräkningarna är det 

genomstansningslasten som fås ur FEM Plate som utnyttjas för de olika förankringstyperna.  

6.3.2 Lastkombinationer i bruksgränstillståndet 

För att beräkna det dimensionerande värdet av de lastkombinationer som verkar i 

bruksgränstillståndet beaktas ekvationerna (6.14) till (6.16) i EK0. Antagandet görs här att det 

är irreversibla gränstillstånd som gäller, vilket innebär att permanenta skador uppstår. Detta 

leder till att den karakteristiska lastkombinationen väljs enligt ekvation (6.14a) och (6.14b) i 

EK0.  



 65  

 

I bruksgränstillståndet ska alla partialkoefficienter för laster sättas till 1,0 om inte annat anges 

enligt Bilaga A1.4.1 i EK0. Ekvation (6.14b) ser då ut enligt nedan för lastkombinationerna i 

bruksgränstillståndet, där det igen sägs att det bara finns permanenta laster G och variabla 

laster Q, som inte är huvudlaster: 

                    (6.14b)  

där ψ0,1 = 0,7 enligt samma antagande som för lastkombinationerna i brottgränstillståndet 

6.3.3 Täckskikt 

Täckskiktet är avståndet mellan den ena betongytan och ytan på den armering som är 

närmaste den nämnda betongytan. Avståndet beräknas enligt Kapitel 4.4.1 i EK2: 

                    (4.1) 

     är den minsta tjocklek som betongskiktet får ha och det beror av vidhäftningen, 

korrosionsskyddet av armeringen samt brandmotståndet. Värdet fås fram enligt ekvationen 

nedan, där det största värdet väljs: 

                                                             (4.2) 

       ”   st  täck  de beto gsk ktet  ed hä sy  t ll kr v på v dhäft   g” 

(Kapitel 4.4.1.2 i EK2) 

         ”   st  täck  de beto gsk kt  ed hä sy  t ll   ljöpåverk  ”  K p tel 

4.4.1.2 i EK2) 

                           är faktorer som enligt den nationella bilagan (EKS 8) bör 

sättas till noll. 

      är ett tillägg som finns med för att kompensera för avvikelser vid konstruerandet 

av bottenplattan och enligt den nationella bilagan bör detta värde sättas till 10 mm. 

6.3.4 Minimiarmering  

När bottenplattan inte klarar av att begränsa sprickbredderna på egen hand för att 

dragspänningarna överskrider betongens draghållfasthet,         , måste en minsta mängd 

armering, As,min, beräknas fram enligt Kapitel 7.3.2 i EK2: 

                               (7.1) 

I formel 7.1 för minimiarmeringen gäller enligt EN 1992 Kapitel 7.3.2 att Act (betongytan i 

den dragna zonen) är hela betongtvärsnittet vid krympning (ren dragning). Detta innebär att 

ingen reduktion får göras på tvärsnittet vid beräkningarna av minimiarmeringen för ren 

dragning. Koefficienten kc beaktar vilken typ av spänningsfördelning som gäller inom 

tvärsnittet precis innan uppsprickning enligt Kapitel 7.3.2 (2) i EN 1992. Där visas att vid ren 

dragning är       . Vid böjning med eller utan normalkraft gäller formeln nedan: 
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  (
 
  
)        

      

Eftersom inga spänningar från yttre normalkrafter,   , finns i dessa bottenplattor blir        

för rent böjande moment. Detta leder till att minimiarmeringen alltid kommer bli större vid 

krympning i relation till böjande moment. Därför kan beräkningarna begränsas direkt till att 

minimiarmeringen bara behöver dimensioneras för ren dragning.  

Den armeringsmängd som beräknas fram i detta avsnitt ska delas upp likvärdigt i över- och 

underkantsarmering. Sedan ska bottenplattans kapacitet kontrolleras med hänsyn till 

sprickbredd för krympning och böjande moment i bruksgränstillståndet (Stadium II), 

momentkapaciteten i brottgränstillståndet (Stadium III) och genomstansning, som görs i 

kommande avsnitt. 

6.3.5 Sprickbredd 

När den minsta mängden armering har beräknats (för krympning), kan den karakteristiska 

sprickbredden för bottenplattan beräknas. Den karakteristika sprickbredden jämförs med 

Tabell 3 för att se om sprickbredden är mindre än det rekommenderade värdet på maximal 

sprickbredd.  

Tabell 3. Acceptabel sprickbredd (EKS 8). 

 

Formeln för den karakteristiska sprickbredden är enligt Eurokod 2 Kapitel 7.3.4: 

                       (7.8) 

Där sr,max är det största sprickavståndet  

                 
 

      
    (7.11) 

och         är skillnaden i medeltöjning mellan armeringen och betongen.  
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         (         )

        
     

  

  
   (7.9) 

Ekvationen för skillnaden i medeltöjning har i Svenska Betongföreningens handbok till 

Eurokod 2 skrivits om, så att den beror av betongens totala krympning: 

            
         (         )

        
         

Den totala krympningen     beräknas fram enligt Kapitel 3.1.4 i EN 1992 och dessa 

uträkningar visas i Appendix IV. 

       
     

 
   

      
     (7.10) 

Ekvationen ovan beskriver armeringsinnehållet i bottenplattans effektiva area. 

Spännarmeringen     behandlas inte i denna studie och försvinner därför från beräkningen av 

armeringsinnehållet. Den effektiva betongarean fås enligt: 

              
 
          

   

 
 
 

 
  

Vid ren dragning beaktas ingen tryckzonshöjd x och den försvinner från ekvationen för den 

effektiva betongarean       . Men när beräkningarna av sprickbredder för böjande moment 

görs, behövs tryckzonshöjden och den fås fram enligt beräkningarna i Kapitel 6.3.6. 

6.3.6 Tryckzonshöjden x enligt Stadium II 

I detta stadium börjar betongen i den dragna zonen precis att spricka. Här utnyttjas det att det 

maximala fältmomentet MEd,bruk i bottenplattan samt drag- och tryckarmeringen redan är känt 

från FEM Plate och minimiarmeringsberäkningarna. Utifrån detta kan resultaten för 

tryckzonshöjd, maximal betongtryckspänning samt spänning i drag- och tryckarmering tas 

fram.  

De ekvationer som utnyttjas i detta avsnitt har tagits från Betonghandboken Konstruktion 

Kapitel 4.3.332 (kallar boken BK framöver). 

  
 

 
   (  

 

  
)(√  

 (  
  

 

  

 
)

  (  
  

 
)
   )  

Ekvationen ovan ger förhållandet mellan tryckzonshöjden och dragarmeringens effektiva 

höjd. 

För det geometriska armeringsinnehållet gäller:      
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Kvoten mellan armeringsstålets och betongens elasticitetsmoduler med hänsyn till den 

långvariga krypningen fås av ekvationen enligt Kapitel 4.3.12 (1a) i BK:      
  

    
 

   fås ur figur 3.1 i EN 1992 Kapitel 3.1.4 som beaktar livslängd, cementklass, betongkvalitet 

och den fiktiva höjden på ett betongtvärsnitt. 

Tryckzonshöjden blir då:       (Detta värde utnyttjas för beräkning av 

sprickbredder) 

För att beräkna spänningarna i tvärsnittets olika delar utnyttjas diagram VII i BK Diagram- 

och tabellbilagan. Ur detta diagram fås, med hjälp av betongtvärsnittet och dess 

armeringsinnehåll, det värden för cc och cs. Med hjälp av dessa två värden, som är enhetslösa, 

löses sedan betongens maximala tryckspänning och armeringens dragspänning ut enligt: 

   
        

   
    

   
        

   
    

När dragarmeringens spänning har lösts ut kan tryckarmeringens spänning beräknas genom: 

    
    

   
   

(Cederwall m.fl., 1990) 

6.3.7 Momentkapacitet enligt Stadium III 

I stadium III, som är i brottgränstillståndet, beskrivs förhållandena omedelbart före böjbrott. I 

detta stadium beaktas inte betongens dragspänningar, istället ska en jämvikt nås med hjälp av 

betongens tryckspänningar, dragarmeringens spänning och tryckarmeringens spänning 

(Holmgren, 2009).   

De ekvationer som utnyttjas i detta avsnitt har tagits från BK Kapitel 3.6:442 för att beräkna 

fram en momentkapacitet vid brottgränstillståndet. 

Det första som görs vid dessa beräkningar är ett antagande om att tryckarmeringen inte flyter, 

utan bara når upp till en spänning som motsvarar            . Med hjälp av detta 

antagande beräknas momentet som skapas från tryckarmeringen: 

                 

Detta moment måste balanseras av en del av dragarmeringen och den mängden fås fram 

genom ett förhållande:        
   

   
 

Resterande del av dragarmeringen är:            
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Det mekaniska armeringsinnehållet för den resterande delen av dragarmeringen kan tas fram 

enligt denna ekvation:         
   

     
 

Med hjälp av det mekaniska armeringsinnehållet kan det relativa momentet beräknas: 

                  

Detta värde utnyttjas sedan för att ta reda på betongtryckzonens inverkan på 

momentkapaciteten enligt:          
     

Den totala momentkapaciteten för tvärsnittet blir då:            

När momentkapaciteten beräknats görs en kontroll för att se om antagandet att 

tryckarmeringen inte flyter gäller. 

Tryckzonshöjden beräknas fram:    
 

 
    

Utifrån detta beräknas tryckarmeringens töjning:     
    

 

  
    

Tryckarmeringens spänning:            

Får vi ett positivt värde på tryckarmeringens töjning som ger en spänning under stålets 

flytgräns är vårt antagande och beräkningar korrekta. Men är det så att tryckarmeringens 

töjning blir negativt innebär detta att vårt antagande är felaktigt och tryckzonshöjden kommer 

ha ett lägre värde än tryckarmeringens effektiva höjd. Tvärsnittet beräknas då enligt ensidig 

armering, eftersom den negativa töjningen betyder att tryckarmeringen egentligen är dragen 

vid denna lastkombination. Tryckarmeringens (som i detta lastfall är draget) inverkan på 

momentkapaciteten blir så litet att det kan försummas vid denna dimensionering. Beräkningen 

för ett enkelarmerat tvärsnitt görs enligt: 

Mekaniska armeringsinnehållet:       
   

     
 

Detta ger oss ett nytt relativt moment:                

Undersökning av tryckzonshöjden enligt:    
 

 
   

Blir det så att tryckzonshöjdens värde är lägre än tryckarmeringens effektiva höjd ännu en 

gång, innebär detta att vårt antagande om att beräkna detta som ett enkelarmerat tvärsnitt är 

korrekt. Då fås momentkapaciteten för tvärsnittet enligt: 

        
     

(Cederwall m.fl., 1990)  
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6.3.8 Genomstansning 

När en bottenplatta med pelare som inte är placerade nära hörn eller kanter ska dimensioneras 

för genomstansning, kontrolleras skjuvspänningarna som uppstår längs pelarperiferin, u0, och 

längs ett grundkontrollsnitt med längden u1. Skulle inte dessa två snitt klara sig mot 

genomstansning erfordras skjuvarmering, vot eller dylikt. Nya kontrollsnitt ska då beaktas vid 

dimensioneringen (EN 1992 Kapitel 6.4.3 (1)).  

Det finns tre dimensioneringsvärden vid beräkning av genomstansning och dessa är: 

      ”är dimensioneringsvärde på bärförmågan för genomstansning för en platta 

utan skjuvarmering i betraktat kontrollsnitt.”(Kapitel 6.4.3 i EK2) 

       ”är dimensioneringsvärde på bärförmågan för genomstansning för en platta 

med skjuvarmering i betraktat kontrollsnitt ” K p tel         EK   

        ”är  aximalt dimensioneringsvärde på bärförmågan för genomstansning i 

betraktat ko trolls  tt ” K p tel         EK   

Eurokod 2 Kapitel 6.4.3 (2a) beskriver att den maximala bärförmågan för genomstansning 

inte får överskridas vid pelarens eller den belastade ytans periferi, vilket innebär att: 

                         

Där                     (6.4.5(3) EKS 8) 

Med bivillkoret:                 
  

  
   (6.4.5(3) EKS 8) 

         
   

       
     (6.6N) 

      
     

    
  

Där     är den kraft som tas upp av förankringen,   är pelarens eller den belastade ytans 

längd och d är den effektiva höjdens medelvärde inom plattdelen. Med detta menas att d är 

höjden från ankarplattans underkant ned till underkantsarmeringens tyngdpunkt, som utsätts 

för genomstansning. β är en faktor som beaktar om upplagsreaktionen är excentrisk. 

Antagandet här är att inga excentriska upplagsreaktioner finns, vilket innebär att β är 1,0. 

Skulle den maximala bärförmågan för genomstansning,        , överskridas, innebär det att 

dimensionerna på bottenplattan inte är tillräckliga för att klara av de tryckspänningar som 

uppstår under ankarplattan. Det innebär att den förankringstyp, med dess rekommenderade 

komponenter, inte kan utnyttjas vid dimensioneringen, och den förankringstypen förkastas för 

den dimensionen på bottenplatta.  

Sedan tas nästa steg och där beaktas om genomstansning inte uppstår utan skjuvarmering och 

detta sker enligt formeln nedan om: 
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            (        )
 

                      (6.47) 

Här testas ett grundkontrollsnitt enligt EN 1992 Kapitel 6.4.2 och en omkrets fås enligt: 

     pel re s s dlä gd        d   

Där    
     

    
 

6.3.8.1 Skjuvarmering 

Skulle villkoren enligt avsnitt 6.3.8 inte uppfyllas, krävs det att skjuvarmering sätts in och den 

bärförmåga som bottenplattan med skjuvarmering får beräknas enligt: 

                                             s      (6.52) 

Och skjuvarmeringsmängden itereras fram tills att: 

             

     
     
    

 

Asw Skjuvarmeringsarean i en rad i kontrollsnittet kring pelaren  

fywd,eff dimensioneringsvärde för skjuvarmeringens effektiva hållfasthet enligt 

                        (MPa) 

sr är avståndet i radiell led mellan olika ringformade rader med 

skjuvarmering.  

Enligt EN 1992 Kapitel 9.4.3 får avståndet mellan två olika ringformade rader med 

skjuvarmering inte vara större än 0,75d (d är den effektiva höjden från ankarplattans 

undersida till underkantsarmeringens tyngdpunkt och det blir dessutom begynnelsevärdet som 

det radiella avståndet vid itereringen). Dessutom bör inte skjuvarmering placeras närmare 

ankarplattan än 0,3d.  

Enligt 6.4.5(4) i EN 1992 bör inte skjuvarmering placeras längre innanför det slutna 

kontrollsnittet uout än kd, där k enligt den nationella bilagan, bör sättas till 1,5. För att 

kontrollsnittet ska ses som slutet får inte det diagonala avståndet mellan den yttersta 

skjuvarmeringen i x-riktning och motsvarande i y-riktning vara större än 2d. Kontrollsnittet 

uout beräknas enligt formeln nedan: 
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där i står för antalet ringformade rader av skjuvarmering. En notering är att byglarna verkar 

kring sin hela längd, men för kontrollsnittets längd beaktas endast avståndet mellan 

ankarplattans underkant och underkantsarmeringens tyngdpunkt (effektiva höjden d).  

Det kontrollsnitt som ska beaktas är alltså         där uout itereras fram genom att antalet 

ringformade rader av skjuvarmering ökas, tills bärförmågan för genomstansning är tillräcklig 

eller att det största avståndet på 2d har uppnåtts. Om inte bärförmågan för genomstansning är 

tillräcklig innan det största avståndet på 2d har uppnåtts, ska det radiella avståndet, sr, minskas 

tills bärförmågan för genomstansning uppnås för ett slutet kontrollsnitt. En notering till detta 

är att om sr blir för litet, enligt en praktisk ingenjörsmässig bedömning, utan att bärförmågan 

för genomstansning uppnås, tas en större dimension på bygelarmeringen (diameter 8-12 mm 

beaktas i denna studie).  

6.3.8.2 Vot 

Ovan visades det hur dimensioneringen av mängden skjuvarmering runt omkring 

förankringen görs. I detta avsnitt beräknas den tjocklek på voten som krävs för att ingen 

genomstansning av bottenplattan ska ske, utan att någon annan åtgärd utnyttjas för att öka på 

bärförmågan.  

Kapitel 6.4 i EK2 visar endast hur dimensioneringen av ett pelardäck med eventuella kapitäl 

går till. Vissa justeringar behövs eftersom dimensioneringen av bottenplattan görs för vad som 

kan ses som ett omvänt pelardäck. Problemet är att kontrollsnitten som beaktas i Kapitel 6.4 i 

EK2 inte gäller för ett omvänt pelardäck. Kapitel 6.4.2 (11) i EK2 visar att ett snitt från 

pelarens och pelarkapitälets periferi bör kontrolleras i genomstansningsberäkningarna. 

Pelarens periferi blir i denna situation ankarplattans periferi och eftersom kontrollsnittet u1,A 

(s1,A i Figur 38) inte kan beräknas direkt enligt EK2 antas avståndet från ankarplattans 

mittpunkt till kontrollsnittet, rcont,A, till halva ankarplattans bredd, c’, adderat med två gånger 

den effektiva höjden d. Detta antas dessutom vara votens utbredning åt ena hållet i 

bottenplattan. Sedan lutas voten 45 grader uppåt upp till den ursprungliga bottenplattans 

underkant som visas i Figur 38. För kontrollsnittet utanför voten utnyttjas den ursprungliga 

bottenplattans effektiva höjd, du, vid dimensionering av dess längd rcont,C. Här blir pelarens 

periferi votens totala utbredning. 



 73  

 

 

Figur 38. Kontrollsnitten som beaktas vid votdimensionering samt de olika beteckningarna som finns. 

Eftersom EK2 inte beskriver dimensioneringen av ett omvänt pelardäck, går det inte att vara 

säker på att de två kontrollsnitt som beaktats och beskrivits ovan var tillräckliga. Därför 

utnyttjades programmet Atena (FE-simulering av beteendet hos den armerade bottenplattan 

med den bergförankrade stålkärnan), med hjälp av vår handledare, för att kunna hitta de 

sprickprofiler som skapas. Två sprickprofiler bildades vid denna modellering, och den ena var 

den spricklinje, s1,A, som redan nämnts ovan (kontrollsnittet u1,A). Den andra sprickprofilen 

som skapades var spricklinjen s1,B enligt Figur 38. Spricklinjen s1,B har ritats från det övre 

hörnet av voten upp till bottenplattans överkant med en förflyttning inåt i sidled med två 

gånger den effektiva höjden d. Pelarens periferi u0,B blir då votens utbredning (rcont,B) 

subtraherat den sidledsförflyttning 2d som görs. Vid kontroll av genomstansning av 

bottenplattan med vot under den bergförankrade stålkärnan beaktas alltså totalt tre 

kontrollsnitt och dessa har definierats som u1,A, u1,B och u1,C i beräkningarna.   

För dessa tre kontrollsnitt ska de kriterier som kontrolleras i avsnitt 6.2.8 gälla här med. Det 

innebär att den maximala bärförmågan för genomstansning inte får överskridas vid den 

belastade ytans periferi enligt: 

                      

                 

Med bivillkoret:                 
  

  
  

        
   

      
 

Samt att genomstansning av bottenplattan inte uppstår utan skjuvarmering om detta kriterium 

gäller:  

              

            (        )
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Tjockleken på voten itereras fram, tills ett gränsvärde nås, där alla kontrollsnitt som beaktas 

har tillräcklig skjuvkapacitet för att genomstansning inte ska uppstå. Vid iterering valdes ett 

intervall på 5 mm för att hitta gränsvärdet. 
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7 Jämförelse av bottenplattorna med olika förankringstyper 
I detta kapitel kommer kombinationer på bottenplattans olika tjocklekar och förankringstyper 

att jämföras för att försöka hitta ett optimum. De begränsningar och förutsättningar som 

nämns i Kapitel 5 och dimensioneringen enligt Kapitel 6 utnyttjas för att hitta det nämnda 

optimum. 

Det första som visas i detta kapitel är de egenskaper för bottenplattan som är gemensamma för 

varje tjocklek oavsett förankringstyp. Det kommer göras en jämförelse mellan 

förankringstyperna för varje tjocklek på bottenplattan, i avsikt att hitta den optimala 

förankringen för de tre tjocklekar som beaktas. Utifrån dessa resultat kommer den optimala 

förankringen för vardera tjocklek att jämföras med varandra, för att hitta det bästa alternativet  

7.1 Gemensamma dimensioner och resultat för bottenplattorna och 
förankringstyperna 

7.1.1 Bottenplattans egenskaper som inte beror av förankringstyp 

Oavsett tjocklek på bottenplattan krävs ett täckskikt på 55 mm enligt de kriterier som anges i 

Kapitel 4.4.1 i EK2. Dimensioneringen av täckskiktet visas utförligt i Appendix IV.  

I avsnitt 6.2.4 visas det att minimiarmeringen dimensioneras för ren dragning pga. skälen som 

beskrivs i det kapitlet. Det leder till att minimiarmeringen blir starkt beroende av 

bottenplattans tjocklek som kan synas i Tabell 4, där minimiarmeringsmängden ökar med 

tjockleken. Detta blir den armeringsmängd (görs först om till en verklig armeringsmängd 

enligt Appendix IV) som placeras ut över hela bottenplattan förutom under pelare, som inte 

beaktas i denna studie.  

För att en bottenplatta, som utsätts för hydrauliskt upptryck, ska anses vara vattentät har ett 

krav på att sprickbredden som störst får vara 0,15 mm i bruksgränstillståndet satts, enligt 

Tabell 3, avsnitt 6.3.5, som gäller för exponeringsklassen XD3 och livslängden 100 år (föga 

korrosionskänslig armering). I enlighet med Tabell 4.1 i EK2 valdes exponeringsklass XD3. 

Miljön ska vara cykliskt torr och våt för att denna exponeringsklass ska gälla, och det anses 

ett parkeringsgarage vara. Tabell 4 visar att ingen av tjocklekarna på bottenplattan kommer ha 

några teoretiska problem med vattentäthetskravet, eftersom den maximala sprickbredden vid 

både ren dragning och böjande moment inte överskrider kravet.  

Mönster som kan synas, även om de är små, är att sprickbredden för krympningen minskar 

med en ökad tjocklek på bottenplattan, medan sprickbredden för böjande moment ökar med 

en ökad tjocklek på bottenplattan. När bottenplattans tjocklek ökas, vid krympning, krävs en 

större armeringsmängd vilket i sin tur leder till ett större armeringsinnehåll i bottenplattan, 

eftersom betongens effektiva area är konstant (vid krympning) för alla tjocklekar. Det leder 

till att det största sprickavståndet minskar med ökad tjocklek på bottenplattan. Dessutom 

minskar den totala krympningen för bottenplattan med ökad tjocklek, som leder till att 

sprickbredden minskar än mer med ökad tjocklek. I och med att armeringsmängden är fast, 

men att det finns en tryckzonshöjd vid böjande moment, kommer betongens effektiva area att 
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förändras med ökad tjocklek på bottenplattan. Det ger i sin tur ett ökat sprickavstånd när 

tjockleken på bottenplattan ökar, vilket leder till en större sprickbredd.  

Tabell 4. Information som beräknats fram för bottenplattan i bruksgränstillståndet, som inte beror av 

förankringstyp. 

 

Vid dimensionering av momentkapaciteten för bottenplattan i brottgränstillståndet, visade det 

sig att det räckte med att dimensionera enligt ett enkelarmerat tvärsnitt, enligt Appendix IV. 

Oavsett tjocklek på bottenplattan har tryckzonshöjden en lägre höjd än den effektiva höjden 

på överkantsarmeringen (ses i Tabell 5). Det innebär att överkantsarmeringen blir dragen 

istället för tryckt som det i ett första steg, enligt avsnitt 6.3.8, antas. Genom att den blir 

dragen, ger överkantsarmeringen väldigt små tillskott till bottenplattans momentkapacitet 

(pga. väldigt liten hävarm och troligtvis små dragspänningar) och det är skälet till att 

dimensioneringen enligt ett enkelarmerat tvärsnitt är tillräckligt. Beräkningen enligt ett 

enkelarmerat tvärsnitt ger en momentkapacitet som är något mindre än den verkliga.  

Som synes i Tabell 5 ökar bottenplattans momentkapacitet med en ökad tjocklek på 

bottenplattan. Detta beror på att dragarmeringens hävarm blir större med den ökade 

tjockleken, samtidigt som armeringsmängden ökar med den också. Ett annat mönster som kan 

urskiljas ur Tabell 5 är att momentkapaciteten ökar för samma tjocklek på bottenplattan, från 

det dubbelarmerade till det enkelarmerade tvärsnittet. Det beror på att vid dimensionering 

enligt ett dubbelarmerat tvärsnittet antas det att tryckarmeringen inte når dess flytgräns vid 

brott (se avsnitt 6.3.8). Den dragarmering som motsvarar tryckarmeringens tillskott till 

momentkapaciteten, behöver sedan dras av från dragarmeringsmängden. Den återstående 

dragarmeringen ger sedan det kvarvarande tillskottet till momentkapaciteten. Den 
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tryckarmeringen ger ett lägre tillskott till momentkapaciteten än för ett enkelarmerat tvärsnitt, 

där det antas att hela dragarmeringen flyter innan bottenplattan går till brott. 

Tabell 5. Information som beräknats fram för bottenplattan i brottgränstillståndet, som inte beror av förankringstyp. 

 

7.1.2 Dimensioner och materialegenskaper för förankringstyperna 
I detta avsnitt beskrivs de olika förankringstyperna som har valts för att jämföras med 

varandra. I enlighet med avsnitt 6.2.1 ska en förankringsdimension väljas där 

förankringstypens tillåtna lastkapacitet är större än den teoretiska lasten. Den spänning som 

kvarstår vid 0,1 % deformation blev dimensionerande för den tillåtna lastkapaciteten för varje 

förankringstyp, förutom för GWS-staget. Tabell 6 beskriver bland annat stålkvalité, 

förankringstypens tillbehör med dess dimensioner mm. 
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Tabell 6. De olika förankringstyperna, dess materialegenskaper och dimensioner. 

 

Den teoretiska lasten som skapas förändras med tjockleken av bottenplattan, eftersom 

överkanten på bottenplattan har en fix höjdnivå på +14,2 meter (enligt Biomedicums 

programhandling). Hur stort det hydrauliska upptrycket är visas i Appendix IV och den visar 

att det hydrauliska upptrycket ökar med en tjockare bottenplatta. Samtidigt får den 

gynnsamma egenvikten ett större värde med den tjockare bottenplattan, som motverkar det 

hydrauliska upptrycket. Storleken på den teoretiska lasten som tas upp av förankringen kan 

läsas i Tabell 7. 

Tabell 7. Den teoretiska lasten som tas upp av förankringstypen hos bottenplattans olika tjocklekar. 

 

Som det visas i Tabell 6, ligger den tillåtna lastkapaciteten för de olika förankringstyperna 

väldigt nära varandra (mellan 772-926 kN). Skillnaden som kan ses är beroende av 

stålkvalitén och dess storlek, detsamma gäller för de genomstansningslaster (VEd) som 

används i kommande jämförelser. Genomstansningslasten skiljer en del från den teoretiska 

lasten, eftersom hänsyn tas till töjning för genomstansningslasten enligt FEM Plate. Denna 

töjning är dessutom beroende av varje förankringstyps styvhet, vilket innebär att skillnader i 

genomstansningslasterna fås mellan de olika förankringstyperna också. Ännu en del som ger 

dessa skillnader i den tillåtna lastkapaciteten är att företagen har olika storlekar och intervall 

på dimensionerna av förankringstyperna. 
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7.2 Bottenplatta 
Nedan kommer resultaten från beräkningarna av de tre olika bottenplattorna (400, 550 och 

800 mm) redovisas. Resultatet visas i form av olika tabeller. I fortsättningen kommer det även 

förklaras vilka faktorer som har spelat stora roller i resultaten av vilken förankringstyp och 

bottenplatta som är bäst lämpad.  

7.2.1 Bottenplatta 400 mm 

Vid dimensionering av en tunn bottenplatta, 400 mm, med höga hydrauliska upptryck, är 

genomstansningen av bottenplattan, både vid pelarens- och kontrollsnittets periferi, ett stort 

problem som ska beaktas. Det beror på att den delen av bottenplattan som kan komma att 

medverka vid dimensionering mot genomstansning (den effektiva höjden), minskar med 

faktorer som täckskikt, mutterns- och ankarplattans höjd. Minskningen av den effektiva 

höjden följer det som EK2 förordar som täckskikt, samt dem rekommendationer på 

dimensionerna för tillbehören till förankringstyperna från de olika tillverkarna. Det vill säga 

att det maximala dimensioneringsvärdet på bärförmågan, vRd, max (ankarplattans periferi), och 

dimensioneringsvärdet på bärförmågan för kontrollsnittet, vRd,c, hos bottenplattan ökar med en 

större effektiv höjd. 

Andra faktorer som påverkar är storleken på genomstansningslasten (VEd), som beror av 

förankringstyperna och dess dimensioner. Dessa värden har tagits fram från FEM-Plate. 

Genomstansningslasten som fås skiljer sig en del från den teoretiska lasten i Tabell 7. Det 

beror på att de olika förankringstyperna töjer sig olika mycket, då töjningen är beroende av 

den nominella tvärsnittsarean, som är olika stor hos de valda förankringstyperna. Tabell 8 

visar även att ju större dimension förankringstypen har, desto större genomstansningslaster tas 

upp av förankringstypen, eftersom en större dimension drar åt sig en större andel av lasterna.  

Tabell 8. Genomstansningsberäkningar för bottenplattan 400 mm med de olika förankringstyperna. 

 

Tabell 8 visar att alla förankringstyperna ger bottenplattan en bärförmåga mot 

genomstansning i kontrollsnittet, vRd,c, som är mindre än skjuvspänningarna, vEd,1, som 



 80  

 

uppstår i det kontrollsnittet. Det betyder att genomstansning av bottenplattan kommer ske om 

den inte åtgärdas och förstärks på något vis. Som åtgärd till detta problem har två förslag med 

dess beräkningar angivits enligt Tabell 9. Det första förslaget är att skjuvarmera runt om 

förankringstyperna för att förstärka vRd,c.  

Tabell 9. Mängd skjuvarmering eller vot som eventuellt krävs för att inte genomstansning av bottenplattan ska ske. 

 

Som det kan utläsas från Tabell 9 har inte skjuvarmeringsmängden beräknats för någon 

förankringstyp, förutom stålkärnan från Inexa Profil. Detta beror på att bottenplattans 

maximala bärförmåga för genomstansning, vRd, max, överskrids för resterande förankringstyper. 

Som det nämndes tidigare så förstärks inte vRd, max när bottenplattan skjuvarmeras, därför kan 

inte dess förankringstyper väljas för bottenplattan 400 mm. Stålkärnan från Inexa Profil 

kräver en total skjuvarmeringsmängd på 804 mm
2
 i två ringformade rader för att bottenplattan 

400 mm inte ska genomstansas. 

Förslag 2 är att skapa en förtjockning av bottenplattan (vot) under förankringarna. Resultaten 

av den tjocklek på voten som krävs för att bottenplattan med diverse förankringstyp inte ska 

behövas skjuvarmeras visas i Tabell 9.  Det är stora skillnader i den tjocklek på voten som 

krävs för att skjuvarmering inte ska behövas. Det visar sig att en bottenplatta med en 

genomgående tjocklek på 430 mm, med stålkärnan från Inexa Profil, troligtvis skulle ge en 

bottenplatta som inte kräver några åtgärder alls för klara av de beräkningar som görs. Det 

beror på att en ökad tjocklek minskar genomstansningslasten samtidigt som beräkningarna 

visar att 30 mm vot räcker för stålkärnan från Inexa Profil. Skälet till att bottenplattan med 

stålkärnan från Inexa Profil kan skjuvarmeringsberäknas, till skillnad från de andra 

förankringstyperna, beror på att den effektiva höjden är mycket större för den i förhållande till 

de andra. Beräkningen av vottjockleken och hur den förändrar bottenplattans skjuvkapacitet 

under förankringstyperna beskrivs i Appendix IV. 

Beaktande av Tabell 10 visar att ingen förankringstyps kombination med bottenplattan 400 

mm skapar tillräckligt stora moment i fältet för att överskrida bottenplattans momentkapacitet. 

Bottenplattan med förankringstypen stålkärna från Inexa Profil skapar det minsta 

fältmomentet i bottenplattan.  
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Tabell 10. Jämförelse av fältmoment och bottenplattan 400 mms momentkapacitet. 

 

Jämförelsen av förankringstyperna i bottenplattan 400 mm, visar att stålkärnan från Inexa 

Profil ligger bäst till. Det är den enda förankringstypen som kan åtgärdas med antingen 

skjuvarmering eller vot. De andra förankringstyperna kräver en vot för att klara av 

genomstansningsberäkningarna. En analys av resultaten visar dessutom att det troligtvis skulle 

räcka med att öka bottenplattans tjocklek till 450 mm, för att alla förankringstyper endast 

skulle behöva skjuvarmeras för att klara av genomstansningsberäkningarna. För stålkärnan 

från Inexa Profil skulle en ökning av bottenplattans tjocklek till 450 mm troligtvis innebära att 

inga åtgärder alls behöver användas för att bärförmågan mot genomstansning ska vara 

tillräcklig. 

7.2.2 Bottenplattan 550 mm 

I detta avsnitt gäller samma tankegång som beskrevs för bottenplattan 400 mm. I Tabell 11 

redovisas resultaten av beräkningarna för de olika förankringstyperna.    

Utifrån resultaten i avsnitt 7.2.1, Tabell 9, visade det sig att den maximala tjockleken på voten 

under förankringstyperna, som krävs för att skjuvarmering inte ska behövas och att 

genomstansning av bottenplattan inte sker, är 130 mm. Denna bottenplattas tjocklek ökar med 

150 mm i förhållande till föregående bottenplatta. I och med att ökningen av bottenplattans 

tjocklek är större än den största vottjockleken som krävs enligt Tabell 9, kan en slutsats direkt 

tas att bottenplattan oavsett förankringstyp kommer att klara sig mot genomstansning. Den 

slutsatsen gäller om genomstansningslasten (VEd) i detta fall förblir lika stor eller är mindre än 

genomstansningslasterna för de olika förankringstyperna för bottenplattan 400 mm. Tabell 11 

visar att genomstansningslasten hos förankringstyperna i bottenplattan 550 mm har minskat 

med ungefär 12-35 %. Det beror på en ökning av egenvikten vid förtjockningen av 

bottenplattan. Den gynnsamma egenvikten motverkar det hydrauliska upptrycket och minskar 

därmed tvärkrafterna i bottenplattan. Denna minskning av tvärkraften kan cementera ovan 

nämnda slutsats om att bottenplattan inte kommer genomstansas. Resultaten visar att 

bottenplattan 550 mm med de olika förankringstyperna klarar sig mot genomstansning av 

bottenplattan.  
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Tabell 11. Genomstansningsberäkningar för bottenplattan 550 mm med de olika förankringstyperna. 

 

Jämförelsen mellan förankringstyperna i bottenplattan 550 mm, visar att vilken förankringstyp 

som helst kan vara tekniskt lämpligt. Valet av förankringstyp i detta fall kan bero på andra 

faktorer som pris, monteringssätt, leverans av material mm., men detta diskuteras inte i denna 

studie.  

Tabell 12 visar att ingen av bottenplattorna skapar tillräckligt stora moment för att överskrida 

bottenplattans momentkapacitet. Bottenplattan med förankringstypens stålkärna från Inexa 

Profil skapar det minsta fältmomentet i bottenplattan.  

Tabell 12. Jämförelse av fältmoment och bottenplattan 550 mms momentkapacitet. 

 

I och med att ett resultat och en förankringstyp för bottenplattan ska anges, har vi valt att se 

över hur stor bärförmågan, i både pelarens- och kontrollsnittets periferi, är i förhållande mot 

skjuvspänningarna i samma snitt. Resultaten visar att både GWS-staget och stålkärnan från 

Inexa Profil ger bäst resultat med små marginaler i förhållandena, dem två emellan. Därför 

väljs båda dessa förankringstyper som bäst lämpade. 

7.2.3 Bottenplattan 800 mm 

I detta avsnitt gäller igen samma tankegång som beskrevs för bottenplattan 400 mm. I Tabell 

13 redovisas resultaten av beräkningarna för de olika förankringstyperna.    
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Utifrån slutsatsen som togs i avsnitt 7.2.2, kan samma slutsats fortsätta att dras här med, 

eftersom bottenplattans tjocklek ökat med ytterligare 250 mm. Det leder till att risken för 

genomstansning av bottenplattan minskas ytterligare. Ökningen av bottenplattans tjocklek 

ökar den gynnsamma egenvikten, som motverkar det hydrauliska upptrycket än mer. 

Genomstansningslasterna i förankringstyperna minskar med ungefär 25-36 % jämfört med 

genomstansningslasterna för förankringstyperna i bottenplattan 550 mm. Resultaten i Tabell 

13 visar att bottenplattan 800 mm med de olika förankringstyperna klarar sig mot 

genomstansning av bottenplattan utan några som helst problem.  

Tabell 13. Genomstansningsberäkningar för bottenplattan 800 mm med de olika förankringstyperna. 

 

Jämförelsen mellan förankringstyperna i bottenplattan 800 mm, visar att vilken förankringstyp 

som helst kan vara tekniskt lämpligt. Valet av förankringstyp i detta fall kan bero på andra 

faktorer som pris, monteringssätt, leverans av material mm., men som det nämndes i avsnitt 

7.2.2, diskuteras inte detta i denna studie.  

Tabell 14 visar att ingen av bottenplattorna skapar tillräckligt stora moment för att överskrida 

bottenplattans momentkapacitet. Bottenplattan med förankringstypen stålkärna från Inexa 

Profil skapar det minsta fältmomentet i bottenplattan.  

Tabell 14. Jämförelse av fältmoment och bottenplattan 800 mms momentkapacitet. 

 

I och med att ett resultat och en förankringstyp för bottenplattan ska anges, har vi valt att se 

över hur stor bärförmågan, i både pelarens- och kontrollsnittets periferi, är i förhållande mot 
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skjuvspänningarna i samma snitt. Resultaten visar att GWS-staget ger bäst resultat i 

förhållandena. 

7.3 Det optimala valet av tjocklek och förankring från jämförelsen 
I Tabell 15 ses en jämförelse av de optimala förankringstyperna för varje tjocklek på 

bottenplattan och deras dimensioneringsvärden. Det görs en rent teknisk jämförelse, utan 

hänsyn till prissättningen på förankringstyperna eller kostnaderna för deras utföranden.  

Det som synes från de fyra optimala förankringstyperna, är att ingen av dem kräver någon 

extra åtgärd för att bärförmågan mot genomstansning av bottenplattan inte ska överskridas, 

förutom stålkärnan från Inexa Profil med bottenplattan 400 mm. Dessutom syns det att ju 

tjockare bottenplattan blir desto mindre tvärkrafter tas upp av förankringstypen.  

Bottenplattan 800 mm är överdimensionerad. Dess bärförmågor mot genomstansning är långt 

över de skjuvspänningar som skapas i kontrollsnitten som beaktas vid genomstansning. Det 

kan synas på genomstansningslasten som är 181 kN (ungefär 20 % av förankringstypen 

tillåtna lastkapacitet).  

Tabell 15. Jämförelse av de optimala förankringstyperna för varje tjocklek. 

 

Bottenplattan 400 mm med stålkärnan från Inexa Profil, har en skjuvspänning (vEd,1) i 

kontrollsnittet som ligger ungefär 20 % ovanför den dimensionerande bärförmågan mot 

genomstansning. Den maximala bärförmågan för genomstansning, vRd,max, är ungefär 30 % 

större än skjuvspänningen i ankarplattans periferi. Denna kombination kräver en extra åtgärd 

för att dess bärförmåga mot genomstansning ska vara tillräcklig.  

Av de tre övriga kombinationerna ovan, är det enligt vår mening bottenplattan 550 mm med 

stålkärnan från Inexa Profil som är den optimala lösningen. Detta val görs eftersom den 

förankringen jämnar ut fördelningen av de inre krafterna i bottenplattan i och med att den tar 
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upp en större andel av tvärkrafterna. Detta, i kombination med att inga extra åtgärder krävs, 

leder till att denna kombination jämförs med bottenplattan 400 mm med stålkärnan från Inexa 

Profil. 

Bottenplattan 400 mm med stålkärnan från Inexa Profil är ett bättre val än bottenplattan 550 

mm, eftersom det är en tunnare bottenplatta med mindre armeringsmängder. Bottenplattan 

550 mm ses som ett bättre val ur den aspekten att ingen skjuvarmering behöver användas i 

denna kombination. Det leder till att utförandetiden för bottenplattan 550 mm blir kortare. 

Samtidigt kan det ses på det viset att härdandet av bottenplattan 550 mm tar längre tid än för 

bottenplattan 400 mm.   

Valet görs att bottenplattan 400 mm med stålkärnan från Inexa Profil är den optimala 

kombinationen från jämförelserna, eftersom det ger den tunnaste bottenplattan med relativt 

små åtgärder för att klara av säkerheten mot genomstansning av bottenplattan. Det krävs 2 

rader med skjuvarmering à 402 mm
2
 för att bärförmågan mot genomstansning ska överskrida 

de skjuvspänningar som uppstår i snitten, vilket är relativt lite. Som det dessutom nämns i 

avsnitt 7.2.1, räcker det troligtvis med att bottenplattans tjocklek ökas till 450 mm för att inga 

extra åtgärder ska behövas för att bottenplattan med stålkärnan från Inexa Profil ska ha 

tillräcklig bärförmåga mot genomstansning. Det innebär at bottenplattan 550 mm ger en 

överdimensionering. 

7.4 Föreslagen lösning på ingjutningen av MAI-staget i bottenplattan 
Efter att ha beaktat bergförankrade stålkärnor som utnyttjas i bottenplattor idag för att 

motverka hydrauliskt upptryck, med dess komponenter, vidareutvecklades en av 

förankringstyperna för att minska bottenplattans tjocklek utan att genomstansning av den 

uppstår. 

Uppmärksammas företagens rekommendationer angående bergförankrade stålkärnor, sägs det 

att den lastbärande muttern bör placeras på ovansidan av ankarplattan när dragkrafter uppstår i 

stålkärnan (se Figur 39). Den lastbärande muttern har en längdrekommendation på 80-120 

mm beroende på vilken förankringstyp som beaktats när det ska kopplas till Biomedicums 

bottenplatta och dess förutsättningar. Det innebär att hela mutterns längd reducerar den 

effektiva höjden (utöver täckskiktet (över- och underkant) som krävs och ankarplattans 

tjocklek som inte kan bortses ifrån alls, som även nämns i avsnitt 7.3.1), som är en avgörande 

del vid genomstansningsberäkningarna.  

Ett annat problem som oftast är avgörande för förankringstyperna, är att stålet är av högre 

kvalité, vilket leder till att förankringstyperna inte får svetsas. Med hjälp av en svets mellan 

ankarplatta och förankringstypen, kan muttern tas bort från ankarplattans ovansida och på så 

vis tjänas det mycket på den effektiva höjden för genomstansningsberäkningarna, men detta är 

inte tillåtet för förankringstyper med hög stålkvalité. Lösningen med en ankarplatta svetsad 

mot förankringstyperna gäller för stålkärnor av lägre kvalité, som den stålkärna från Inexa 

Profil som utnyttjas vid jämförelserna. 



 86  

 

 

Figur 39. Förankringen av MAI-staget i bottenplattan enligt företagsrekommendationer. 

Vår idé är att installera den lastbärande muttern under ankarplattan och sedan svetsa ihop dem 

delarna enligt Figur 40. Muttern och ankarplattan har inte samma höga stålkvalité som 

stålkärnor av högre stålkvalité och därför finns möjligheten att svetsa ihop dessa två delar 

utan att dess kapacitet minskar nämnvärt. En diskussion med Severin på Geomek och 

Bernthaler på Minova (tillverkare av MAI-staget) visade oss att denna lösning är möjlig. 

Bernthaler sade att lösningen inte ska påverka stålkärnans kapacitet och inte heller 

överföringen av laster mellan berg, förankring och bottenplatta. Den lastbärande muttern ska 

fortfarande ha en effektiv längd enligt företagens rekommendationer, och eftersom 

egenskaperna för den delen av muttern som svetsas förändras, kan inte den räknas till den 

effektiva längden på muttern. Därför ska mutterns längd ökas med minst svetslängden, men 

detta påverkar inte genomstansningsberäkningarna negativt, eftersom längdökningen inte 

minskar den effektiva höjden. Dessutom går det att göra ett hål i ankarplattan för att gänga 

förankringen till rätt nivå, och få en bit av förankringen på ovansidan av ankarplattan. Den 

delen av stålkärnan punktsvetsas mot ankarplattan för att kunna fästa ankarplattan till rätt nivå 

innan gjutning av bottenplattan.  

Eftersom den ihopsvetsade komponenten av ankarplatta och mutter gängas i stålkärnan och 

sedan svetsas på ankarplattans ovansida, behöver inte en lucka i bottenplattan under 

stålkärnan och uppåt göras för att få komponenten på rätt höjdnivå.  



 87  

 

 

Figur 40. Förankringen av MAI-staget enligt vår lösning. 

Genom beaktandet av de andra projekten har dessutom ett sätt att effektivisera utförandet när 

bottenplattan ska slakarmeras tagits fram. Istället för att låta förankringen gå hela vägen upp 

till dess nivå i bottenplattan, går det bara upp till övergången mellan bottenplattan och 

packningen av sten och grus. Där läggs en skarv in, som ska hamna precis i nivå med 

bottenplattans underkant. Eftersom lika stor längd förankring ska gjutas in i bottenplattan 

överallt, kan denna del massproduceras. Genom att utföra förankringen på detta sätt, kan 

rullarmering utnyttjas i bottenplattan som slakarmering. Den kan rullas ut i bottenplattan och 

när detta är utfört, skarvas den översta delen av stålkärnan fast och den ihopsvetsade 

ankarplattan och muttern justeras till rätt nivå.  

Denna lösning gäller för MAI-staget, men eftersom det egentligen bara är ankarplattan och 

muttern som påverkas av svetsen (om det bortses från punktsvetsen ovanför), bör lösningen 

vara möjlig att använda för vilken typ av förankring av högre stålkvalité som helst. Men 

eftersom vi endast har tagit denna diskussion med tillverkarna av MAI-staget, utnyttjas 

tillverkarens förankringstyp som referens till vår lösning.  

7.4.1 Jämförelse av föreslagen lösning med den optimala bottenplattan 

Dimensionering av bottenplattan 400 mm med vår egen lösning på MAI-staget har utförts och 

jämförts med den optimala förankringstypen (stålkärnan från Inexa Profil). 
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Den effektiva höjden på vår lösning för MAI-staget är inte lika hög som för stålkärnan från 

Inexa Profil, men det övervägs av att tvärkrafterna som tas upp av MAI-staget är väsentligt 

lägre än de för stålkärnan från Inexa Profil (se Tabell 16). Detta leder till att bottenplattan 400 

mm med vår egen lösning på MAI-staget klarar sig mot genomstansning.  

Tabell 16. Jämförelse av vår idé med den optimala förankringen för bottenplattan 400 mm. 

 

Bottenplattan 400 mm med vår egen lösning på MAI-staget kräver alltså inga extra åtgärder 

för att klara av de tvärkrafter som uppstår i bottenplattan, till skillnad från stålkärnan från 

Inexa Profil. Detta visar att vår egen lösning på MAI-staget är den troliga optimala 

kombinationen för Biomedicums bottenplatta, även i jämförelse med de kombinationer som 

gjorts ovan. Det är den enda förankringstypen med bottenplattan 400 mm som inte behöver 

några extra åtgärder alls för att bärförmågan mot genomstansning ska vara tillräcklig.  

Denna lösning gäller för MAI-staget, men eftersom det egentligen bara är ankarplattan och 

muttern som påverkas av svetsen (om det bortses från punktsvetsen ovanför), bör lösningen 

vara möjlig att använda för vilken typ av stålkärna av högre kvalité som helst. Men eftersom 

vi endast har tagit denna diskussion med tillverkarna av MAI-staget, utnyttjas tillverkarens 

förankringstyp som referens till vår lösning.  
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8 Diskussion 

8.1 Observerade projekt 
Sammanställningen av de intervjuade projekten visar att en bottenplattas utformning är starkt 

beroende av ansvarig konstruktör, byggentreprenör, deras preferenser och vanor. Beaktas de 

berörda projekten och vilka som är ansvariga konstruktörer, kan ett mönster urskiljas. Det är 

att ansvariga konstruktörer försöker utnyttja den kunskap och de metoder som använts vid 

egna tidigare projekt, till kommande projekt, vilket förstås är helt rimligt. Detta syns genom 

att beakta tjockleken på bottenplattan och/eller använd förankringstyp mellan de berörda 

projekten med ansvarig konstruktör. Ett aber med att ansvarig konstruktör och 

byggentreprenör till stor del går på egna preferenser och det som fungerat innan är att 

bottenplattan troligtvis inte optimeras med hänsyn till både ekonomin och omgivningens 

förutsättningar.  

Något som är värt att poängteras är att vid intervjuerna kan en del information misstolkas och 

förvridas när det ska ned på pränt. Dessutom kan det vara så att en del information har gått 

förlorat, genom att ett observerat projekt är gammalt och/eller att ansvarig konstruktör inte 

kommer ihåg den exakta lösningen längre. Detta motverkades till viss del genom att 

handlingar på de observerade projekten krävdes av ansvariga konstruktörer, för att kunna 

koppla det som sades under intervjuerna till handlingarna. Intervjupersonerna fick även läsa 

igenom sammanställningen av deras projekt, för att inte informationen skulle snedvridas på 

något vis. Även om en del information eventuellt gått förlorad för att vissa projekt är äldre, 

har erfarenheten och rutinen från konstruktörerna till dessa projekt gett värdefulla tankegångar 

och idéer.  

Vid sammanställningen av de berörda projekten kan en svaghet uppdagas. Det är att 

byggentreprenörerna till de berörda projekten inte intervjuades. Information som försvinner 

för att de inte intervjuades, kan vara vissa detaljlösningar som gjordes på plats och en del 

mindre åtgärder som gjort vid utförandet av bottenplattan och i efterhand. Dessutom går de 

idéer och tankegångar som byggentreprenörerna hade under byggtiden förlorade. 

Projekten som observerats, har alla dimensionerats enligt Boverkets handbok om 

Betongkonstruktioner, BBK. Skillnaderna mellan BBK och Eurokoderna kan vara relativt 

stora i vissa avseenden, såsom vid dimensionering för genomstansning av bottenplattan. Det 

kan vara svårt att försöka hitta samband mellan bottenplattorna för de berörda projekten och 

optimeringen av bottenplattan för Biomedicum, som dimensioneras enligt Eurokoderna. 

Dessutom har våra studier på Kungliga Tekniska Högskolan varit inriktat på dimensionering 

enligt Eurokoderna, vilket innebär att kännedomen om BBK och dess egenskaper inte är så 

stora. 

Det ska understrykas att målet med att sammanställa de (Tyréns-)projekt som berör problemet 

med hydraulisk bottenupptryckning och deras lösning på detta problem har uppnåtts. Det har 

skapats en enkel sammanfattning av de berörda projekten, där det, genom att 

informationsrapporten beaktas, kan fås tankar och idéer angående dimensionering och 

utförande av bottenplattan samt att kontakt enkelt kan tas med sakkunnig personal.  
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8.2 Optimering av bottenplattan utsatt för upptryck 
Vid dimensioneringen av bottenplattan för Biomedicum var det bottenplattan 400 mm med 

stålkärnan från Inexa Profil som blev den optimala lösningen efter jämförelser av de olika 

kombinationerna. Stålkärnan från Inexa Profil i bottenplattan 400 mm är den enda 

kombinationen för bottenplattan 400 mm som håller mot de laster som verkar, genom att den 

förstärks med skjuvarmering i bottenplattan. De andra förankringstyperna har inte tillräcklig 

maximal bärförmåga mot genomstansning. En fördel med valet av stålkärnan från Inexa Profil 

är att den jämnar ut lastfördelningen på bottenplattan mer än någon annan förankringstyp, 

genom att förankringen tar upp mer tvärkrafter än någon annan förankringstyp. Detta leder till 

att pelarnas upptagande av tvärkrafterna blir något mindre (utöver de laster som kommer ifrån 

ovanstående konstruktion). 

Att bottenplattan 400 mm väljs, beror på att det är den tunnaste bottenplattan vid våra 

jämförelser och ger mest besparingar i form av material och utförandetid. Problemet med att 

välja den tunnaste bottenplattan är att skjuvspänningarna blir som störst i den och den 

effektiva höjden blir som minst för förankringstyperna. Det betyder att den tjockleken 

kommer ha störst problem vid genomstansningsberäkningarna (som dessutom kan synas vid 

jämförelserna). En detalj som skulle kunna få en att välja bottenplattan 550 mm med 

stålkärnan från Inexa Profil, är att den till skillnad från bottenplattan 400 mm, inte kräver 

några extra åtgärder för att dess bärförmåga mot genomstansning ska vara tillräcklig. Men 

åtgärden för bottenplattan 400 mm med stålkärnan från Inexa Profil är så liten (och skulle 

troligtvis försvinna om bottenplattans tjocklek ökas med 30 till 50 mm), att värdet att utnyttja 

bottenplattan 550 mm försvinner.  

Beaktas föreslagen lösning på MAI-staget, kan det synas att det är den enda förankringstypen 

som har en tillräcklig bärförmåga mot genomstansningen, för bottenplattan 400 mm, utan 

extra åtgärder. Oavsett hur resultaten synas är denna förankringstyp den optimala lösningen 

för Biomedicums bottenplatta, eftersom bottenplattan 400 mm har tillräcklig bärförmåga mot 

genomstansning, till skillnad från alla andra förankringstyper. Diskussioner med expertis 

inom området har lett till övertygelsen om att denna lösning är möjlig, inte bara för MAI-

staget, utan för alla förankringstyper som har en högre stålkvalitet.  

Det ska påpekas att vissa osäkerheter finns gällande de inre krafterna i bottenplattan när de 

tagits fram med hjälp av FEM Plate. Eftersom ett typsnitt av bottenplattan ritats upp kan det 

leda till att fördelningen av de inre krafterna ser lite annorlunda ut i verkligheten. Troligtvis är 

inte denna skillnad nämnvärd för typsnittet, då en centrisk del av typsnittet undersöks och ger 

en generell lösning på bottenplattan och dess förankringstyp. Det innebär att vissa åtgärder 

kan behöva göras för hörn och kanter på bottenplattan för Biomedicum för att den inte ska 

kollapsa, när hela bottenplattan ska dimensioneras i nästa steg. 

Två andra delar som kan ha en påverkan på de resultat som tagits fram vid modelleringen i 

FEM Plate är hur upplagen runt bottenplattan dimensionerats samt lösningen på 

singularitetsproblemen. Det var meningen att upplagen skulle ge en form på nedböjningen av 

bottenplattan som representerar nedböjningen i fält mellan förankringstyp och pelare. Det 

visade sig att nedböjningen vid upplagen blir mindre än i fältmitt. Det innebär troligtvis att 
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upplagen suger åt sig en för stor del av inre krafterna. Det kan leda till att lasterna i 

förankringarna blir något mindre. Eftersom det är förankringen i mittsektionen av den 

bottenplatta som modellerats i FEM Plate, är troligtvis påverkan från upplagen så liten att de 

inte ska ge någon nämnvärd påverkan. Singularitetsproblemet över pelare och förankring 

löstes med hjälp av Peak smoothing-funktionen. Eftersom Peak smoothing-funktionen 

försöker skära av den teoretiska toppen på de inre krafterna över förankring och pelare rakt av 

och fördela ut det över en större yta, kan det vara så att det blir skillnader mellan 

verklighetens och modellens värden på de inre krafterna. För att beskärningen åtminstone ska 

vara konsekvent för varje pelare och förankring, användes den automatiska Peak smoothing-

funktionen. 

För att välja en förankringstyp att modellera (i FEM Plate) och dimensionera bottenplattan 

för, utnyttjades den teoretiska lasten där ingen hänsyn till töjningen av förankringen tas. 

Eftersom de laster som sedan tas upp av förankringstypen, enligt FEM Plate-analysen, är 

relativt sett mindre än den teoretiska lasten, kan det leda till att en dimension på 

förankringstypen väljs som är större än nödvändigt.  

Vid genomstansningsberäkningarna för bottenplattan enligt Eurokoderna var det inga problem 

med dimensioneringen av förankringstypen där bärförmågor beräknas för en jämntjock 

bottenplatta med och utan skjuvarmering. Det uppstod inga tveksamheter när kontrollsnitten 

som skulle beaktas för detta, togs fram och dimensionerades för. Men när bottenplattan skulle 

dimensioneras som ett omvänt pelardäck med voter under förankringarna och pelarna uppstod 

problem. Genomstansning enligt Eurokod 2 beskriver endast dimensioneringen för ett 

pelardäck med pelarkapitäl. När kontrollsnitten för bottenplattan med voter skulle ritas upp 

och beräknas blev det problem med tolkningen av Eurokod 2:s normer, eftersom voten inte 

ger samma effekt på kontrollsnittet som kapitälen. Eftersom en Atena-analys endast gjordes 

för en bottenplatta, kan det inte säkerställas att de kontrollsnitt som beaktats för det omvända 

pelardäcket är helt korrekta. Det troliga är nog ändå att de kontrollsnitt som bör beaktas när en 

vot finns under förankringen inte kommer förändras radikalt om flera bottenplattor undersöks. 

Det måste dessutom nämnas att utformningen av bottenplattan under pelare inte beaktats, mer 

än att en vot ritades under pelarna efter diskussioner med handledarna, för att förverkliga 

modellen än mer. Pelarna och dess underliggande vot har en relativt stor påverkan på 

fördelningen av de inre krafterna i bottenplattan. Modelleringen av pelarnas stöd i 

bottenplattan och dess påverkan på bottenplattan skulle kunna optimeras på samma vis som 

för förankringen, men det redovisas inte i denna studie.  

En begränsning som sattes vid dimensioneringen och som stör optimeringen av bottenplattan 

något, är det fasta centrumavståndet mellan förankringen och pelarna. En annan fördelning av 

förankringen i bottenplattan skulle kunna vara mer fördelaktig, men det var inte möjligt att ta 

hänsyn till det i denna studie.  

Vid modellering och dimensionering av bottenplattan var förankringens töjningslängd ett 

huvudbry. Det går inte att vara hundraprocentigt säker på vilken töjningslängd på 

förankringen som är den rätta, oavsett bottenplattans utformning och geotekniska 

förutsättningar. Problemet med detta är att en kortare töjningslängd leder till att större last tas 
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av förankringen, vilket kan ge problem vid dimensioneringen av bottenplattans bärförmåga 

mot genomstansning.  

Något som är värt att fundera över är de armeringsmängder som beräknas enligt 

minimiarmeringsprincipen i Eurokoderna. När en bottenplattas minimiarmeringsmängd 

dimensionerades för krympning förr, enligt BBK, utnyttjades den effektiva betongarean kring 

armeringen för bottenplattan. I dagens Eurokoder måste hela tvärsnittets area utnyttjas vid 

dimensionering av minimiarmeringen vid krympning. Detta ger större armeringsmängder i 

bottenplattan, som i sin tur ger den en större momentkapacitet. Men om förhållandet mellan 

momenten som skapas i bottenplattan och momentkapaciteten som bottenplattan har beaktas, 

visar det sig att momentkapaciteten är mycket större. Minimiarmeringen enligt Eurokoderna 

leder till att sprickbredderna blir mindre än enligt BBK, eftersom det är en större 

armeringsmängd som används. Här kan vidare studier göras på vilket tvärsnitt som egentligen 

är mest lämpligt att utnyttja vid minimiarmeringsberäkningarna.      

När jämförelsen mellan de olika tjocklekarna på bottenplattan och förankringstyperna gjordes, 

togs ingen egentlig hänsyn till kostnadsfrågan. Det blev istället en ren 

konstruktionsjämförelse där dimensioneringen var det viktiga. Problemet med att hänsyn inte 

tas till kostnader, är att inom byggbranschen är kostnadsfrågan (med tidsperspektivet) ofta det 

som avgör val av konstruktionstyp. Om kostnaderna för de olika förankringstyperna och dess 

utförande tagits fram, skulle ett avvägande mellan dimensioneringen och kostnaden kunna tas 

och ge en mer praktisk jämförelse.  

Utöver att ta hänsyn till ovan nämnda kostnadsproblem, finns vissa andra kostnadsaspekter 

som skulle kunna beaktas för bottenplattan. En del är de besparingar som görs med en tunnare 

bottenplatta, genom att härdningen tar kortare tid och att det är mindre mängder betong som 

utnyttjas. Dessutom kan besparingar göras genom att varje förankring i bottenplattan 

dimensioneras var för sig. Men denna besparing måste jämföras med värdet på den tid det tar 

att dimensionera varje förankring för sig. Dessa delar skulle, vid ett större tidsperspektiv, 

kunna tas i beaktande och ge en mer rättvis bild vid optimeringen av bottenplattan.  
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9 Slutsatser 
De lärdomar och idéer som erhållits ur de beaktade projekten och optimeringen av 

bottenplattan för Biomedicum har lett till att ett rekommendationskapitel har skrivits.  

Vid optimering av bottenplattan för Biomedicum (samt försök att ha den som en generell 

lösning) togs det fram två förslag som kan ses som bäst lämpade. Dessa två förslag är att 

utnyttja stålkärnan från Inexa Profil eller föreslagen lösning på MAI-staget för bottenplattan 

400 mm.  

Det som eftersträvas är att förankringstypen ska ta upp så stora krafter som möjligt utan att 

genomstansning av bottenplattan sker, för att ge en jämnare fördelning av de inre krafterna i 

bottenplattan. Anledningen till det är för att slippa för stora åtgärder under pelare (det krävs 

näst intill alltid extra åtgärder under pelare såsom voter och/eller skjuvarmering) för att klara 

av genomstansningen. Mot bakgrund av detta är stålkärnan från Inexa Profil den bäst lämpade 

förankringen att utnyttja i bottenplattan. Beaktas vilken av dessa två förslag som kan ge en 

tunnare bottenplatta med dess förankring, är föreslagen lösning på MAI-staget den bäst 

lämpade lösningen till en bottenplatta utsatt för hydraulisk upptryckning.  

Några punkter som ger en stor påverkan på bärförmågan för genomstansning är den effektiva 

höjden mellan ankarplattan och underkantsarmeringens tyngdpunkt och den tvärkraft som tas 

upp av förankring. Med föreslagen lösning, där den lastbärande muttern svetsas fast mot 

ankarplattans underkant, skapas den största möjliga effektiva höjden. Detta ger en positiv 

inverkan på bottenplattans bärförmåga mot genomstansning. Effekten av detta 

tillvägagångssätt kan ses väldigt tydligt i jämförelserna av genomstansningsberäkningarna av 

MAI-staget med och utan föreslagen lösning. Denna lösning är möjlig att utföra och leder till 

att besparingar i form av tid, material och resurser kan göras. 

Föreslagen lösning på MAI-staget för bottenplattan 400 mm bör ses som en bättre 

kombinationslösning än bottenplattan 400 mm med stålkärnan från Inexa Profil. Detta beror 

på att inga extra åtgärder krävs för den förstnämnda kombinationen, vilket ger stora 

tidsbesparingar i förhållande till den andra kombinationen.  

Det kräver mycket tid att utföra voter under varje förankring, vilket leder till att 

dimensionering och utförande av bottenplatta med voter under förankringen är överflödig och 

rekommenderas inte. Det som bör göras är att hitta en jämn tjocklek på bottenplattan, eller ha 

en tunnare bottenplatta med skjuvarmering, som har en tillräcklig bärförmåga mot 

genomstansning. 

I och med att bottenplattans exakta utformning under pelarna inte beaktas och att inte hela 

bottenplattans geometri modelleras upp, kan det inte sägas att denna optimering är fullständig. 

Detta leder istället till att optimeringen blir en generalisering av Biomediums bottenplatta. På 

grund av detta blir det enklare att implementera våra beräkningar på andra bottenplattor, och 

detta kan göras genom att justera indata. De beräkningar som utförts av oss behöver alltså 

kompletteras med detaljbeskrivningar av hörn, kanter osv för att fås fullständig till varje 

specifikt projekt. 
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9.1 Rekommendationer  
I detta kapitel har vi samlat ihop några viktiga aspekter som bör beaktas vid dimensionering 

av bottenplattor som ligger under grundvattenytan, och som utsätts för delvis eller konstant 

grundtryck. Dessa synpunkter och rekommendationer har vi samlat ihop från olika intervjuer, 

artiklar, projekt och diskussioner med erfarna ingenjörer samt från optimeringen av 

Biomedicums bottenplatta.  

 Grundvattenkontroll:  

Installation av mätrör som mäter grundvattennivån under den berörda anläggningens 

område.  Mätningen kan varna byggarna i förväg om eventuella grundvattenhöjningar 

eller -sänkningar. Det kan leda till att problemen åtgärdas i ett tidigt skede. Exempel 

på sådana åtgärder är installera/utöka antalet grundvattenpumpar vid högt grundvatten, 

även om schaktet är spontad för att hålla undan grundvattnet. 

 

 Topografin:  

Det är viktigt att veta hur topografin ser ut innan en lösning på motverkning av 

grundvattnet bestäms. Hur grundvattnet rör sig, finns det en sjö eller å i närheten, hur 

grundvattennivån kan variera pga. regn, vattennivåhöjningar i närliggande sjöar osv., 

är sådana frågor som bör beaktas när det gäller topografin. 

 

 Sättningskontroll: 

Det är viktigt att befintliga byggnader i närheten av den planerade anläggningen, som 

antas byggas under grundvattennivån, behåller sina ursprungliga förhållanden, samt att 

marksättningar och rasrisk undviks. På grund av det är det av vikt att 

sättningskontroller görs kontinuerligt i närområdet vid grundvattensänkning och under 

tiden då grundvattnet inte är på sin naturliga nivå.  

 

 Ramp: 

Oftast installeras någon sort ramp från marknivån till schaktet för att 

förenkla/möjliggöra åtkomsten för byggarna till anläggningen. Det är viktigt att 

rampen är monterad med vattenrännor för att motverka dagvattenavrinning i schaktet. 

Stora mängder dagvatten utan någon hantering kan orsaka vattenpölar i schaktet, som 

kan leda till förstörelse av byggmaterial och störa byggprocessen.  

 

 Spännarmerad bottenplatta:  

Att för- eller efterspänna en bottenplatta leder till att gynnsamma tvärkraftskapaciteter 

fås. Detta kan innebära att voter eller stansarmering under de bergförankrade 

stålkärnorna inte behöver användas för att minska risken för genomstansning av 

bottenplattan. Dessutom kan sprickbredder begränsas eller till och med helt 

elimineras.  

 

 Säkerhetshål i bottenplattan:  
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Om bottenplattan gjuts i en etapp behöver ovälkomna grundvattenhöjningar orsakade 

av brott i sponten, elavbrott för pumpmaskiner eller långa regnperioder mm. beaktas. 

Det kan orsaka bottenupptryckning innan husets egenvikt är tillräckligt för att 

motverka det hydrauliska upptrycket. Det problemet inträffar oftast i början av 

byggskedet och vid längre arbetsledigheter. För att motverkar detta kan några 

genomgående säkerhetshål i bottenplattan skapas som tillåter grundvattnet att forsa 

igenom och svämma över bottenplattan vid icke dimensionerade 

grundvattenhöjningar. Säkerhetshålen minskar det hydrauliska upptrycket då 

grundvattnet pga. tryckskillnader svämmar över bottenplattan genom säkerhetshålen. 

Dessa säkerhetshål gjuts i efterhand igen, när de mothållande krafterna från 

konstruktionen är tillräckliga. 

 

 Rullarmering i bottenplattan: 

Genom att använda sig av slakarmering i bottenplattan som kan rullas ut, kan stora 

tidsbesparingar göras. För att detta ska vara möjligt att åstadkomma för en bottenplatta 

som är bergförankrad med stålkärnor, krävs det att rullarmeringen läggs ut i 

bottenplattan innan bergförankringen är installerad i den. Men normalt förfarande är 

att installera bergförankringen innan armeringen lagts ut i bottenplattan. 

Rullarmeringen måste läggas ut innan, annars blir tidsbesparingarna försumbara om 

det ska jobbas med att klippa rullarmeringen runt omkring de delar där 

bergförankringen kommer upp i bottenplattan. Detta är möjligt att rulla ut armeringen 

först genom att placera en skarv i underkant bottenplatta och fästa in den övre delen av 

stålkärnan när rullarmeringen är på plats, enligt föreslagen lösning på MAI-staget. 

 

 Svetsad ankarplatta med mutter: 

De flesta stålkärnor som beaktats i denna studie har hög stålkvalité, vilket innebär att 

ankarplattan inte får svetsas direkt mot stålkärnan, som det görs med stålkärnor av 

lägre kvalité. Genom att placera muttern under ankarplattan och sedan svetsa dessa två 

delar till varandra enligt föreslagen lösning på MAI-staget, fås en lösning liknande den 

för stålkärnor av lägre kvalité, utan att bergförankringen får någon nämnvärd 

minskning av dess bärförmåga. Denna lösning ger stora besparingar på den effektiva 

höjden, vilket i sin tur leder till att bottenplattans bärförmåga mot genomstansning 

ökar. 

 

 Rör i bottenplattan: 

Rör för installationer och dylikt rakt igenom en bottenplatta bör undvikas för att 

undvika tätning av bottenplattan. Därför behöver samordningen med VVS-konsulter 

vara bra och ha framförhållning. Genom att ha kännedom om rördragningen i 

bottenplattan, kan rör rakt igenom bottenplattan undvikas genom förtjockningar i 

dessa delar, både för att slippa rörgenomföringar och för att behålla bottenplattans 

ursprungliga bärförmåga. 
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9.2 Vidare Studier 
Föreslagen lösning på optimeringen av en bottenplatta utsatt för hydraulisk upptryckning kan 

kompletteras med dimensioneringen av bottenplattan under pelarna. Skulle detta göras erhålls 

en komplett generell lösning på optimeringen av en bottenplatta. Skapas en sådan lösning är 

det endast indata som behöver förändras mellan olika projekt, för dess bottenplattor, och 

specificering av hörndetaljerna. 

Idag är avsnitt 6.4 i Eurokod 2 utformat för att ge svar på genomstansning av bottenplattan 

med pelarkapitäl, dvs. när förtjockningen ligger ovanför pelaren. För vidare studier skulle 

fokus kunna läggas på att skapa ett nytt blad i genomstansningskapitlet i Eurokod 2. Detta 

blad skulle innehålla en säkerställning av de kontrollsnitt som bör beaktas vid utformandet av 

en bottenplatta med vot under bergförankringen och pelaren.  
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Appendix I – Jämförelse av moment i bottenplattan när förankringen ritas 

som en fjäder och en pelare i FEM Plate 

En jämförelse av de inre krafterna i bottenplattan 400 mm med GWS-staget görs där en 

töjningslängd på en pelare på 1,5 meter ritas upp med dess ankarplatta och tjocklek enligt 

förankringsdimensionen. Sedan modelleras en fjäder upp med en fjäderkonstant som 

motsvarar en töjningslängd på 1,5 meter.  

Denna jämförelse görs för att se om skillnaderna på momenten i fält är stora och hur Peak 

smoothing-funktionen i FEM Plate påverkar detta. När GWS-staget ritas upp som en pelare 

med en förankringslängd, utnyttjas Peak smoothing-funktionen automatiskt. När det GWS-

staget modelleras som en fjäder med en fjäderkonstant, blir man tvungen att rita upp 

singularitetsområdet manuellt som cirklar.  

 

Figur A.1. Momenten som skapas i bottenplattan med GWS-staget med töjningslängden 1,5 meter (FEM Plate) 

Den automatiska Peak smoothing-funktionen ger en symmetri på momenten, både över GWS-

staget och i fältet, som synas i Figur A.1.   



 

Figur A.2. Momenten som skapas i bottenplattan med GWS-staget ritat som en fjäder (FEM Plate) 

Den manuella Peak smoothing-funktionen över GWS-stagets fjäder, visar att den är väldigt 

beroende av att cirkeln ritas upp exakt (se Figur A.2.). Momenten över GWS-staget är, 

överallt, mindre än för den automatiska Peak smoothing-funktionen, vilket troligtvis beror på 

att för stora singularitetsområden ritats upp i FEM Plate.  

Men om man jämföra de båda figurerna, syns det att momenten i fälten är näst intill identiska 

och symmetriska. Om GWS-staget ritas som en pelare eller fjäder, påverkar inte dessa värden 

nämnvärt.  

Eftersom den manuella Peak smoothing-funktionen kan ge stora felvärden över förankringen, 

väljer vi att rita upp alla förankringstyper som pelare med förankringslängden 1,5 meter med 

den automatiska Peak-smoothing-funktionen ovan singulariteterna. 

  



Appendix II – Förändring av de inre krafterna i bottenplattan beroende på 

töjningslängden 

Här är tanken att jämföra och visa hur momenten och tvärkrafterna i bottenplattan förändras 

med töjningslängden på GWS-staget. Valet föll på att visa momenten i bottenplattan för fyra 

olika töjningslängder och dessa är: 0,5;1,5;2,5 meter samt inget förankring i bottenplattan alls. 

 

Figur A.3. Momenten i bottenplattan 400 mm med GWS-staget med töjningslängden 0,5 meter 

 

Figur A.4. Tvärkrafterna i bottenplattan 400 mm med GWS-staget med töjningslängden 0,5 meter 



 

Figur A.5. Momenten i bottenplattan 400 mm med GWS-staget med töjningslängden 1,5 meter 

 

Figur A.6. Tvärkrafterna i bottenplattan 400 mm med GWS-staget med töjningslängden 1,5 meter 



 

Figur A.7. Momenten i bottenplattan 400 mm med GWS-staget med töjningslängden 2,5 meter 

 

Figur A.8. Tvärkrafterna i bottenplattan 400 mm med GWS-staget med töjningslängden 2,5 meter 



 

Figur A.9. Momenten i bottenplattan 400 mm utan någon förankring alls 

 

Figur A.10. Tvärkrafterna i bottenplattan 400 mm utan någon förankring alls 

Beaktas de fyra momentfigurerna, visar det sig att momentet i fältet ökar relativt mycket med 

en ökad töjningslängd. Dessutom visar det sig att en ökad töjningslängd leder till att 

tvärkrafterna som tas upp av förankringen minskar relativt mycket. Extremfallet, där ingen 

förankring alls utnyttjas, visar att tvärkraften över pelaren nästan fördubblas jämfört med 

töjningslängden på 0,5 meter. Det visar att en för stor töjningslängd till slut leder till att 

förankringens inverkan på sprickbredder och nedböjning på bottenplattan går förlorad. 



Appendix III – De inre krafterna som skapas för bottenplattan 400 mm 

med stålkärnan från Inexa Profil enligt FEM Plate 

Ur momentfördelningen för bottenplattan 400 mm med stålkärnan från Inexa Profil väljs det 

största fältmomentet ut, för jämförelse med momentkapaciteten som beräknas fram.  

 

Figur A.11. Momentfördelningen för mittsektionen av bottenplattan 400 mm med stålkärnan (från Inexa Profil) 

Beaktas Figur A.11. ovan ses det att det största momentet i fältet är Mx = - 61 kNm/m.  

För genomstansningsberäkningarna av stålkärnan från Inexa Profil behövs den största 

tvärkraften som skapas för typsnittet. Den största tvärkraften som tas upp av stålkärnan från 

Inexa Profil samt den effektiva höjden som skapas, betongkvalitén och armeringsmängderna 

bestämmer bärförmågan mot genomstansning.  



 

Figur A.12. Tvärkrafterna som skapas ovan stålkärnan (från Inexa Profil) 

I Figur A.12. visar det sig att det är tvärkraften i förankringen i hörnen som ger den största 

tvärkraften, VEd = 405 kN. Skälet till att den största tvärkraften uppstår i dessa hörn beror på 

att stålkärnan från Inexa Profil är omringat av stålkärnor åt alla håll med likadana 

dimensioner. Stålkärnorna i mitten har pelare runt omkring sig också, och pelarna suger åt sig 

en större del av de inre krafterna pga. att de har en större dimension och en förtjockning (vot) 

under sig. 

 



Appendix IV – Dimensionering av bottenplattan 400 mm med stålkärna 
(Inexa Profil) 
 

Val av förankringsdimension 

  

Teoretiska lasten: 

Vid beräkning av den teoretiska lasten som uppstår hos förankringstyperna, beräknas en kraftresultant som 

uppstår i ett område på 3,3 x 4,35 meter med förankringstypen centriskt placerad. Vid beräkning av denna 

last, tas ej hänsyn till de gynnsamma nyttolaster, parkeringsgaraget på 2,5 kN/m2, som kan komma att 

motverka det hydrauliska upptrycket på ett gynnsamt sätt. Detta görs eftersom val av förankringsdimension 

beräknas efter lastkombinationen i brottgränstillståndet, där den mest ogynnsamma lastkombinationen ska 

gälla.  

Vid beräkning av den teoretiska lasten beräknas alltså kraftresultanten mellan det hydrauliska upptrycket och 

egentyngden av bottenplattan i brottgränstillstånd. 

Vid val av förankringsdimension har det valts att jämföra den teoretiska lasten med förankringstypens tillåtna 

lastkapacitet. 

Vid dimensionering av förankringstyp och val av dimension är det viktigt att se över vilka lasttyper som 

påverkar området. Enligt Biomedicums programhandling, talas det om permanenta laster som egentyngden av 

bottenplattan och det hydrauliska upptrycket från grundvattnet (OBS! Den senaste lasten kan komma att variera 

med tiden, men vid dimensionering antas denna last vara konstant) och nyttolaster som parkeringsgarage som 

påverkar Biomedicums bottenplatta.    

Indata: Partialkoefficienter  

 Säkerhetsklass 2 (Kapitel 6.3.1) 

 Gynnsam permanent last (Kapitel 6.3.1) 

 Ogynnsam permanent last (Kapitel 6.3.1) 

 Belastad area [m2] 

 Gravitationskonstanten  

 Betongens densitet för C35/45  

 Grundvattnets höjdnivå Notering: Grundvattnet antas vara 

konstant, + 19,0, vid dimensionering.   

 Bottenplattans tjocklek 

 Höjdnivå på bottenplattans överkant  

Notering: Överkant bottenplatta antas vara en fix punkt.  

 Höjdnivå på bottenplattans underkant  

Notering: Höjdnivån på bottenplattans underkant förändras med tjockleken, eftersom bottenplattans 

överkant antas vara en fixpunkt. 

 Grundvattentryckets ökning per meter djup 

d 0.91

G.j.inf 1

G.j.sup 1.35

AreaB 4.35m 3.3 m

betong 2500
kg

m
3



GVY 19m

Tjocklek 0.400m

BottenplattaÖverkant 14.2m

BottenplattaUnderkant BottenplattaÖverkant Tjocklek

Vattenpelare 10
kN

m
3





  

 Hydrauliskt grundvattentryck mot 

bottenplattan 

 

Egenvikten av bottenplattan på 

antagen area 
 

 

Enligt kapitel 6.3.1 i denna rapport, Lastkombinationer i brottgränstillståndet, beskrivs det varför och vilka 

partialkoefficienter som har valts. Här beräknas detta dimensioneringsvärde:  

 

 Teoretiska lasten som uppstår i 

förankringstypen 

Notering: Den teoretiska lasten fås i negativt tecken, eftersom det hydrauliska upptrycket är dominerande 

och har sin positiva riktning uppåt.  

Den teoretiska lasten som skapas ska tas upp av förankringstypen. Den ska vara mindre än den tillåtna 

lastkapaciteten hos förankringstypen. I kapitel 6.2.1 i denna rapport beskrivs det hur den teoretiska lasten 

ska jämföras med förankringstypens tillåtna lastkapacitet.     

 Totalsäkerhetsfaktorn, enligt Handboken Bygg, G 

 Karakteristisk dragspänning i högkvalitativt stål 

Spänningen som uppstår när det är 0,1 % kvarstående deformation i det 

högkvalitativa stålet. 
 

 Nominell area på förankringen 

Kapitel 6.2.1 
 

 EK2 (5.41) 

 Tillåten lastkapacitet 

 Den tillåtna lastkapaciteten hos förankringstyperna beskrivs i kapitel 7.1.2.   

Svar: 

Valet av stålkärna (Inexa Profil)   80 för bottenplattan 400 mm är korrekt då den tillåtna lastkapaciteten för 

förankringstypen är större än den teoretiska lasten.  

Qk.i GVY BottenplattaUnderkant( ) Vattenpelare

Qk.i 52
kN

m
2



Gk.j Tjocklek betong g

Gk.j 10
kN

m
2



Teoretiskalasten G.j.infGk.j d G.j.sup Qk.i  AreaB

Teoretiskalasten 773.476 kN

 tot 1.75

fpk 470 MPa

fp.0.1.k 330 MPa

Ap 5027mm
2



p.max min 0.8 fpk 0.9 fp.0.1.k 

pmax Ap p.max

ptill

pmax

 tot



ptill 853.154kN





Täckskikt 

Det täckande betongskiktet har dimensionerats enligt EK2, avsnitt 4.4.1.1 

Indata: 

Livslängd = 100 år 

Exponeringsklass = XD3 

 Vattencementtal  

 Stångdiameter  

Beskrivning av termerna: 

M.h.t på vidhäftning: 

 (Åtskilda stänger ger stångens diameter) EK2,Tabell 4.2 

M.h.t på miljöpåverkan: 

 EKS2,Tabell D-1 

Säkerhetstillägg: 

 Enligt Nationella bilagan 

Reduktion för rostfritt stål: 

 Enligt Nationella bilagan 

Reduktion för tilläggsskydd: 

 
Enligt Nationella bilagan 

 EK2 (4.2) 

 Minsta täckskiktet blir maxvärdet av cmin 

Kompensation för avvikelse: 

 
Enligt Nationella bilagan 

Den nominella tjockleken på täckande betongskiktet blir: 

 Detta nominella täckskikt gäller både på ÖK och UK 

På grund av verksamheten på ÖK (parkering) och UK vattentryck, antas XD3 som exponeringsklass 

(korrosion orsakad av klorider, cykliskt våt och torr).  

Svar: 

Den nominella tjockleken blir 55 mm både på ÖK och UK. Detta gäller för alla plattjocklekar, (400, 

550 och 800 mm) 

vctekv 0.40

 16

cmin.b 16mm

cmin.dur 45mm

c dur. 0mm

c dur.st 0mm

c dur.add 0mm

cmin max cmin.b cmin.dur c dur. c dur.st c dur.add 10mm 

cmin 45mm

c dev 10mm

cnom cmin c dev 0.055m



       Den totala krympningen 

 
  

Den totala krympningen beräknas enligt EK2, avsnitt 3.1.4  

 Den totala krympningen: 

Uttorkningskrympningen erhålls enligt nedan: 

 

 Uttorkningskrympningen  EK2 (3.9) 

kh = Koefficient som beror på den 

fiktiva tjockleken h0=2*Ac/u  
 

 Tvärsnittslängd 

 Tvärsnittsbredd 

 Ac = Betongtvärsnittets area 

u = omkrets för den del av tvärsnittet som är exponerad för torkning, 

d.v.s. ensidig uttorkning i detta fall. 
 

 Fiktiva tjockleken 

 Villkoret uppfylls och kh kan sättas till 0.7 

Antagande att t är konstruktionens livslängd i 100 år och att uttorkningen ts börjar 30 dagar efter gjutningen. 

 t  Betongens ålder i antal dagar 

 ts Betongens ålder vid början av uttorkningen i antalet dagar 

Koefficient för betongens ålder och dess 

uttorkning 

EK2 (3.10) 
 

 

Grundvärdet från krympning för uttorkning ε cd.0 kan beräknas enligt EK2 (B.11): 

 cementklass (N) = 4 är koefficient för Cementtyp (Anläggningscement) 

 cementklass (N) = 0.12 är koefficient för Cementtyp (Anläggningscement) 

 Betong C35/45 Tryckhållfasthetens medelvärde (MPa) 

 Karakteristisk tryckhållfasthet (MPa) 

 

 

 

om h0 > 0.5m EK2 (Tabell 3.3) 

EK2 (3.8) 

Har antagits till 60 % eftersom det tar ca 1-2 år 

innan bottenplattan har en kontrollerad luftfuktighet. 

cs cd ca

cd ds kh cd.0

kh 0.7

b 400mm

Ac l b m
2



u l
2
m

h0 2
Ac

u


h0 800 mm

t 100 365

ts 30

ds

t ts 

t ts  0.04
h0

mm









3





ds 0.976

ds1 4

ds2 0.12

fcm 43MPa

fck 35MPa

fcm0 10MPa

RH 60%

RH0 100%



  

Koefficient för luftens relativa fuktighet kring betongen 

under uttorkningen 
 EK2 (B.12) 

 

 EK2 (B.11) 

Grundvärdet för uttorkningskrympning är: 

 

Därmed blir uttorkningskrympningen: 

 

 

Autogen krympning erhålls enligt nedan: 

 Autogen krympning  EK2 (3.11) 

 EK2 (3.12) 

 

 EK2 (3.13) 

 

Slutligen fås den totala krympningen: 

 

 

Svar: 

Den totala krympningen, εcs, för 400 mm bottenplattan blir 0,3404 %. 

RH 1.55 1
RH

RH0









3












RH 1.215

cd.0 0.85 220 110 ds1  e

ds2

fcm

fcm0






















 10

6
 RH

cd.0 4.069 10
4



cd ds kh cd.0

cd 2.779 10
4



ca 2.5
fck

MPa









10








 10
6



ca 6.25 10
5



as 1 e
0.2 t

0.5
 



as 1

cs cd ca

cs 3.404 10
4





Minimiarmering för krympning 

  

Miniarmeringen för krympningen beräknas enligt EK2, avsnitt 7.3.2 

 EK2 (7.1) 

Indata:  

 Betong C35/45 Exponeringsklass XD3 

 

 

 Armering B500 

 

 Tvärsnittshöjd 

 Enligt EK2 (7.1) beskrivning 

 Enligt EK2 (7.1) beskrivning 

 Tvärsnittsbredd 

Beräkningen av minimiarmeringens koefficienter:  

 Vid ren dragning (krympning för hela tvärsnittet) 

 för   Notering: Mellanliggande värden för k kan 

bestämmas genom interpolering 
 för     

Interpolering av k-värdet 

 Använder koordinaterna (1;300) och (0,65;800) 

 , skärningspunkten 

 k för 400 mm bottenplattan blir: 

 

 Motsvarar tjockleken på bottenplattan 

 Interpoleringen visar att k=0.93 

Den dragna zonen är den del av tvärsnittet som beräknas ha dragspänningar just innan den första 

sprickan uppkommer(Act). För krympning enligt Eurokod gäller det att hela tvärsnittet betraktas 

vara draget vid dimensionering. 

 Den dragna zonenens utbredning blir h, enligt förklaringen ovan. 

fck 35MPa

fctm 3.2MPa

Ecm 34GPa

fyk 500MPa

Es 200GPa

h 0.40m

s fyk

fct.eff fctm

b 1m

kc 1.0

k 1.0 h 300mm

h 800mm

Z
0.65 1( )

800 300( )
7 10

4
 Å 1.21

k x( ) 7 10
4

 x 1.21

x 400

k x( ) 0.93

Act b h 0.4m
2





 

 

 

Figur A.13. Visar olika mått och höjder hos bottenplattan och staget, som används i kommande beräkningar. 

  

Beräkningen av minimiarmeringen:  

Denna armering ska fördelas likvärdigt både i över- 

och underkant. Sedan ska det undersökas om dessa 

armeringsmängder ger en tillräcklig momentkapacitet 

i brottgränstillståndet samt klarar sprickbredderna för 

bruksgränstillståndet. 

 

As.min görs om till en verklig armeringsmängd As. Genom antagandet att stänger med diametern 16 mm 

utnyttjas och att centrumavståndet ska vara 150 mm för denna bottenplatta fås en armeringsmängd som 

överskrider minimiarmeringen As.min . 

 

Minimiarmeringen som krävs vid krympning är 2381 mm
2
. Den verkliga armeringsmängden som används 

till 400 mm bottenplattan är 2680 mm
2
. Denna armeringsmängd gäller i x-led, i y-led läggs lika mycket 

armering. 

Svar:  

As.min kc k x( ) fct.eff
Act

s

 2.381 10
3

 m
2



As 2680 10
3

 m
2





Beräkning av sprickbredd för endast krympning 

  

Sprickbredden beräknas enligt EK2, avsnitt 7.3.4 

 Karakteristisk sprickbredd  EK2 (7.8) 

 Största sprickavstånd EK2 (7.11) 

Beräkningen av sprickbredd och dess koefficienter: 

Effektiva betongarean kring armeringen 

 Stångdiameter  

 Längsarmeringens täckande betongskikt 

 Tvärsnittsbredd 

 Tryckzonshöjden blir lika med noll eftersom hela tvärsnittet är draget 

 Tvärsnittshöjd 

 Inre hävarm 

 

hc.eff är effektiva höjden  

Notering:  tas inte med i beräkningarna, eftersom det 

inte skapas någon tryckzonshöjd vid ren dragning (krympning).  

 

 

Effektiva betongarean 

 hc.eff är den effektiva höjden runt ena armeringssidan 

 

Armeringens vidhäftningsegenskaper: 

 För stänger med god vidhäftning alternativ  k1=1.6 för stänger med släta ytor 

Beaktar töjningsfördelning: 

 För ren dragning alternativ  k2=0.5 för böjning 

 Enligt nationella bilagan 

 Enligt nationella bilagan 

Notering: Både den totala krympningen och den verkliga armeringsmängden beräknas separat.  

 Enligt beräkningarna från uttorkningskrympningen 

Den verkliga armeringsmängden med diametern 16 mm och centrumavståndet 

150 mm. 
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2



k1 0.8

k2 1.0
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Töjningsskillnaden mellan armeringen och betongen kan beräknas enligt villkoret nedan: 

Enligt Svenska 

betongföreningens 

Handbok Volym I 

för   

Betong och stålparametrar: 

 Betong C35/45 

 

 

 Armering B500 

 Kvoten mellan elasticitetsmodulerna 

Lasternas varaktighet 

 Långtidslast  alternativ  kt=0.5 för korttidlast 

 ρ p.eff förenklas från   till , då är 

arean på för eller efterspända spännenheter inom Ac.eff. 

Tvärsnittet saknar både för och efterspända spännenheter därför 

blir hela ξ 1
2. Áp lika med noll. 

  

Därför väljs bivillkoret istället 

Töjningsskillnaden blir alltså 

0.6 * den totala krympningen 

Det största sprickavståndet blir: 

 

 

Maximal sprickbredd för att betongen ska anses vara 

vattentät är 0.15 mm. 
 

Svar:  

 

 =   

Uppfyller inte kriteriet pga. den 

negativa töjningsskillnaden 

Maximal sprickbredd enligt bivillkoret för krympningen blir 0,15 mm ≤ 0.15 mm, D.V. S OK! 

 

=0.6*0.3404*10-3=0.20424*10-3 

=  
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Bruksgränstillståndet - Stadium ΙΙ 

  

Beräkning av sprickbredden för 400 mm bottenplatta, där tvärsnittet får den armeringsmängd som krävs för krympning 

(där krav på sprickbredderna är uppfyllda), d.v.s. den dimensionerande armeringsmängden. 

Materialdata och egenskaper: 

 Stångdiameter  

 Längsarmeringens täckande betongskikt Beräknas separat 

 Tvärsnittsbredd 

 Tvärsnittshöjd Bottenplattans tjocklek 

 Dragarmeringens effektiva höjd 

 

 Tryckarmeringens effektiva höjd 

 

 Karakteristisk tryckhållfasthet Betong C35/45 EK2,Tabell 3.1 

 Elasticitetsmodul  

 Draghållfasthet 

 Elasticitetsmodul  Armering B500 EK2, avsnitt 3.2.7 

 Kryptal  EK2, avsnitt 3.1.4 

Notering: Kryptalet är beroende av betongens ålder (100 år), betonghållfastheten (C35/C45), 

cementhållfastheten (klass N) och betongtvärsnittets fiktiva tjocklek.  

 Enligt beräkningarna från betongens totala krympning 

Den verkliga armeringsmängden med diametern 16 mm och centrumavståndet 

150 mm. 

 

Notering: Både den totala krympningen och den verkliga armeringsmängden beräknas separat.  

Armeringsmängd i underkant  Notering: I verkligheten är fallet tvärtom, 

d.v.s. att armeringensmängden, A´s , blir 

den dragna armeringen.  

 

 Armeringsmängd i överkant  

 

För att kunna beräkna sprickbredden för tvärsnittet behöver den effektiva höjden, hc.eff, beräknas fram. 

Effektiva höjden är beroende av både tryckzonshöjden (x) och dragarmeringens effektiva höjd (d). 

Beräkningarna nedan görs enligt Betonghandbok, Konstruktion, avsnitt 4.3.332. 

 Armeringsinnehåll i underkant  

 Armeringsinnehåll i överkant  
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d h c


2
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2


d´ 0.063m
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cs 0.340410
3
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6
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b d


´
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I och med att armeringsmängden i över- och underkant är lika stor, A´s = As , blir armeringsinnehållet lika 

stort där med ρ  = ρ ´. 

 

 Reducerad elasticitetsmodul som beaktar krympningen 

 Elasticitetsmodulsförhållandet som beaktar långtidsvärde för 

krympning 

 

 Förhållandet mellan tryckzonshöjden 

och dragarmeringens effektiva höjd 

 Tryckzonshöjd  

 

Efter att tryckzonshöjden räknats fram kan den effektiva betongarean kring armeringen med höjden hc.eff 

beräknas fram, och sedan beräkna sprickbredden för tvärsnittet. 

Effektiva höjden, hc.eff, beräknas enligt nedan:  

 EK2, avsnitt 7.3.2 

 

Effektiva betongarean: 

 Notering: hc.eff är den effektiva höjden runt ena armeringssidan 

 

Sprickbredden för tvärsnittet i brukgränstillståndet beräknas enligt EK2, avsnitt 7.3.4 

 Karakteristisk sprickbredd  EK2 (7.8) 

 Största sprickavstånd EK2 (7.11) 

Beräkningen av sprickbredd och dess koefficienter:  

Armeringens vidhäftningsegenskaper: 

 För stänger med god vidhäftning alternativ  k1=1.6 för stänger med släta ytor 
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2



wk sr.max sm cm 
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Beaktar töjningsfördelning: 

 För böjning alternativ  k2=1.0 för ren dragning 

 Enligt nationella bilagan 

 Enligt nationella bilagan 

Töjningsskillnaden mellan armeringen och betongen kan beräknas enligt villkoret nedan: 

Enligt Svenska 

betongföreningens 

Handbok Volym I 

 för   

 Medelvärdet för betongens draghållfasthet 

 Kvoten mellan elasticitetsmodulerna 

Lasternas varaktighet 

 Långtidslast  alternativ  kt=0.5 för korttidlast 

 

ρ p.eff förenklas från   till , då är 

arean på för eller efterspända spännenheter inom Ac.eff. 

Tvärsnittet saknar både för- och efterspända spännenheter 

därför blir hela ξ 1
2. Áp lika med noll. 

 

 

 

 

  Uppfyller ej kriteriet nedan 
=  

Därför väljs bivillkoret istället 

Töjningsskillnaden blir alltså 

0.6 * den totala krympningen 
=0.6*0.3404*10-3=0.20424*10-3 

Det största sprickavståndet blir: 

 

 

Den karakteristiska sprickbredden blir: 

Maximal sprickbredd för att betongen ska anses vara 

vattentät är 0.15 mm. 
 

Svar:  

Maximal sprickbredd enligt bivillkoret för bruksgränstillståndet blir 0,108 mm < 0.15 mm, D.V. S OK! 

=  

k2 0.5

k3 7


c
 2.036

k4 0.425


sm


cm

 cs

kt fct.eff 1 e p.ef f 

Es p.ef f









 4.495 10
4



fct.eff fctm

e

Es

Ec

5.882

kt 0.4


sm


cm

 0.6 cs 

As 1
2

A´p





Ac.eff

As 
Ac.eff

A´pp.ef f

As

Ac.eff



p.ef f 6.557 10
3




sm


cm

 cs

kt fct.eff 1 e p.ef f 

Es p.ef f









 6.733 10
4




sm


cm

 0.6s

sr.max k3 c k1 k2 k4


p.eff



sr.max 0.527m

wk sr.max 0.6 cs  1.076 10
4

 m



Brottgränstillståndet - Stadium ΙΙI 

  

Beräkning av momentkapacitet för bottenplatta 400 mm, där tvärsnittet får den armeringsmängd som krävs för 

krympning (där krav på sprickbredderna är uppfyllda), d.v.s. den dimensionerande armeringsmängden. 

Materialdata och egenskaper: 

 Karakteristisk sträckgräns Armering B500 Tillverkare  

 Partialkoefficient för armering (säkerhet) EK2,Tabell 2.1N 

 Dimensionerad sträckgräns EK2,Avsnitt 3.2.7 

 Elasticitetsmodul  EK2,Avsnitt 3.2.7 

 Karakteristisk tryckhållfasthet Betong C35/45 EK2,Tabell 3.1 

 Partialkoefficient för betong (säkerhet) EK2,Tabell 2.1N 

 Beaktar långtidseffekter Nationella bilagan EK2 

 Dimensionerad tryckhållfasthet EK2 (3.15) 

 Betongens brottstukning EK2,Tabell 3.1 

 Förhållandet mellan medel- och maximal spänning 

för ett böjt tvärsnitt  

Armerad betong 

 Tryckzonens tyngdpunkt Armerad betong 

 Stångdiameter  

 Längsarmeringens täckande betongskikt Beräknas separat 

 Tvärsnittsbredd 

 Tvärsnittshöjd Bottenplattans tjocklek 

 Dragarmeringens effektiva höjd 

 

 Tryckarmeringens effektiva höjd 

 

Den verkliga armeringsmängden med diametern 16 mm och centrumavståndet 

150 mm. 

 

Armeringsmängd i underkant  
Notering: I verkligheten är fallet tvärtom, 

d.v.s. att armeringsmängden, A´s, blir 

den dragna armeringen.  

 

 Armeringsmängd i överkant  

 

Dimensioneringstänket: 

Nedan antas det att armeringen i överkant är tryckt och har ett värde som ligger under stålets sträckgräns. 

Detta för att det antas att bottenplattan troligtvis är överarmerad mot tryckspänningar.   
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Antagande att tryckspänningen i armeringen i överkant når 200 MPa.  

 Tryckspänningen i armeringen Betonghandbok 3.6:442 

 Moment från tryckarmeringen 

 

Mängd dragarmering som balanserar upp momentet som uppstår i tryckarmeringen: 

 Armeringsmängden som balanserar momentet från 

tryckarmeringen 

 

 Armeringsmängden som kvarstår från dragarmeringen och 

skapar ett tillkommande moment 

 

 Mekaniska armeringsinnehållet för kvarvarande 

dragarmering 

 

 Relativt moment av den berörda dragarmeringen 

 

 Momentet från den tryckta betongen 

 

 Momentkapacitet för tvärsnittet 

 

Kontroll för antagandet av σsc: 

 Tryckzonshöjden  

Notering: Tryckzonshöjden är mindre än tryckarmeringens 

effektiva höjd, d.v.s. att tryckarmeringen blir dragen i detta 

fall. 

 

 Tryckarmeringens töjning 

 Notering: Töjningen i tryckarmering blir negativt, d.v.s. 

tryckarmeringen blir dragen.  

Antagandet att armeringen i överkant är tryckt och har en spänning σsc är felaktigt, eftersom armeringen i 

överkant blir dragen. I fortsättningen beräknas momentkapaciteten som ett enkelarmerat tvärsnitt där bara 

dragarmeringen i underkant är verkande, och överkantsarmeringen försummas.  
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  Beräkning av momentkapaciteten endast med hänsyn till As: 

 Armeringsinnehållet för endast dragarmering i 

underkant 

 

 Relativt moment av dragarmeringen i underkant 

 

 Tryckzonshöjden  

 Notering: Tryckzonshöjden är mindre än tryckarmeringens 

effektiva höjd, d.v.s. att armeringen i överkant fortfarande är 

dragen. 

 Momentkapacitet för tvärsnittet 

 

Eftersom spännvidderna i x-led är större än spännvidderna i y-led blir fältmomentet i x-led alltid större än 

fältmomentet i y-led för samma bottenplatta. Därför räcker det med att jämföra brottkapaciteten för bottenplattan 

med det största fältmomentet för de olika förankringstyper. 

Mx,Fält,max = 61 kN m De största fältmomenten i x-led som hittas för de olika 

förankringstyperna i FEM Plate.  

MRd > Mx,Fält,max 

Svar: 

Momentkapaciteten för bottenplattans 400 mm tvärsnitt blir MRd =189 kNm, där tvärsnittet betraktas vara 

enkelarmerat med 1340 mm
2
 armering i överkant. Denna momentkapacitet är större än fältmomentet i alla 

bottenplattor som modellerats upp i FEM Plate.  
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Genomstansning av bottenplattan under stålkärna (Inexa Profil) 

 
  

Genomstansningen av bottenplattan under en förankringstyp är väldigt beroende av val av förankringstyp och 

dess rekommendationer kring montering av förankringstypen i bottenplattan.  

Indata:  

Förankringstyp: Stålkärna (Inexa Profil)  80 monterad i 400 mm bottenplatta.  

 Stålkärnediameter  

 Mutterhöjd 

 Ankarplattans höjd 

 Ankarplattans bredd Notering: Ankarplattan antas alltid vara kvadratisk. 

 Ankarplattans area 

 

 Bottenplattans höjd 

 Karakteristisk tryckhållfasthet [MPa] Betong C35/C45 

 Partialkoefficient för betong 

 Dimensionerad tryckhållfasthet [MPa] 

 Stångdiameter  

 Längsarmeringens täckande betongskikt 

X-riktningen är den dimensionerande riktningen, därför placeras armeringen som är närmast under- och 

överkant av bottenplattan i x-riktningen. 

Periferin av kontrollsnittet beräknas enligt EK2, avsnitt 6.4.2.  

 Dragarmeringens inre hävarm i X-riktningen, mätt från 

underkant av ankarplattan. 

 

 Dragarmeringens inre hävarm i Y-riktningen, mätt från 

underkant av ankarplattan. 
 

 

Dimensioneringsvärdet för tvärkraftskapacitet beräknas enligt EK2, avsnitt 6.4.4. 

 EK2 (6.2) 

 



stag 0.080m

hMu 0m

hAP 0.035m

bAP 0.200m

AAP bAP
2



AAP 0.04 m
2



hBP 0.400m

fck 35

 c 1.5

fcd

fck

 c



 0.016m

dx hBP 2 c hMu hAP 

dx 239 mm

dy hBP 2 c hMu hAP 2 

dy 223 mm

d
dx dy 

2
0.231 m

k 1
200

d

mm





   

 

 Nationella bilagan 

 

Den verkliga armeringsmängden med diametern 16 mm och centrumavståndet 

150 mm. 

 

 Notering: Arean hos dragarmeringen i tvärsnittet (lbd+d) bortom betraktat snitt. 

 Tvärsnittsbredd Notering: Minsta bredden inom dess dragna 

del. EK2, avsnitt 6.4.4 rekommenderar 

pelarbredden + 3d på varje sida.  

 Armeringsinnehållet  

 

 Normalspänningen i betongen Notering: Normalspänningen i tvärsnittet blir 

noll eftersom tvärsnittet saknar normalkrafter, 

så NEd=0. 
 

Periferin av kontrollsnittet beräknas enligt EK2, avsnitt 6.4.2.  

  Pelartvärsnittets omkrets  

 

 Kontrollsnittets omkrets 

 

Beräkning av genomstansning enligt EK2, avsnitt 6.4.3 

"Dimensioneringsmetoden för genomstansning baseras på kontroller längs pelarperiferin och längs ett  

grundkontrollsnitt med längden u1. Om skjuvarmering erfordras bör ytterligare ett kontrollsnitt med längden 

uout bestämmas, utanför vilket bärförmågan för genomstansning är tillräcklig utan skjuvarmering.  Följande 

dimensioneringsvärden på bärförmågan för genomstansning i kontrollsnitten definieras (angivna per ytenhet i 

MPa):" (EK2) 

vRd,c är  dimensioneringsvärdet på bärförmågan för genomstansning av en platta utan skjuvarmering i 

betraktat kontrollsnitt.  
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EK2 (6.2a) 

Med ett minsta värde på:  

 
EK2 (6.2b) 

 
EK2 (6.3N) 

Notering. If-satsen nedan uppfyller kravet på vRd.c. Ekvationerna förenklas enligt If-satsen nedan 

eftersom normalspänningen i betongen, σ cp, blir noll: 

 

  Notering: Resultatet på spänningen faller ut i MPa. 

Följande kontroller bör genomföras:  

a) Skjuvarmering behövs om:   
      

 

 

 

 

  

Svar: 

Kontrollen visar att  . Det vill säga att skjuvarmering kommer behövas för bottenplattan 400 mm 

med monterad Stålkärna (Inexa Profil) 80. 

Notering: Dimensionerade stagkraften för 

brottgränstillståndet enligt, FEM-Plate 

modellerna, för stålkärna (Inexa Profil)          

80 bottenplatta. 

VEd är dimensionerande tvärkraft i betraktat 

tvärsnitt orsakad av yttre laster (vidhäftande 

eller inte vidhäftande).   

Centrisk skjuvspänningsberäkning 

Skjuvspänningen vid kontrollsnittets periferi  
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b) Vid pelarens periferi bör den maximala bärförmågan för genomstansning inte överskridas enligt:  
   

 Nationella bilagan (fck i MPa)  
EK2 (6.6N) 

 

vRd,max är maximalt dimensioneringsvärde på bärförmågan för genomstansning i betraktat kontrollsnitt. 

 Nationella bilagan EKS8 6.4.5(3)   

  

 Skjuvspänningen vid pelartvärsnittets periferi 

 

Svar: 

Kontrollen visar att . Det vill säga att den maximala bärförmågan för genomstansning vid 

pelarens periferi inte överskrids för bottenplattan 400 mm med monterad Stålkärna (Inexa Profil) 80. 

Notering: Om en bottenplattas maximala bärförmåga för genomstansning under pelarens periferi överskrids, 

har vi bestämt oss att hålla denna kombination (stagsort/storlek med rekommenderade tillbehör och 

bottenplattans tjocklek) utanför jämförelsen. Det gör vi eftersom bottenplattans maximala bärförmåga för 

genomstansning under pelarens periferi inte kan förstärkas genom att montera skjuvarmering i bottenplattan. 

Skjuvarmeringen placeras 0,3*d (effektiva höjden) utifrån ankarplattan, som betraktas som pelarens periferi. 

Därför kan inte detta ge något förbättring av den maximala bärförmågan mot genomstansning under pelarens 

periferi. 

 

Lösning till detta problem kan vara att: 

o Öka bottenplattans tjocklek 

o Montera voter under kritiska områden 

 

eller en kombination av nedanstående tips som kan ge måttliga förbättringar 

 

o Minska mutterhöjden (Obs! Om rekommenderade tillbehör ändras, måste man höra av sig till tillverkaren) 

o Öka ankarplattans storlek (Obs! Om rekommenderade tillbehör ändras, måste man höra av sig till 

tillverkaren) 

o Öka armeringsmängden  

I nästa del finner ni beräkningar på den skjuvarmeringsmängd som krävs för att bottenplattans skjuvkapacitet i 

kontrollsnittet ska vara större än skjuvspänningen, samt dess placering. 

vEd.0 vRd.max

 0.6 1
fck
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 0.516

vRd.max min 0.4  fcd 1.6 vRd.c
u1

u0












vRd.max 4.113 MPa

vEd.0

 VEd

u0 d


vEd.0 3.144 MPa

vEd.0 vRd.max





Skjuvarmering under stålkärna (Inexa Profil) 

  

 EK2 (6.52) 

Förankringstyp: Stålkärna (Inexa Profil) 80 monterad i 400 mm bottenplatta.  

Beräkning av skjuvarmeringsmängd och dess placering görs via iterering. Här antas en dimension på 

skjuvarmeringen och antalet bygelrader. Vad som söks är ett vRd,cs som ska vara större än 

skjuvspänningen i beaktat kontrollsnitt. En närmare beskrivning av detta finns i Kapitel 6.3.8.1. 

Beräkning av skjuvarmeringsmängd görs enligt EK2, avsnitt 6.4.5:  

vRd,cs är dimensioneringsvärdet på bärförmågan för genomstansning av en platta med skjuvarmering i 

betraktat kontrollsnitt.   

 Byglarna är monterade i 90 graders vinkel. [Omvandling från radianer till grader] 

 Dimensioneringsvärde för armeringens sträckgräns [MPa] Armering B500 

 

 Dimensioneringsvärde för skjuvarmeringens effektiva hållfasthet  

Beräkningsprocessen itereras här: 

 Önskad skjuvarmeringsdimension 

Notering: Byglarna monteras enligt Figur 22 i EK2. Där en bygel 

består av 2 liv (vertikala stänger) som motsvarar skjuvarmeringen 

i en bygel.  

 

 Skjuvarmeringsmängd för en bygelrad 

"Då skjuvarmering erfordras med hänsyn till genomstansning (EK2, 6.4) bör den fördelas mellan belastad 

area/pelare och kd innanför det kontrollsnitt utanför vilken skjuvarmering inte längre behövs. Den bör bestå 

av byglar i minst två rader (EK2, figur 9.10). Avståndet mellan dessa rader bör inte överstiga 0,75d."(EK2) 

 Antagande av avståndet i radiell led mellan 2 rader av skjuvarmering 

 

 Skjuvarmeringens yttre ringformade rad bör inte placeras längre 

innanför uout än kd, där k=kNB=1,5 enligt Nationella bilagan. 

 Notering: Första skjuvarmering raden bör placeras 0.3d från 

ankarplattans periferi. I detta fall har 1 stycken radiella avstånd 

beräknats, dvs. 2 stycken bygelrader.  
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Figur A.14. Visar olika mått och höjder hos bottenplattan och staget, olika kontrollsnitt samt bygelavstånd och dess 

placering. 

vRd,cs är dimensioneringsvärde på bärförmågan för genomstansning av en platta med skjuvarmering i 

betraktat kontrollsnitt.   

 

 

 

 
Kontrollen visar att   

 

 Total skjuvarmeringsmängd som bör placeras 

under förankringen. 

Svar: 

Kontrollen visar att   . Det vill säga att bärförmågan mot genomstansning med 

skjuvarmering (byglar) är större än dimensionerande skjuvspänningar vid kontrollsnittets periferi för 

bottenplatta 400 mm monterad med stålkärna (Inexa Profil) 80. 

vRd.cs 0.75 vRd.c MPa 1.5
d

sr









 Asw fywd.ef
1

uout d









 sin ( )

vRd.cs 0.706 MPa

vEd.out

 VEd

uout d


vEd.out 0.68 MPa
vEd.out vRd.cs

Asw.tot 2 Asw

Asw.tot 804.248 mm
2



vEd.out vRd.cs





Genomstansning av bottenplattan under stålkärna (Inexa Profil) med vot 

  

Genomstansningen av bottenplattan under en förankringstyp är väldigt beroende av val av förankringstyp och dess 

rekommendationer kring montering av förankringstypen i bottenplattan.  

Beräkningarna nedan är enligt EK2, avsnitt 6.4.2 -3. Kontrollen beräknas i tre olika snitt (kontrollsnitt i voten, 

det yttersta av voten och utanför voten), där både kontrollsnittet och ankarplattans periferi beaktas. 

Notering: Som åtgärd för att motverka genomstansning av bottenplattan, kan voter under förankringen monteras. 

I beräkningarna nedan kommer en vot antas finnas under förankringen med en viss tjocklek, där kontroll av 

behov av skjuvarmering samt om den maximala bärförmågan för genomstansning vid pelarens periferi inte får 

överskridas, d.v.s. hur tjock vot krävs för att skjuvarmering inte ska behövas under förankringen. 

Förankringstyp: Stålkärna (Inexa Profil) 80 monterad i 400 mm bottenplatta.  

 Karakteristisk tryckhållfasthet [MPa] Betong C35/C45 EK2, Tabell 3.1 

 Partialkoefficient för betong 

 Dimensionerad tryckhållfasthet [MPa] 

 Bottenplattans höjd 

 Antagen vot under stag/stålkärna Notering: Bestämning av gränsvärdet för 

vottjockleken under förankringstyp bestäms 

via iterationsberäkning.    Mutterns höjd 

 Ankarplattans höjd 

 Ankarplattans bredd Notering: Ankarplattan antas alltid vara 

kvadratisk. 
 Stångdiameter  

 Längsarmeringens täckande betongskikt 

X-riktningen är den dimensionerande riktningen, samt att armeringen närmast under- och överkant är 

placerade i x-riktningen. 

Den verkliga armeringsmängden med diametern 16 mm och centrumavståndet 

150 mm. 

 

 Armeringsarean i x-riktning i underkant 

 Armeringsarean i y-riktning i underkant 

 VEd är dimensionerande tvärkraft i 

betraktat tvärsnitt orsakat av yttre laster 

(vidhäftande eller inte vidhäftande).   

Notering: Dimensionerade stagkraften 

för brottgränstillståndet, enligt FEM-

Plate modellerna, för Stålkärna (Inexa 

Profil) 80 monterad i 400 mm 

bottenplatta. 
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Figur A.15. Figuren illustererar de parametrar som används i beräkningarna samt beskrivs under indata.  

  

För bättre syn och förståelse av effektiva höjderna som nämns nedan se Figur A.15. 

 Effektiva höjden från ankarplattans underkant 

till votarmeringens överkant i x-riktning. 

 

 Höjden från underkant ankarplatta till 

underkant bottenplatta 

 

 Effektiva höjden från bottenplattans överkant 

till armeringens överkant i x-riktning utanför 

votens utbredning.  

 Effektiva höjden från bottenplattans överkant till 

armeringens överkant i x-riktning inom votens 

utbredning.  

De beräknade effektiva höjderna är beroende av votens utformning 

d hBP 2c hMu hAP  hvot

d 269 mm

d´ hBP c hMu hAP

d´ 0.31m

du hBP c 

du 0.329 m

dvot hBP hvot c 

dvot 0.359 m



  

Kontrollsnitt i Voten Fall A 

Kontroll: Behov av skjuvarmering i voten om: 

 

 Avståndet från förankringens 

mittpunkt till kontrollsnittets periferi 

Notering: Antagandet att 

grundkontrollsnittet hamnar 

med 26.6 grader från 

ankarplattans kanter. 
 

 Kontrollsnittets omkrets 

 

  Pelartvärsnittets omkrets  

 

vRd,c är dimensioneringsvärdet på bärförmågan för genomstansning för en platta utan skjuvarmering i 

betraktat kontrollsnitt.  

 
EK2 (6.47) 

Med ett minsta värde på:  

 EK2 (6.2b) 

 EK2 (6.3N) 

 

 

 

 Nationella bilagan 

 

 Armeringsinnehållet  

vRd.c.A vEd.1.A

rcont.A 2 d 0.5 bAP

rcont.A 0.638 m

u1.A 4 bAP 2 2 d

u1.A 4.18m

u0.A 4 bAP

u0.A 0.8m

kA 1
200

d

mm



kA 1.862

k1 0.15

CRd.c
0.18

 c





   Antagande om tvärsnittets bredd 

 Vidhäftande dragarmering  

 Normalspänningen i betongen Notering: Normalspänningen i tvärsnittet 

blir noll eftersom tvärsnittet saknar 

normalkrafter, så NEd=0. 
 

Notering: If-satsen nedan uppfyller kravet på vRd.c. Ekvationerna förenklas enligt If-satsen nedan eftersom 

normalspänningen i betongen, σ cp, blir noll: 

 

 

  Notering: Resultatet på spänningen faller ut i MPa. 

 VEd är dimensionerande tvärkraft i 

betraktat tvärsnitt orsakat av yttre laster 

(vidhäftande eller inte vidhäftande).   

Notering: Dimensionerade stagkraften 

för brottgränstillståndet enligt, FEM-

Plate modellerna, för Stålkärna från 

Inexa Profil   80 monterad i 400 mm 

bottenplatta. 

 

 

 Skjuvspänningen vid kontrollsnittets periferi  

  

Svar: 

Kontrollen visar att   . Det vill säga att skjuvarmering inte kommer behövas för 

bottenplatta 400 mm, med 30 mm vot under Stålkärna (Inexa Profil) 80 mm. 

bA bAP 6 d

l.A

Asx

bA d
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vmin.A 0.035 kA
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 fck
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vRd.c.A CRd.c kA 100 l.A fck  

1

3
 CRd.c kA 100 l.A fck  

1

3
 vmin.Aif

vmin.A otherwise



vRd.c.A 0.526 MPa



vEd.1.A

 VEd

u1.A d


vEd.1.A 0.517 MPa

vEd.1.A vRd.c.A





  

Kontrollsnitt i Voten Fall A 

Kontroll: Den maximala bärförmågan för genomstansning vid pelarens periferi där inte överskridas: 

  

 Nationella bilagan vRd,max är maximalt dimensioneringsvärde 

på bärförmågan för genomstansning i 

betraktat kontrollsnitt. 

 Nationella bilagan. fck i (MPa)  EK2 (6.6N) 

 

Det maximala dimensioneringsvärdet på bärförmågan för genomstansning har ett bivillkor som beräknas 

enligt If-satsen nedan: 

 EKS 6.4.5(3)   

  

 

 Skjuvspänningen vid ankarplattans periferi 

 

Svar: 

Kontrollen visar att   . Det vill säga att den maximala bärförmågan för 

genomstansning vid pelarens periferi inte överskrids för bottenplatta 400 mm, med 30 mm vot 

under Stålkärna (Inexa Profil) 80 mm. 

vEd.0.A vRd.max.A

 0.6 1
fck
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vRd.max.A 1.6 vRd.c.A
u1.A

u0.A

 0.4  fcd 1.6 vRd.c.A
u1.A

u0.A
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0.4  fcd  otherwise
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vEd.0.A
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vEd.0.A 2.7 MPa
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Kontrollsnitt i det yttersta av voten Fall B 

Kontroll: Behov av skjuvarmering i det yttersta av voten om: 

 

Notering: Antagandet att 

sprickorna börjar bildas 2d in 

ifrån och uppåt kontrollsnittet.  

 Pelarens bredd 

 Avståndet från förankringens 

mittpunkt till kontrollsnittets 

periferi 

Notering: Antagandet att 

grundkontrollsnittet hamnar 

2d från Pelarens bredd, 

oberoende av vinkeln. 

 

 Kontrollsnittets omkrets 

 

  Pelartvärsnittets omkrets  

 

vRd,c är dimensioneringsvärdet på bärförmågan för genomstansning för en platta utan skjuvarmering i 

betraktat kontrollsnitt.  

 
EK2 (6.47) 

Med ett minsta värde på:  

 EK2 (6.2b) 

 EK2 (6.3N) 

 

 

 

 Nationella bilagan 

 

 
Armeringsinnehållet  

vRd.c.B vEd.1.B

ć B 2 0.5 bAP hvot 2 d 2 d 

rcont.B 0.5 ć B 2 d

rcont.B 0.668 m

u1.B 4 ć B 2 2 d

u1.B 4.42m

u0.B 4 ć B

u0.B 1.04m

kB 1
200

du

mm



kB 1.78

CRd.c
0.18

 c





  

 Antagande om tvärsnittets bredd 

 Vidhäftande dragarmering i x-riktning 

 Normalspänningen i betongen Notering: Normalspänningen i 

tvärsnittet blir noll eftersom 

tvärsnittet saknar normalkrafter, så 

NEd=0.  

Notering. If-satsen nedan uppfyller kravet på vRd.c. Ekvationerna förenklas enligt If-satsen nedan 

eftersom att normalspänningen i betongen, σ cp, blir noll: 

 

 

  Notering: Resultatet på spänningen faller ut i MPa. 

Notering: Dimensionerade stagkraften 

för brottgränstillståndet enligt, FEM-

Plate modellerna, för Stålkärna (Inexa 

Profil) 80 monterad i 400 mm 

bottenplatta. 

 VEd är dimensionerande tvärkraft i 

betraktat tvärsnitt orsakad av yttre laster 

(vidhäftande eller inte vidhäftande).   

Skjuvspänningen vid kontrollsnittets periferi  

 

 

Svar: 

Kontrollen visar att . Det vill säga att skjuvarmering inte kommer behövas för bottenplatta 

400 mm, med 30 mm vot under Stålkärna (Inexa Profil) 80 mm. 

bB ć B 6 du
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Kontrollsnitt i det yttersta av voten Fall B 

Kontroll: Om den maximala bärförmågan för genomstansning vid belastade ytans periferi inte överskrids: 

  

 Nationella bilagan vRd,max är   maximalt 

dimensioneringsvärde på bärförmågan för 

genomstansning i betraktat kontrollsnitt. 

 Nationella bilagan. fck in (MPa)  EK2 (6.6N) 

 

Det maximala dimensioneringsvärde på bärförmågan för genomstansning har ett bivillkor som beräknas 

enligt If-satsen nedan: 

 EKS 6.4.5(3)   

  

 Skjuvspänningen vid plattans periferi 

 

Svar: 

Kontrollen visar att  . Det vill säga att den maximala bärförmågan för 

genomstansning vid pelarens periferi inte överskrids för bottenplatta 400 mm, med 30 mm vot under 

Stålkärna (Inexa Profil) 80 mm. 

vEd.0.B vRd.max.B

vRd.max 0.4  fcd

 0.516

vRd.max.B 1.6 vRd.c.B
u1.B

u0.B
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Kontrollsnitt utanför voten Fall C 

Kontroll: Behov av skjuvarmering i det yttersta av voten om: 

 

 Pelarens bredd 

 Avståndet från förankringens 

mittpunkt till kontrollsnittets periferi 

Notering: Antagandet att 

grundkontrollsnittet hamnar med 

26.6 grader från ankarplattans 

kanter. 
 

 
Kontrollsnittets omkrets 

 

  Pelartvärsnittets omkrets  

 

vRd,c är dimensioneringsvärdet på bärförmågan för genomstansning för en platta utan skjuvarmering i 

betraktat kontrollsnitt.  

 
EK2 (6.47) 

Med ett minsta värde på:  

 EK2 (6.2b) 

 EK2 (6.3N) 

 

 

 

 Nationella bilagan 

 

 
Armeringsinnehållet  

vRd.c.C vEd.1.C

ć C 2 0.5 bAP hvot 2 d 

rcont.C 0.5 ć C 2 du

rcont.C 1.326 m

u1.C 4 ć C 2 2 du

u1.C 9.478 m

u0.C 4 ć C

u0.C 5.344 m

kC 1
200

du

mm



kC 1.78

CRd.c
0.18

 c





   Antagande om tvärsnittets bredd 

 Vidhäftande dragarmering i x-riktning 

 Normalspänningen i betongen Notering: Normalspänningen i 

tvärsnittet blir noll eftersom tvärsnittet 

saknar normalkrafter, så NEd=0. 
 

Notering. If-satsen nedan uppfyller kravet på vRd.c. Ekvationerna förenklas enligt If-satsen nedan eftersom 

normalspänningen i betongen, σ cp, blir noll: 

 

 

  Notering: Resultatet på spänningen faller ut i MPa 

 VEd är dimensionerande tvärkraft i 

betraktat tvärsnitt orsakat av yttre laster 

(vidhäftande eller inte vidhäftande).   

Notering: Dimensionerade stagkraften för 

brottgränstillståndet enligt, FEM-Plate 

modellerna, för Stålkärna (Inexa Profil) 80 

monterad i 400 mm bottenplatta. 

Skjuvspänningen vid kontrollsnittets periferi  

   

Svar: 

Kontrollen visar att . Det vill säga att skjuvarmering inte kommer behövas för bottenplatta 

400 mm, med 30 mm vot under Stålkärna (Inexa Profil) 80 mm. 
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l.C
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Kontrollsnitt utanför voten Fall C 

Kontroll: Om den maximala bärförmågan för genomstansning vid belastade ytans periferi inte överskrids: 

  

 Nationella bilagan vRd,max är maximalt dimensioneringsvärde 

på bärförmågan för genomstansning i betraktat 

kontrollsnitt. 

 Nationella bilagan. fck in (MPa)  EK2 (6.6N) 

 

Det maximala dimensioneringsvärde på bärförmågan för genomstansning har ett bivillkor som beräknas 

enligt If-satsen nedan: 

 EKS 6.4.5(3)   

  

 Skjuvspänningen vid plattans periferi 

 

Svar: 

Kontrollen visar att  . Det vill säga att den maximala bärförmågan för genomstansning 

vid pelarens periferi inte överskrids för bottenplatta 400 mm, med 30 mm vot under Stålkärna (Inexa Profil) 

80 mm. 

vEd.0.C vRd.max.C
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vRd.max.C 1.6 vRd.c.C
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u0.C
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Appendix V – Jämförelse av de olika kombinationerna på bottenplattans 

tjocklek och förankringstyp 

 

  



Bottenplatta 400 mm

Förankringstyp GWS GEWI GEWI Plus
Ischebeck 

Titan
MAI Inexa Profil

Diameter (mm) 47 63,6 57,5 103/78 76/44 80

Täckskikt c (mm) 55 55 55 55 55 55

Armerings-Ø (mm) 16 16 16 16 16 16

Mutterhöjd (mm) 110 115 120 80 80 0

Ankarplattans höjd (mm) 50 50 50 50 60 35  

Ankarplattans bredd (mm) 260 245 245 240 250 200

Effektiv höjd d (mm) 114 109 104 144 134 239

Verkande armering (mm²) 1340 1340 1340 1340 1340 1340

VEd (kN) 405 515 480 513 466 581

u0 (mm) 1040 980 980 960 1000 800

u1 (mm) 2864 2724 2644 3264 3114 4624

vEd,1 (MPa) 1,24 1,734 1,746 1,091 1,106 0,526

vRd,c (MPa) 0,866 0.895 0,92 0,756 0,788 0,549

vEd,0 (MPa) 3.416 4,812 4,71 3,711 3,478 3,039

vRd,max  (MPa) 3.816 3.979 3,97 4,114 3,964 5,074

Skjuvarmering krävs om 

vEd,1>vRd,c 
    JA! JA! JA! JA! JA! Nej!

Maximal bärförmåga för 

genomstansning överskrids 

ej om vEd,0 < vRd,max 

OK! EJ OK! EJ OK! OK! OK! OK!

Bygelarmerings-Ø (mm) 8 - - 8 8 -

Radiellt avstånd mellan två 

rader, sr 

0,75d - - 0,75d 0,75d -

Skjuvarmering i en rad 

(mm²)
307 - - 392 345 -

Verklig 

skjuvarmeringsmängd i en 

rad (mm²)

402 - - 402 402 -

Snitt där skjuvarmering ej 

krävs (mm)
1812 - - 2629 2292 -

Område där skjuvarmering 

placeras (mm)
1218 - - 2045 1703 -

Total mängd skjuvarmering 

under ett stag (mm²)
3217 - - 4825 4021 -

vRd,cs (MPa) 1,424 - - 1,105 1,191 -

Bärförmåga mot 

genomstansning 

vEd,1 < vRd,cs  

OK!

vEd,0 > vRd,max  

EJ OK!

vEd,0 > vRd,max  

EJ OK!

vEd,1 < vRd,cs  

OK!

vEd,1 < vRd,cs  

OK!

vEd,1 < vRd,c  

OK!



Bottenplatta 400 mm med VOT

Förankringstyp GWS GEWI GEWI Plus
Ischebeck 

Titan
MAI Inexa Profil

Diameter (mm) 47 63,6 57,5 103/78 76/44 80

Täckskikt c (mm) 55 55 55 55 55 55

Armerings-Ø (mm) 16 16 16 16 16 16

Mutterhöjd (mm) 110 115 120 80 80 0

Ankarplattans höjd (mm) 50 50 50 50 60 35

Ankarplattans bredd (mm) 260 245 245 240 250 200

Effektiv höjd d (mm) 164 204 189 204 184 239

Effektiv höjd d´ (mm) 185 180 175 215 205 310

Effektiv höjd du (mm) 329 329 329 329 329 329

Effektiv höjd dvot (mm) 379 424 414 389 379 329

Verkande armering (mm²) 1340 1340 1340 1340 1340 1340

VEd (kN) 405 515 480 513 466 581

Vot krävs (Ja/Nej) Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Vottjocklek (mm) 50 95 85 60 50 -

Fall A: Snitt i Voten

u0.A (mm) 1040 980 980 960 1000 800

u1.A (mm) 3664 4244 4004 4224 3994 4624

vEd,1.A (MPa) 0,674 0,595 0,634 0,595 0,642 0,526

vRd,c.A (MPa) 0,694 0,606 0,638 0,606 0,648 0,549

vEd,0.A (MPa) 2,375 2,576 2,592 2,619 2,533 3,039

vRd,max.A  (MPa) 3,913 4,196 4,172 4,268 4,09 5,074

Bärförmågan mot genomstansning 

för kontrollsnitten

OK eftersom vEd,1.A 

< vRd,c.A och vEd,0.A <  

vRd,max.A 

OK eftersom vEd,1.A 

< vRd,c.A och vEd,0.A <  

vRd,max.A 

OK eftersom vEd,1.A 

< vRd,c.A och vEd,0.A <  

vRd,max.A 

OK eftersom vEd,1.A 

< vRd,c.A och vEd,0.A <  

vRd,max.A 

OK eftersom vEd,1.A 

< vRd,c.A och vEd,0.A <  

vRd,max.A 

OK eftersom vEd,1.A 

< vRd,c.A och vEd,0.A <  

vRd,max.A 

Fall B:Yttersta av Voten

u0.B (mm) 1440 1740 1660 1440 1400 800

u1.B (mm) 4064 5004 4684 4704 3344 4624

vEd,1.B (MPa) 0,303 0,313 0,311 0,331 0,326 0,382

vRd,c.B (MPa) 0,493 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492

vEd,0.B (MPa) 0,742 0,698 0,698 0,916 0,878 2,207

vRd,max.B  (MPa) 2,22 2,262 2,219 2,569 2,441 4,546

Bärförmågan mot genomstansning 

för kontrollsnitten

OK eftersom vEd,1.B 

< vRd,c.B och vEd,0.B <  

vRd,max.B 

OK eftersom vEd,1.B 

< vRd,c.B och vEd,0.B <  

vRd,max.B 

OK eftersom vEd,1.B 

< vRd,c.B och vEd,0.B <  

vRd,max.B 

OK eftersom vEd,1.B 

< vRd,c.B och vEd,0.B <  

vRd,max.B 

OK eftersom vEd,1.B 

< vRd,c.B och vEd,0.B <  

vRd,max.B 

OK eftersom vEd,1.B 

< vRd,c.B och vEd,0.B <  

vRd,max.B 

Fall C:Utanför Voten

u0.C (mm) 4064 5004 4684 4704 4344 4624

u1.C (mm) 9328 10268 9948 9968 9608 9888

vEd,1.C (MPa) 0,132 0,152 0,147 0,156 0,147 0,179

vRd,c.C (MPa) 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492

vEd,0.C (MPa) 0,303 0,313 0,311 0,331 0,326 0,382

vRd,max.C  (MPa) 1,805 1,614 1,671 1,667 1,74 1,682

Bärförmågan mot genomstansning 

för kontrollsnitten

OK eftersom vEd,1.C 

< vRd,c.C och vEd,0.C <  

vRd,max.C 

OK eftersom vEd,1.C 

< vRd,c.C och vEd,0.C <  

vRd,max.C 

OK eftersom vEd,1.C 

< vRd,c.C och vEd,0.C <  

vRd,max.C 

OK eftersom vEd,1.C 

< vRd,c.C och vEd,0.C <  

vRd,max.C 

OK eftersom vEd,1.C 

< vRd,c.C och vEd,0.C <  

vRd,max.C 

OK eftersom vEd,1.C 

< vRd,c.C och vEd,0.C <  

vRd,max.C 
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Appendix VI – Tabell på de sammanställda projekten 

 

 

  



Info\Projekt
Bagers Plats

Brom
m
a center

D
ockum

s
G
rand H

otel Spa
H
agastaden

Jakobsbergs bussterm
inal

Projekt X

Projektnum
m
er

223697
212974

217908
214016

225925
219452

Anonym
Beställare

 M
alm

ö stad (G
atukontoret) &

 
Parkering M

alm
ö 

KF Fastigheter
W
ihlborgs Fastigheter AB 

G
rand Hotel 

Explateringskontoret 
(Stockholm

s stad)
Storstockholm

s Lokaltrafik AB
Anonym

Byggentreprenör
N
CC

Skanska
PEAB

SH Bygg
Sveab 

Skanska
Anonym

Entreprenadtyp
Total

Total
G
eneral

Sam
ordnad

G
eneral

Sam
verkans

Anonym
t

Tyréns inträde
Från början till slut

Från början till slut
Från början till slut

Från början till slut
Från början

Från början till slut
Ej Tyréns Projekt

M
edverkande (Tyréns)

 Bo Persson (uppdragsansvarig), 
M
artin Jonasson och Kenth 
Lindell (konstruktörer) 

Hans Lanevik (uppdragsansvarig), 
Hossam

 Heddini (konstruktör)

Håkan M
årtensson 

(U
ppdragsansvarig), Kenth 
Lindell (konstruktör) 

Jan Eriksson (uppdragsansvarig), 
Peter Rubin (handläggare)

Ebrahim
 Zam

ani 
(uppdragsansvarig), Hans Lanevik 

(konstruktör) 

Frank Janland 
(uppdragsansvarig), Ebrahim

 
Zam

ani och Pontus Rydstern 
(konstruktörer) 

Ej Tyréns Projekt

Projekttyp
N
ybyggnad

O
m
‐ och Tillbyggnad

N
ybyggnad

O
m
‐ och Tillbyggnad

N
ybyggnad

Tillbyggnad
N
ybyggnad

Plats
kv.  Bagers plats

U
lvsundavägen 181‐193

Västra Ham
nen

Södra Blaiseholm
sham

nen 8
N
orra Stationsgatan‐Solnavägen 

(Torsplan)
Jakobsbergs station

Anonym

Kom
m
entarer

Ej Tyréns Projekt
Problem

beskrivning

Begränsningar
G
rundvattentryck

D
im

ensionerande hydrauliskt 
upptryck (kPa)

74
22

51
27.2

12 respktive 22
47

60

Spontning
Ja

Ja
Ja

Delvis
Ja

Ja
Ja

Bortpum
pning

Ja
N
ej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Kom

m
entarer

Perm
anent spont till tätt 
jordlager

Spontning pga trafiklaster åt ena 
hållet

System
lösning

Betongtjocklek
600

400
600

300 respektive 400
200 respektive 250

700
500 respektive 700

Betongkvalité
C35/45

C32/40
C45/50 

C35/45
C35/45

varierar
C35/45

Stag

Företag
Dyw

idag system
s

‐
Dyw

idag system
s

De  N
eef Scandinavia

Spännarm
ering

Spännarm
ering

Dyw
idag system

s
Typ

G
EW

I 555/700
‐

G
EW

I 500/600 &
 555/700

Ischebeck Titan S 560/750
G
W
S S 950/1050

G
W
S S 950/1030

S 950/1030
D
im

ension (m
m
)

 Ø
 63.5

‐
 Ø
 50 &

 Ø
 63.5

40/16 (Ytter‐/innerdiam
eter)

Ø
 26.5 respektive Ø

 36
Ø
 32

Ø
 32

Ankarplatta dim
ensioner (m

m
)

350x350x60
‐

300x300x45
200x200x30

300x300x30
250x250x30

250x250x50
M
utter dim

ension (m
m
)

85
‐

85 &
 115

Svetsad ankarplatta a5 
50

50
‐

Förankringslängd (m
)

m
in: 3 m

eter &
 m

ax 6 m
eter

4
3,5

Fri slaglängd (m
)

m
in: 0,9 m

eter &
 m

ax: över 2 
m
eter

Beror på bergets sprickbildning

Vot

U
nder förankring

Delvis (Endast under ram
pen)

‐
N
ej

N
ej

Ja
N
ej

N
ej

U
nder pelare

Ja
Ja (plintar)

N
ej

N
ej

Ja
N
ej

N
ej

Tillåten sprickbredd
0.2

0.2
0.2

0.1
0.2

0.2
0.2

Arm
ering (kg/m

2)
20,6 (Spännarm

ering 21,6)
67 (Stålfiber i betongen 133)

107
130

158 (Votarm
ering 78)

34
25,5

Kvalité
N
ps 500 (N

ät), B500B (Ö
vrigt) 

B500BT (Stänger), N
ps 500 (N

ät)
N
ps 500 (N

ät), B500B (Ö
vrigt) 

N
ps 500 (N

ät), B500B (Ö
vrigt) 

B500B
B500B

B500BT (Stänger), N
ps 500 (N

ät)

Kom
m
entarer

Egentyngden m
otverkar 

hydrauliska upptrycket 

Skarv för dragstag i U
K 

bottenplatta för att kunna rulla 
ut arm

eringen ostört

U
ppstådda  problem

U
nder byggskedet

Ja
N
ej

Ja
N
ej

N
ej

N
ej

N
ej

Efter byggskedet
N
ej

N
ej

N
ej

N
ej

N
ej

N
ej

N
ej

Kom
m
entarer

Bottenupptryckning: O
rsakad av 

expansion av berg  eller 
grundvattentryck

Avklarat
Stora sprickbildningar orsakade 

av att Inte tillräckligt m
ed 

arm
ering under stagen fanns

Avklarat
1 av 3 etapper avklarade

Avklarat
Avklarat




