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Abstract 

Comfort analyses regarding human induced vibrations 

It is not too common among civil engineers in Sweden to perform comfort analyses 
considering the vibrations caused by human activities. In addition, the Swedish standards lack 
requirements to be used for comfort analyses in design of floor-systems. The demand for large 
spans in combination with slender slabs, is today a reason to investigate the floor-system 
constructions, in order to prevent disturbing vibrations and oscillations. 

The purpose of this thesis is to create a guide for how a comfort analysis, considering 
vibrations, should be implemented. Göran Svedenbjörk who is an expert in structural 
dynamics has been interviewed where he presents his latest project Värtaterminalen and 
answers some questions about vibrations due to human activities. 

Floor-systems, consisting of concrete slabs supported by steel or concrete beams, have been 
investigated with simulations in the finite element program Abaqus. In the simulations, the 
influence of various factors on the natural frequency of floor-systems and the acceleration 
level caused by dynamic loads, is studied. Properties like elastic modulus, span width, 
boundary conditions, density, slab thickness and placement the load have been investigated. 

The influence of reinforcement on the natural frequency and acceleration level has also 
investigated through numerical simulations. The results showed that the additional stiffness 
from the reinforcement had little effect on the natural frequency of floor-system. It should, 
however, be noted that the concrete slab was assumed to be uncracked in the numerical 
models. This means that the reinforcement may have a higher influence on a cracked concrete 
slab, due to its reduced stiffness. Reinforcement has a larger effect on the acceleration level 
and in some of the studied cases, the maximum acceleration is reduced with 25%. The 
stiffness and the mass of the reinforcement result in lower acceleration values. Even 
prestressed reinforcement effect has been studied in the numerical models. It was found that 
the effect of prestressed reinforcement is not significantly different compared to regular 
reinforcement in this context.        
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Sammanfattning  

Att genomföra komfortsanalys med hänsyn till vibrationer orsakade av människoaktiviteter är 
inte så vanligt bland huskonstruktörer i Sverige.  Det finns inte heller någon form av 
fastställda krav i de nuvarande normerna som kan användas vid dimensionering av 
bjälklagskonstruktioner. Samtidigt är dagens krav på stora spännvidder i kombination med 
slankare betongplattor, en anledning till att bjälklagskonstruktioner bör undersökas, så att 
störande vibrationer och svängningar inte förekommer.  

Detta examensarbete handlar om att skapa en vägledning för hur en komfortsanalys med 
hänsyn till vibrationer bör genomföras. Göran Svedbjörk som är expert inom strukturdynamik 
har intervjuats, där berättar han om sitt senaste projekt Värtaterminalen och svarar på några 
frågor.   

 Tvåsidigt upplagda bjälklagskonstruktioner, bestående av betongplattor uppburna av stål-  
eller betongbalkar, har undersökts genom simuleringar i finita elementprogrammet Abaqus. I 
simuleringar har olika faktorers effekt på konstruktionens  egenfrekvens och accelerations-
nivån, orskad av dynamiska laster, studerats. E-modulen, längden mellan upplagen, 
randvillkoren, densiteten, betongplattans tjocklek och lastens angreppspunkt har undersökts.     

I studien undersöks även armeringens effekt på egenfrekvensen samt accelerationsnivån 
genom simuleringar i Abaqus. Det visade sig att armeringens styvhet inte har så stor effekt på 
egenfrekvensen när det gäller bjälklagskonstruktioner. Dock bör det påpekas att det har 
antagits att betongen är osprucken i skapade modeller. Detta betyder att armeringen kan ha 
högre effekt på sprucken betong som får en lägre styvhet. Armeringens effekt på 
accelerationsnivån är dock större och i vissa fall blir den maximala accelerationen 25 % lägre. 
Både styvheten och massan av armeringen bidrar till att accelerationsvärdet sjunker. Även 
spännarmeringens påverkan har undersökts i modeller som skapats i Abaqus. Dock visade det 
sig att spännarmeringens effekt inte skiljer sig avsevärt jämfört med vanlig armering i detta 
sammanhang.           
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Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Att ta hänsyn till dynamiska laster på bjälklag i byggnader har inte varit helt vanligt bland 
huskonstruktörer. Det börjar dock få allt större betydelse att genomföra komfortsanalyser på 
bjälklagskonstruktioner, vilket har flera anledningar.   

 Den viktigaste orsaken är att betongbjälklagskonstruktioner har blivit slankare jämfört 
med hur de konstruerades förr i tiden tack vare nya tekniker såsom förspänning. I 
byggnader med lättare stomsystem av trä eller stål, är det inte heller tillämpligt att utgå 
ifrån tidigare dimensioneringsmetoder med tanke på bjälklagets låga egentyngd.    

 Större spännvidder i byggnader blir också allt vanligare. Detta är både av ekonomiska 
men även arkitektoniska skäl som stora öppna ytor förekommer oftare i nya plan-
lösningar.  

Det är vanligare att nya konstruktioner får problem på grund av vibrationer orsakade av olika 
källor. Dessa kan t.ex. vara personer som går eller hoppar, en bil som kör i ett garage under ett 
bostadshus och vissa stora apparater. Dessa orsakar vibrationer som kan kännas störande för 
andra människor som vistas i byggnaden. 

Ett stort problem är dock att det inte finns några fastställda krav på hur ett bjälklag ska 
konstrueras med hänsyn till vibrationer i Sverige. Det finns inte heller någon vägledning på 
hur en komfortsanalys bör genomföras. 

1.2 Syfte  

I olika delar av världen har det genomförts en del forskningar inom detta område. 
Forskningen har i vissa fall handlat om hur en egenfrekvensanalys bör genomföras, och i 
andra fall för att bestämma gränsvärden för acceptabla vibrationsnivåer i byggnader.   

Att skapa en vägledning för hur en komfortsanalys bör genomföras är den bakomliggande 
tanken med detta arbete. Att kunna på ett enkelt sätt och stegvis genomföra en 
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vibrationsanalys och komma fram till ett resultat som kan jämföras med vad som står i normer 
är något som efterfrågas. 

1.3 Metod  

Normer och genomförda arbeten inom området kommer att studeras. Därefter genomförs 
finita elementanalyser med hjälp av programmet Abaqus. Dessa analyser jämförs med 
handberäkningar enligt normer. För att skapa en vägledning för genomförandet av komfort-
analyser intervjuas Göran Svedbjörk som är expert inom området. Slutligen redovisas 
resultatet i form av en sammanfattning av hela arbetet.  

1.4 Disposition 

Detta arbete är indelat i följande avsnitt: 

 Kapitel 2 är en kort introduktion av strukturdynamik med fokus på vibrationer. 

 Kapitel 3 är en kort beskrivning av de normer och arbeten som finns om vibrationer 
och egensvängningar.  

 Kapitel 4 är en intervju med Göran Svenbjörk som är expert inom området 
strukturdynamik om vibrationsanalyser, där berättar han om sitt senaste uppdrag, 
Värtan.  

 Kapitel 5 handlar om FE-analyser. Genom att skapa modeller och analysera dem visas 
hur en komfortsanalys kan genomföras med hjälp av programmet Abaqus.  

 Kapitel 6 består av rekommendationer om hur en komfortsanalys bör genomföras, 
slutsatser från arbetet samt förslag till fortsatt forskning. 
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Strukturdynamik 

Strukturdynamik är ett ämne som kan studeras i många olika sammanhang. Flyg, fordon, 
maskiner och även byggnader är områden där strukturdynamik har en avgörande roll för 
strukturens verkningssätt. Som det framgår av ämnets namn studeras strukturers dynamiska 
beteenden. Bl.a. är komfort och vibrationer av stor betydelse när det gäller byggnader. 
Nuförtiden byggs i många fall lättare byggnadskonstruktioner jämfört med förr i tiden vilket 
är en anledning till att större kunskaper krävs inom strukturdynamik, för att konstruera 
byggnader som inte påverkas av dynamiska belastningar så att störningar i form av bl.a. 
vibrationer uppstår .   

För att introducera till detta arbete, beskrivs i detta kapitel grundläggande begrepp inom 
strukturdynamik som har använts i arbetet. 

2.1 Fria vibrationer 

För att visualisera ett vibrerande system kan ett en-frihetsgradssystem, (single degree of 
freedom), användas. Strukturen får röra sig endast i en riktning (x-led), d.v.s. kroppen är låst i 
andra riktningar. Figur 2.1 visar ett så kallad sådant system. Kroppen har en massa , och 
påverkas av den tidsberoende kraften  som visas i Figur 2.2. Fjäderkonstanten  beskriver 
systemets styvhet och  står för dämpningen som skapar motstånd för rörelsen i   x-
riktningen.  

 

Figur 2.1: Dämpat SDOF-system 

Systemets vibrationer kan undersökas med hjälp av Newtons andra lag och Figur 2.2 som är 
en friläggning av Figur 2.1. Ekvation (2.1) beskriver rörelsen i Figur 2.2. Om det inte finns 
någon extern kraft, d.v.s. =0, kan det förekomma fri vibration av systemet. 
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Figur 2.2: Krafter som verkar på massan  (http://www.efunda.com, 2012) 

∙  (Newtons andra rörelselag) ger: 

   

	      (2.1) 

där är  är hastighet och  är acceleration,d.v.s. tidsderivator av förskjtningen x.   

När det gäller vibrerande system som är dämpade kan Ekvation (2.1) omskrivas enligt nedan: 

	 0     (2.2) 

Dämpningen anses vara en s.k. viskös dämpning (Chopra, 2007), d.v.s. den producerade 
dämpningskraften är proportionell mot massans hastighet.   

Fri odämpad vibration visualiseras med hjälp av Figur 2.3. Fri vibration påbörjas genom att 
det elastiska systemet störs initialt utan att någon extern kraft appliceras. Därefter sätts 
kroppen i rörelse från sitt viloläge. Om det inte finns motstånd eller dämpning i systemet, 
d.v.s. 0, kommer rörelsen att fortsätta med en konstant amplitud. Det betyder att 
systemet vibrerar fritt och utan att dämpas.  

 

Figur 2.3: Odämpat SDOF-system 

Ekvation (2.1) kan då skrivas på följande sätt: 

0      (2.3) 

Fler frihetsgradssystem: Ett system bestående av flera massor som är kopplade till varandra 
och därmed flera frihetsgrader. I detta fall blir Ekvation (2.1) ett ekvationssystem enligt 
Ekvation (2.4). Där både ,  och  är matriser med lika många rader och kolumner som 
antal frihetsgrader i systemet. (http://www.efunda.com, 2012)  

	       (2.4) 
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2.2 Egenfrekvens 

Period är tiden, normalt i sekunder, mellan successiva toppar i en kurva som beskriver en 
upprepande händelse, se Figur 2.4. Inversen av period blir frekvens, se Ekvation (2.5), alltså 
antal gånger en händelse upprepas i ett tidsintervall. Frekvens brukar anges i Hertz (Hz). 
(Murray , Allen och Ungar, 2003) 

 

Figur 2.4: Period (T) och amplitud (A) för en upprepande funktion 

     (2.5) 

Egenfrekvensen , är den frekvens som en elastisk kropp eller struktur börjar vibrera med när 
det exciteras från sitt jämviktsläge. Egenfrekvens brukar även kallas för resonansfrekvens. 
Egenfrekvensen för det odämpade system som tidigare förklarats definieras enligt Ekvation 
(2.6). 

	        (2.6) 

 är beroende av strukturens randvillkor, värdet på denna parameter anges i Tabell 2.1 
(Malm och Andersson 2004).  

                  Tabell 2.1: Egenvärden (Malm och Andersson 2004) 
 

 

När konstruktionen påverkas av axiella krafter, kan Ekvation (2.6) kompetteras enligt nedan 
där N är konstant axiell kraft.   

	      (2.7) 
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När det gäller det dämpade systemet finns det en annan viktig parameter förutom 
egenfrekvensen som är beroende av dämpningskvoten, (se avsnitt 2.4). Denna parameter 
kallas för den dämpade vibrationsfrekvensen och uppskattas enligt (2.8). (Chopra, 2007) 

	 1 ∙      (2.8)   

Alla strukturer har ett stort antal egenfrekvenser men det är oftast den lägsta egenfrekvensen 
som har störst betydelse .(Murray , Allen och Ungar, 2003). Den första egenfrekvensen kallas 
även för den fundamentala egenfrekvensen.  

2.3 Resonans 

 
 Figur 2.5: Den dynamiska förstorningsfaktorn varierar beroende 

  av frekvens och dämpning (Malm och Andersson, 2004)  
 

När en struktur utsätts för en kraft som har en frekvens som nästan motsvarar strukturens 
egenfrekvens blir vibrationen betydligt större. I det läget brukar förskjutningar och 
accelerationer öka kraftigt jämfört med vanliga fall. Om strukturens frekvens blir lika med 
kraftens frekvens kallas fenomenet resonans. Som det framgår av Figur 2.5 blir amplituden av 
rörelsen väldigt stor när resonans uppkommer. Vanligtvis brukar dämpningens storlek ha en 
avgörande roll vid resonans vilket också framgår av Figur 2.5. (Chopra, 2007).  

2.4 Dämpning  

Tidigare förklarades skillnaden mellan odämpat och dämpat vibrerande system. Figur 2.6 
beskriver förskjutningen, svängningen, av det odämpade system som en funktion av tiden. 
När dämpningen är lika med noll råder det s.k. stationärt tillstånd. Då får både frekvensen och 
maximal amplituden konstanta värden. 
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 Figur 2.6: Svängningen av ett odämpat system som 
  funktion av tiden (http://www.efunda.com, 2012) 

 

Att anta dämpningen i ett system är lika med noll är inte korrekt i verkligheten. Alltså, det 
finns alltid någon typ av motstånd i ett vibrerande system som gör att amplituden hos 
svängningen avtar med tiden. Figur 2.7 visar svängningen för ett dämpat system.  

 
 Figur 2.7: Svängningen av det dämpade systemet som har en  

 avtagande amplitud (http://www.efunda.com, 2012) 
 

En kort definition av vad dämpning i detta sammanhang innebär är förlust av mekanisk energi 
i det vibrerande systemet. Till exempel ger friktion upphov till energiförlust i den vibrerande 
strukturen och därmed är en dämpande process. Dämpning brukar normalt uttryckas som 
procent av den kritiska dämpningen. Den kritiska dämpningen kan förklaras som den lägsta 
viskösa dämpning som får det fria svängande systemet (som är ur jämvikt och frigjorts) att ha 
en långsam återgång till sitt jämviktsläge. Dämpningskvoten , för vibrerande system kan 
beskrivas enligt Ekvation (2.9) (Chopra, 2007). 

      (2.9) 

där: 

= den kritiska dämpningen, 2	√  
= den aktuella dämpningen 
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Det bör även påpekas att ett dynamiskt system kan vara överdämpat, kritiskt dämpad eller 
underdämpat. Om den kritiska dämpningen är större än den aktuella dämpningen blir 
systemet underdämpat. För byggnader brukar dämpningskvoten vara mindre än 8 % vilket 
betyder att byggnader är underdämpade (Gustavsson, 2012).   

2.5 Andra viktiga termer  

 Logaritmiskt dekrement: Det logaritmiska dekrementet, , uppskattas genom att 
mäta förhållandet mellan två på varandra följande amplituder på samma sida i det 
dämpade systemet. Mätningen bör genomföras experimentellt. Det är alltså ett sätt att 
uppskatta dämpningen i det vibrerande systemet. 

	      (2.10) 

 

 R.M.S. Acceleration: R.M.S. acceleration (root mean square) är ett mått på 
vibrationssignalens intensitet. Eftersom accelerationer i en struktur ständigt byter 
tecken är det svårt att hitta ett medelvärde som beskriver intensiteten av vibrationen på 
ett väl sätt. Detta är anledningen till att ett R.M.S värde används. I standarden ISO 
2631-1:1997 definieras R.M.S. accelerationen enligt nedan. 

∆

∆
    (2.11) 

 

 Stegfrekvens (step frequency): Stegfrekvens motsvarar den frekvens som erhålls av 
en fot eller flera fötters som t.ex. går, dansar eller tränar på en bjälklagskonstruktion. 
Alltså stegfrekvensen varierar beroende på den aktivitet som utförs,  till exempel för 
gång brukar stegfrekvensen variera i intervallet 1,6-2,2 Hz enligt Murray , Allen och 
Ungar, (2003). 

 Harmonisk multiplikator: en harmonisk multiplikator är en heltal av den frekvens 
som är tillämpad för en viss upprepad kraft (Murray , Allen och Ungar, 2003). Till 
exempel multiplikator för stegfrekvensen av människor som håller på med aerobics 
eller multiplikator av frekvensen av en stor ventilationsfläkt som ger upphov till 
märkbara vibrationer i bjälklaget  

 Modform (Mode Shape): Ett vibrerande system, till exempel en 
bjälklagskonstruktion som är ur jämvikt, rör sig upp och ner med en viss form 
(Murray , Allen och Ungar, 2003). Denna form kallas för modform och beror på en del 
faktorer samt på vad som orsakar vibrationen. Som tidigare påpekats har en struktur 
ett stort antal egenfrekvenser. Varje egenfrekvens brukar förknippas med en viss 
modform. Figur 2.8 visar de 3 första  modformerna av en betongplatta som är fritt 
upplagd i två riktningar och har två fria kanter. Oftast är dessa tre modformer de 
viktigaste modformerna.  
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Figur 2.8: Tre första modformer för en betongplatta  

 
 Modalanalys: En effektiv metod för att analysera dynamiska strukturer. Metoden går 

ut på att genom beräkning, analyser och experimentella sätt bestämma systemets 
lägsta egenfrekvenser samt tillhörande modformer. Genom att bestämma systemets 
reaktion till den exciterande lasten kan slutligen systemets totala reaktion uppskattas 
med hjälp av superponering av alla reaktionsmoder. Beräkningsresultatet är med andra 
ord en simulering av ett dynamiskt förlopp. Observera att en modalanalys bara kan 
genomföras för linjära system (Johansson, 2009). 
 

 Fouriertransformering: Ett matematiskt förfarande som omvandlar en tidsignal till 
ett komplext frekvensspektrum utan att någon information förloras kallas för 
fouriertransformering (Murray , Allen och Ungar, 2003). 

  



KAPITEL 2  

 10



BKR 

 11 

3  
 
Normer och tidigare studier 

Det har genomförts ett stort antal undersökningar angående vibrationer i byggnader i olika 
delar av världen. Som det påpekades tidigare finns det inga tydliga gränsvärden eller 
fastställda krav som kan användas vid dimensionering av bl.a. bjälklagskonstruktioner som 
detta arbete fokuserar på. I detta avsnitt undersöks existerande normer om dimensionering av 
bjälklag med hänsyn till vibrationer och egensvängningar. Störst fokus kommer att ligga på de 
genomförda undersökningarna i Nordamerika d.v.s. USA och Kanada. 

3.1 BKR 

Enligt de svenska konstruktionsregler, BKR, skall konstruktioner utformas så att 
svängningen som uppstår inte uppfattas som störande (Boverket, 1993). Vägledning om 
hur bjälklaget bör konstrueras för att undvika irriterande vibrationer saknas och det 
finns inte heller några angivna gränsvärden förutom när det gäller bjälklags-
konstruktioner av trä. I fallet med träbjälklag finns det förslag i Boverket för att 
undersöka konstruktionen när det gäller egensvängningar och vibrationer. 

Den första delen av denna vägledning behandlar vibrationer i bjälklagskonstruktioner 
orsakade av människor som går. När det gäller dimensionering av golvkonstruktioner 
med avseende på vibrationer använder regelverket ett statiskt kriterium där den 
maximala deformationen kontrolleras, därefter kontrolleras ett dynamiskt kriterium. 
Metoden är tillgänglig för olika typer av plattor förutsatt att bjälklagets egenfrekvens är 
högre än 8 Hz samt att spännvidden är kortare än 4 m (Boverket, 1994).  

3.2 Eurokoder  

I olika delar av Eurokoderna påpekas betydelsen av svängningar och vibrationer. I EN 
1990 (Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk) påpekas vikten av vibrationer 
i samband med beskrivning av vad bruksgränstillståndet för ett bärverk innebär, enligt 
nedan. 

Kapitel 
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(3) Verifieringen av bruksgränstillstånd bör baseras på kriterier som berör följande 
aspekter:    
b) vibrationer och svängningar 

 som orsakar obehag för människor eller 

 som begränsar bärverkets funktion 

Vidare i bilaga A1.4.4 Svängningar och vibrationer, ges en vägledning för hur 
vibrationer i ett bärverk bör beaktas i samband med brukbarheten. I denna vägledning 
rekommenderas följande: 

 Egensvängningsfrekvensen för bärverket eller bärverksdelen bör hållas över 
lämpliga värden så att brukgränstillståndet inte överskrids när vibrationer 
uppkommer. Om denna är lägre än det lämpliga värdet bör bärverkets 
dynamiska reaktion analyseras, med hänsyn till dämpning (EN 1990, 2002).  

 Vibrationskällor bör också beaktas. Dessa innefattar bl.a. gångtrafik, 
människors synkroniserade rörelser, maskiner, markburna vibrationer från 
trafik och vindlaster (EN 1990, 2002).  

Det bör påpekas att den inte finns någon förklaring om vad som kan vara det lämpliga 
värdet eller hur detta värde kan uppskattas i denna bilaga.  

I EN 1991 (Laster på bärverk – Del 1-4: Allmänna laster – Vindlast) handlar bilaga F 
om bärverkets dynamiska egenskaper. Här finns det fyra faktorer som är av stor 
betydelse. Egenfrekvens, modform, ekvivalent massa och logaritmiskt dekrement som 
är en metod för bestämning av dämpning, är alla egenskaper som bör bestämmas 
teoretiskt eller experimentellt (EN 1991, 2005). Enligt denna bilaga kan den lägsta 
egenfrekvensen vid böjsvängningar, , , för en balk- eller lådbalksbro uppskattas 
enligt Ekvation (3.1). 

 , 	
∙ ∙

∙     (3.1) 

där: 
 = huvudspannets längd (m) 
 = elasticitetsmodulen (Pa) 
 = tvärsnittets tröghetsmoment för vertikala svängningar (m4) 
 = massan per längdenhet för hela tvärsektionen i fältmitt, både egentyngden och 

andra permanenta laster bör beaktas, (kg/m) 
 = dimensionslös konstant som är beroende av hur spannet är upplagt (EN 1991, 

2005), se bilaga A. 
Enligt samma bilaga kan modfunktionen för broar vid utböjning i vertikalriktning 
beräknas enligt Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1: Modfunktionen, Φ (s), vid lägsta egenfrekvens vid utböjning i vertikalled 
för bärverk (eller bärverksdel) som är fritt upplagt eller fast inspänt (EN 1991, 2005). 

 
 
Den ekvivalenta massan per längdenhet, , beräknas med Ekvation (3.2) vid den 
lägsta egenfrekvensen (EN 1991, 2005).  

∙
     (3.2) 

där: 
 = massan per längdenhet 

 = bärverkets spännvidd 
 = modens nummer 

 
I bilagan har det även presenterats ett uttryck för det logaritmiska dekrementet, , vid 
böjsvängningar enligt nedan. 
 

     (3.3)  
där: 

 = den mekaniska dämpningen uttryckt som logaritmiskt dekrement 
 = den aerodynamiska dämpningen uttryckt som logaritmiskt dekrement 
 = dämpning på grund av speciell utrustning såsom svängningsdämpare och 

vätskedämpare, uttryckt som logaritmiskt dekrement (EN 1991, 2005). 
 
Approximativa värden på det logaritmiska dekrementet för mekanisk dämpning vid 
den lägsta egenfrekvensen finns i Tabell A.2.  
 
Det logaritmiska dekrementet för aerodynamisk dämpning uppskattas enligt följande 
uttryck (EN 1991, 2005) 
 

∙ ∙ ∙

∙ ∙
     (3.4)  

 
där: 

 = formfaktorn för kraft i vindriktningen 

 = brons totala bredd 
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= är vindmedelhastigheten på höjden  

 = den lägsta egenfrekvensen 
 
Observera att den aerodynamiska dämpningen inte har stor betydelse för bjälklag-
konstruktioner i byggnader med tanke på att denna avser vindbelastningen  
 
Dämpning p.g.a. speciell utrustning, , bestäms med lämpligt teoretiskt eller 
experimentellt förfarande om strukturen är försedd med speciell utrustning (EN 1991, 
2005).   

3.3 ISO-standarder   

Internationella standardiseringsorganen ISO som representeras av nationella 
standardiseringsinstitutioner arbetar med både industriell och kommersiell 
standardisering. ISO är en icke-statlig organisation och har stort inflytande när det 
gäller att sätta standarder (www.iso.org, 2012). ISO har även bidragit till att definiera 
kriterier gällande vibrationer i byggnader och resultatet av deras arbete har använts och 
utvecklats av andra institutioner. I detta avsnitt presenteras de ISO-standarder som 
handlar om vibrationer.  

3.3.1 ISO 2631-1 

Första delen av ISO 2631 är tillämpad för vibrationer som kan föras över till 
människors kropp, där kroppen betraktas som en helhet, s.k. helkroppsvibrationer (ISO 
2631-1, 1997). Denna typ av vibrationer förekommer främst i byggnader men kan också 
hittas i fordon och vissa typer av maskiner.  

Standarden innehåller riktlinjer för hur vibrationer bör mätas, vad som bör rapporteras 
och hur resultaten ska utvärderas. Standarden innehåller dock inte någon form av 
gränsvärden för helkroppsvibrationer. Anledningen till detta påstås vara människans 
komplexa fysiologi och det varierande reaktionsbeteendet på vibrationer (ISO 2631-1, 
1997). Däremot presenteras tre bilagor om bl.a. eventuella effekter av vibrationer på 
hälsa, komfort och åksjuka.   

Standarden föreslår att vibrationsnivån presenteras i from av accelerationer, eller 
snarare RMS-accelerationer (ISO 2631-1, 1997). Förhållandet mellan vibrationer och 
frekvenser skall också redovisas enligt standarden. Anledningen till detta är att 
vibrationens påverkan på bl.a. hälsan och komforten är beror på frekvensen. I bilaga C 
av standarden står följande: 

“With respect to comfort and/or discomfort reactions to vibration in residential 
and commercial buildings, ISO 2631-2 should be consulted. Experience in many 
countries has shown that occupants of residential buildings are likely to 
complain if the vibration magnitudes are only slightly above the perception 
threshold.” 
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Vidare anges att 50 % av alla alerta och friska människor kan upptäcka ett viktat 
vibrationsvärde med maximalaccelerationen 0,015 m/s2 (ISO 2631-1:1997).  

Som tidigare förklarades definieras en metod i standarden för att bestämma 
accelerationens R.M.S-värde för svängningar, d.v.s. Ekvation (2.10). Det maximala 
R.M.S-värdet jämförs med uppställda kriterier (ISO 2631-1, 1997).  

3.3.2 ISO 2631-2 

Den äldre versionen av denna del, ISO 2631-2-1989 är av stort intresse med tanke på att 
Figur 3.1 har presenterats i denna version. Figuren visar en kurva, baskruvan, som har 
använts som kriterium vid frågor om vibrationer i byggnader. Denna baskurva 
representerar storheten av vibrationer som uppfattas som störande. När det gäller att 
utvärdera en strukturs brukbarhet kan baskurvan tillsammans med multiplikations-
faktorer användas som gränsvärde. Faktorerna tar hänsyn till strukturens användnings-
område. De tar även hänsyn till vilken tid på dygnet som strukturen används. (ISO 
2631-2, 1989). I Figur 3.3 som presenteras i avsnitt 3.5 är baskurvan multiplicerad med 
faktorer för olika typer av byggnader. Dessa framtagna värden är resultatet av ett antal 
undersökningar på vibrationer i byggnader med avseende på människors reaktion 
(Murray, Allen och Ungar, 2003).. 

 
                   Figur 3.1 Baskruva för vertikala accelerationer (ISO 2631-2, 1989) 

Det påpekas också i standarden att de rekommenderade gränsvärden beror på 
omständigheter såsom vibrationskällan samt vilka som använder byggnaden. Det 
betyder att det är möjligt att värden under en viss kurva kan orsaka irritation, samtidigt 
behöver inte värden över de rekommenderade gränsvärdena ge upphov till klagomål 
men i majoriteten av fallen är dessa gränsvärden användbara (ISO 2631-2, 1989). 

Det har även påpekats i denna standard att när vibrationer består av olika frekvenser 
(d.v.s. multifrekvensvibrationer) är det bättre att använda ett viktat värde när 
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brukbarheten undersöks (ISO 2631-2, 1989). Som tidigare påpekades ersattes denna 
standard av en nyare version som inte innehåller den nämnda baskurvan (ISO 2631-2, 
2003).  

3.3.3 ISO 10137  

ISO 10137 innehåller grundläggande dimensioneringsregler för olika typer av 
konstruktioner samt beskriver hur svängningar i byggnader och vibrationer bör 
förutsägas. I bilaga A ges förslag på hur steglasten bör modelleras för olika typer av 
aktiviteter där lasten varierar enligt 

1 ∑ sin	 2    (3.5) 

där: 

 = den statiska lasten från personer  
 = antalet övertoner av funktionen som är av intresse 

 = numerisk koefficient som tillhör den n:e övertonen 
 = den aktuella övertonen  
 = lastens frekvens 
 = tid 

 = fasförskjutningen hos den n:e övertonen, för personer som går kan det antas 
att vara /2 för alla överfrekvenser. 

 
Tabell A.4 visar koefficienter för personer som går eller springer. 
 
När flera personer går eller springer samtidigt håller alla inte exakt samma frekvens. 
Det betyder att lasten kan reduceras beroende på svårighetsgraden på aktiviteten med en 
faktor C som beror på antalet personer, N. Faktor C beskrivs enligt Ekvation (3.6) (ISO 
10137, 2008). 
 

√ ,      (3.6) 

 
För rytmiska aktiviteter med fler än 50 deltagare kan lastfunktionen reduceras enligt 
Tabell A.6. Vid aktiviteter med färre än 5 personer reduceras inte lastfunktionen medan 
för aktiviteter med 5-50 personer bör lastfunktionen interpoleras. 
 
Standarden ger även förslag på dämpningsintervall för olika typer av bjälklag som kan 
användas vid komfortsanalyser som redovisas i Tabell A.3. Det påpekas också att 
dämpningen beror på flera olika faktorer såsom bjälklagets material, kvalité och ålder, 
övergolv, undertak och andra typer av strukturella element som kopplas till 
konstruktionen o.s.v. Samtidigt varierar dämpningen med amplitud hos svängningen 
(ISO 10137, 2008). Dessa faktorer gör det väldigt komplicerat att uppskatta 
dämpningen som istället väljs oftast baserat på erfarenhet och mätningar på tidigare fall. 
 
Standarden presenterar även Tabell A.7 som innehåller multiplikationsfaktorer som 
baseras på baskurvan i Figur 3.1.    
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3.4 National building code of Canada 

I den kanadensiska normen har kriterier för bjälklagskonstruktioner utsatta för 
vibrationer på grund av aerobiska aktiviteter och gång tagits fram. I normen konstateras 
att de komfortanalyser som oftast genomförs för en byggnad med hänsyn till vibrationer 
och egensvängningar, inte är användbara för andra byggnader. Detta beror på att 
vibrationer påverkas av flera faktorer såsom vibrationskällan, strukturens reaktion på 
vibrationen, dämpningskvoten och aktiviteter som byggnaden är avsedd för (National 
Building Code of Canada, 1990). 

I normen beskrivs ett stort antal tester för att studera hur människor reagerar på 
kontinuerliga sinusformade vibrationer. Det visade sig att människor reagerar väldigt 
olika och är mest känsliga för vibrationer i frekvensområdet mellan 2 till 8 Hz (National 
Building Code of Canada, 1990). Detta framgår av Figur A.2 och Figur A.3.  

Bjälklagskonstruktioner av betong med stora spännvidder har undersökts i normen. 
Heel Impact är metoden som föreslås av normen för att hantera denna typ av bjälklag-
konstruktioner. Enligt metoden får en person som väger 75 kg ställa sig på tå för att 
sedan släppa ner hälarna mot golvet. Därefter kan den maximala accelerationen 
uppskattas efter att konstruktionens egenfrekvens beräknats (National Building Code of 
Canada, 1990). Figur 3.2 visar kriterier som gäller enligt Heel Impact för konstruktioner 
där tystnad oftast råder, såsom kontorslokaler och bostäder. Enligt normen gäller dessa 
kriterier för alla bjälklagskonstruktioner med stora spännvidder.    

För att kunna använda kriterierna i Figur 3.2 måste egenfrekvensen uppskattas. I 
normen anges att den första egenfrekvensen för en fritt upplagd balk kan uppskattas 
enligt nedan (National Building Code of Canada, 1990). 

0.0049	      (3.7) 

  
där: 

 = elasticitetsmodulen (GPa) 
 = tröghetsmoment (mm4) 
	 = egentyngd (kN/m) 
 = spännvidden (m) 

 
Därefter kan den maximala accelerationen beräknas approximativt för systemet enligt 
nedanstående uttryck. 
 

0,9 	     (3.8)

  
där: 

 = den ekvivalenta massan av en oscillator, som i detta fall blir 0.64 ∙  
 = impulsen som antas vara 67 (kN∙s) enligt normen. 
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 Figur 3.2: Kriterier för “Heel Impact Method”  

 (National Building Code of Canada, 1990) 
 

Enligt normen är kriterierna i Figur 3.2 tillämpade för bjälklagskonstruktioner med  
spännvidder större än 8 meter samt egenfrekvenser lägre än 10 Hz. Metoden är inte 
lämplig för konstruktioner med varken små spännvidder eller vid slanka betongplattor 
(National Building Code of Canada, 1990). 

I den kanadensiska normen har även konstruktioner utsatta för aerobiska aktiviteter 
undersökts. Undersökningar som är väldigt omfattande har bland annat resulterat i 
framtagna ekvationer, som beskriver hur den dynamiska lasten orsakad av aerobiska 
aktiviteter kan påverka konstruktionen. Enligt denna norm kan förhållandet mellan 
den maximala accelerationen och tyngdaccelerationen av bjälklaget för en rytmisk 
aktivitet uppskattas med Ekvation (3.9) (National Building Code of Canada, 1990).  

.

    (3.9) 
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där: 

 = förhållandet mellan konstruktionens maximala acceleration och 

tyngdaccelerationen  
 = dynamisk koefficient  
 = effektiv fördelad last av deltagarna per areaenhet  

 = effektiv fördelad egenvikt av bjälklaget per areaenhet. Observera att 
deltagarna inte inkluderas i , eftersom de betraktas som en extern kraft som 
upprepas.  

 = bjälklagskonstruktionens egenfrekvens 
 = kraftens frekvens ( 	 ∙ ,	där  är stegfrekvensen) 

 = dämpningskvoten 
 
Ekvation (3.9) ska främst användas för att uppskatta den effektiva lasten från 
deltagarna d.v.s. , därefter kan andra och tredje dynamiska koefficienter, 	och , 

beräknas enligt National Building Code of Canada, (1990). Det anges även 
rekommendationer i form av gränsvärden för maximal acceleration med hänsyn till 
rytmiska aktiviteter, vilket framgår av Tabell 3.2. 

Tabell 3.2: Rekommenderade gränsvärden för maximala accelerationer för rytmiska 
aktiviteter i olika byggnadstyper (National Building Code of Canada, 1990). 

 
För byggnader som består av flera olika delar som används för olika typer av 
aktiviteter är det lägsta gränsvärdet avgörande (National Building Code of Canada, 
1990). 

I normen förklaras också hur den effektiva maximala accelerationen , för en 
konstruktion som används för rytmiska aktiviteter uppskattas. Beräkningen baseras på 
en periodisk belastning som innehåller harmoniska lastkomponenter och en respons i 
form av ett en-frihetsgradssystem i stationärt tillstånd. Alltså varje sinusformad 
harmonisk lastkomponent orsakar en sinusformad vibration i stationärt tillstånd. Den 
maximala accelerationen, , för dessa vibrationer uppskattas enligt Ekvation (3.9). 
Accelerationer erhållna av alla kraftkomponenter som inte kan försummas adderas 
ihop när kraften för hoppande personer är som störst.(National Building Code of 
Canada, 1990).   

∑ . .     (3.10) 
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3.5 ASIC, Steel design guide (floor vibration due to 
human activity) 

Detta arbete omfattar undersökning och uppskattning av vibrationer orsakade av olika 
människoaktiviteter såsom gående och aerobics. Arbetet presenteras av American 
Institute of Steel Construction. Arbetet är baserat på vad som presenteras i ISO samt den 
kanadensiska normen och skapar en dimensioneringsguide för bjälklagskonstruktioner 
med hänsyn till vibrationer.  

I arbetet beskrivs att vibrationer i bjälklag har blivit alltmer avgörande vid 
dimensionering av konstruktioner samt vilka viktiga parametrar som bör undersökas. 
De mest väsentliga parametrarna är 

 egenfrekvensen hos bjälklagskonstruktionen 
 den maximala amplituden av accelerationen 
 hastigheten eller förskjutningen för en viss excitation  

 dämpningskvoten (Murray, Allen och Ungar, 2003) 

Enligt rapporten är dynamiska laster oftast väldigt komplexa vilket gör det svårt att 
beskriva dem. Dessa komplexa laster orsakar att konstruktioner reagerar på ett 
komplicerat sätt och flera modformer kan erhållas. Oftast orsakas vibrationsproblem av 
krafter som upprepas. Dessa krafter antas oftast vara sinusformade. Här förklaras att den 
upprepade kraften kan representeras som en kombination av sinusformade krafter med 
frekvensen . Denna frekvens är produkten av stegfrekvensen , för aktiviteten och 
en s.k. harmonisk multiplikator  (Murray, Allen och Ungar, 2003). Om den upprepade 
kraften är nu även tidsberoende kan den beskrivas på följande sätt. 

1 ∑ 	 2    (3.11)
     

där: 

P	 	vikten på människor (kN) 
	 	dynamisk koefficient för den harmoniska kraften	
	 	harmonisk multiplikator för stegfrekvens (1,2,3…)	

	 	stegfrekvensen för aktiviteten (Hz)	
	 	tid (s)	
	 	fasförskjutning för den :e harmoniska multipeln 

 
I rapporten presenteras även rekommenderade gränsvärden för maximala accelerationer 
med hänsyn till olika aktiviteter samt byggnadstyper, se Figur 3.3. Diagrammet är en 
utveckling av Figur 3.1 som framtagits i den internationella standarden ISO 2631-2, se 
avsnitt 3.3. Baskurvan i Figur 3.1 är här multiplicerat med olika faktorer beroende på 
vad byggnaden ska användas till. För bostäder och kontorslokaler är denna faktor 10. 
För köpcentra, gångbroar inomhus, restauranger och danslokaler är den 30. Slutligen för 
rytmiska aktiviteter och gångbroar utomhus används faktor 100 (Murray, Allen och 
Ungar, 2003).   
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Figur 3.3:Rekommenderad maximal acceleration för människors komfort med hänsyn till 
vibrationer orsakade av olika typer av aktiviteter (Murray, Allen och Ungar, 2003) 

I arbetet presenteras kriterier i form av Ekvationer och tabeller för olika aktiviteter. 
Arbetet innehåller även en guide för uppskattning av egenfrekvenser av stål-
konstruktioner. 

3.5.1 Egenfrekvensberäkning   

Egenfrekvensen är den viktigaste faktorn när det gäller vibrationer i bjälklag-
konstruktioner. Som det har förklarats tidigare blir problem med vibrationer aktuella 
då egenfrekvensen av strukturen blir ungefär lika stor som den upprepade kraftens 
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resonans. En enkel beskrivning av egenfrekvensen anges av Ekvation (2.6). Enligt 
denna guide kan den första egenfrekvensen för en fritt upplagd stålbalk som bär en 
jämnfördelad last uppskattas med Ekvation (3.12). 

⁄
		 	 	 	 (3.12)

	 	

där:  

	 	fundamental egenfrekvens (Hz)	
	 	tyngdaccelerationen	
	 	stålets elasticitetsmodul 
	 	strukturens	tröghetsmoment 	
	 	jämnfördelad last per längdenhet uppburen av konstruktionsdelen	

L	 	längden på konstruktionsdelen	

Ekvation (3.12) kan förenklas och skrivas om enligt nedan. 

0.18
∆
     (3.13) 

där: 

∆  deformation i mitten av konstruktionsdelen orsakad av uppburen last. När det 
gäller fritt upplagda konstruktionsdelar kan deformationen beräknas enligt Ekvation 
(3.14) (Murray, Allen och Ungar, 2003). 

∆ 	      (3.14) 

När det gäller konstruktioner som bärs av balkar i två riktningar, d.v.s. konventionella 
plattor, föreslår guiden att egenfrekvensen uppskattas i båda riktningar. Därefter kan 
konstruktionens riktiga egenfrekvenser uppskattas genom en kombination av dessa 
uppskattade egenfrekvenser med hjälp av Dunkerley’s samband enligt Ekvation 
(3.15). 

     (3.15)	

där: 

	 	Konstruktionens egenfrekvens uppskattad i bärningens huvudriktning (g står 

för girder) 
	 	konstruktionens egenfrekvens i den andra riktningen (j står för joist)	

Med hänsyn till detta skrivs Ekvation (3.13) med flera ingående termer enligt nedan 
(Murray, Allen och Ungar, 2003). 
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0.18	
∆ ∆ ∆

    (3.16)	

där: 

∆ 	 	maximal	nedböjning i bärningens huvudriktning 

∆ 	 	maximal nedböjning i den andra riktningen	
∆ 	 	axiell förkortning av upplagspelare p.g.a. belastning	

I höga hus kan vertikala pelare ha tillräckligt låga frekvenser för att skapa allvarliga 
resonansproblem i samband med rytmiska aktiviteter. Detta är anledningen till att ∆ , 
är med i Ekvation (3.16).   

Guiden ger även en del rekommendationer för att göra egenfrekvensberäkningen 
enklare som beskrivs nedan. 

 Jämnfördelad last: Egenvikt och nyttig last behövs för uppskattning av 
egenfrekvensen. För kontorsbjälklag föreslås 0,5 kN/m2 som gäller för typiska 
kontor med redskap såsom skrivbord, bokhyllor etc. För bostäder föreslås att 
nyttiga lasten är lika med 0,25 kN/m2. För gångbroar, gymnastiksalar och 
köpcentra är nyttiga lasten nästan lika med noll (Murray, Allen och Ungar, 
2003). 

 Fullständig samverkan: Om betongplattan sitter fäst på stöden råder det 
fullständig samverkan mellan dessa komponenter. Detta gäller även om det 
inte används skjuvkopplingsdon. I sådana fall kan de ekvationer som beskrivits 
i detta avsnitt användas. När det gäller överhängda plattor som passerar över 
stöden betraktas konstruktionen inte som fullständig samverkande. I ett sådant 
fall bör egenfrekvensen uppskattas med avseende på skjuvningens verkan 
mellan plattan och balkens fläns (Murray, Allen och Ungar, 2003).   
Under dynamisk belastning har betong en högre styvhet jämfört mot statisk 
belastning. Guiden rekommenderar att betongens elasticitetsmodul för 
dynamiska analyser är 1.35 gånger elasticitetsmodulen som anges i normer och 
handböcker för beräkning av tröghetsmomentet.  

 Förskjutning och deformation: Guiden innehåller även vägledning för hur 
nedböjning av kontinuerliga balkkonstruktioner bör uppskattas för att beräkna 
egenfrekvensen. Det finns även rekommendationer för hur tas hänsyn till 
förskjutning på grund av skjuvkrafter i fackverk och balkar vid uppskattning 
av egenfrekvenser.    

3.5.2 Framtagna kriterier för gående  

I guiden anges att Ekvation (3.17) kan användas för att uppskatta stegkraften. Denna 
ekvation är alltså en förenkling av Ekvation (3.11) med tanke på att denna 
kraftkomponent är väldigt stor i jämförelse med andra kraftkomponenter som finns 
med i Ekvation (3.11) (Murray, Allen och Ungar, 2003).  
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2     (3.17)
  

Därefter presenteras ekvationen nedan som beskriver förhållandet mellan maximal 
acceleration av konstruktionen, som respons till gående personer, och tyngd-
accelerationen. 

∙ 2     (3.18)

  

där: 

	 	dämpningskvoten	
	 	effektiv egenvikt av bjälklaget 

 	stegfrekvensen 

	 	reduktionsfaktor, denna faktor tar hänsyn till det faktum att resonansrörelser i 
fullständigt stationärt tillstånd inte uppnås av gångkraften. Faktorn tar även 
hänsyn till att personen som går och de som störs av det, inte befinner sig där 
maximal förskjutningen uppnås i samma tid (Murray, Allen och Ungar, 2003). 

 
Efter en del förenklingar kan ekvation (3.18) omskrivas i form av ett kriterium enligt 
nedan. 

	 	 .
        (3.19)

  
där: 
/  = förhållandet mellan maximal acceleration i bjälklaget p.g.a. stegkraften och 

tyngdaccelerationen 
/  = accelerationsgränsen enligt Figur 3.3 
 = bjälklagets egenfrekvens 
 = konstant kraft, det antas vara 0,29 kN för bjälklagskonstruktioner i hus samt 

0,41 kN för gångbroar, se även Tabell A.10. 
 
Rörelser som orsakar kvasistatiska deformationer och fotstegets impulsvibrationer kan 
i vissa fall bli mer kritiska än resonansen om egenfrekvensen blir högre än 8 Hz 
(Murray, Allen och Ungar, 2003). För att ta hänsyn till fotstegets impulsvibrationer 
bör kurvorna i Figur 3.3 vara horisontella linjer för alla frekvenser större än 4 Hz. 
Alltså den del av kurvan som är en horisontell linje fortsätter att vara horisontell även 
för frekvenser större än 8 Hz.  

3.5.3 Framtagna kriterier för aerobics 

I guiden anges även kriterier för konstruktioner som används för rytmiska aktiviteter 
såsom aerobics, dans och liknande. Kriterier som anges här är i princip samma 
kriterier som angetts i den kanadensiska normen. Guiden använder sig av Ekvation 
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(3.9) för att uppskatta maximal acceleration orsakad av en rytmisk aktivitet. Enligt 
normen kan (3.9) förenklas på följande sätt. 
 
Vid resonans d.v.s. om ( ): 
 

.
∙           (3.20)

  
Och om ( 1.2 ): 
 

.

⁄
∙     (3.21)

  

Oftast blir det problem när kraftfrekvensen gånger en harmonisk multiplikator, 
( ∙ ), blir ungefär lika stor som egenfrekvensen, . Då skall Ekvation (3.20) 
användas i annat fall används Ekvation (3.21) för att undersöka systemet (Murray, 
Allen och Ungar, 2003). 

Guiden utnyttjar även Ekvation (3.10) som används för att räkna ut den effektiva 
maximala accelerationen genom att ta hänsyn till alla harmoniska multiplikatorer. Den 
effektiva maximala accelerationen , kan jämföras med gränsvärden i Figur 3.3.  
 

∑ . .⁄
     (3.22) 

 
Där: 

 = maximal acceleration för den i:e multiplikatorn 
 
I de byggnader som rytmiska aktiviteter kan skapa störningar i from av vibrationer för 
känsligare delar, rekommenderas att , uppskattad för lokalen avsedd för rytmiska 
aktiviteter, reduceras först innan den jämförs med gränsvärdet för den känsligare 
byggnadsdelen enligt Figur 3.3 (Murray, Allen och Ungar, 2003). 
 
Dynamiska krafter på grund av rytmiska aktiviteter kan bli väldigt stora. Det innebär 
att vibrationer som orsakar resonans kan vara för stora för att kunna reducera dem 
tillräckligt genom bl.a. dämpning. Den enklaste vägen för att lösa problemet är då att 
konstruktionen dimensioneras så att den lägsta egenfrekvensen blir större än den 
största kraftfrekvens som kan ge upphov till resonans. För detta ändamål kan Ekvation 
(3.21) omskrivas enligt nedan (Murray, Allen och Ungar, 2003). 
 

1
⁄

        (3.23) 

 



KAPITEL 3  

 26

där: 

	 	konstant (1.3 för dans, 1.7 för konsert eller sportevenemang, 2.0 för aerobics)	
⁄ 	 	accelerationens gränsvärde enligt Figur 3.3 

3.6 Annan literatur 

Stegfunktion 

Förutom de stegfunktioner som redan presenterats d.v.s. Ekvation (3.5) samt Ekvation (3.11) , 
är Bachmanns stegfunktion brukar användas funktioner i detta sammanhang (Johansson, 
2009).   

2 4 6  (3.24) 

där: 

	  maximal acceleration för den i:e multiplikatorn 
	lastens	amplitud	

		 	stegfrekvensen 
	  förskjutningsvinkeln  

 

Figur 3.4. Bachmanns stegfunktion för en person som väger 80 kg med stegfrekvensen 2 Hz. 

I kapitel 4 finns det två förenklade versioner av Bachmanns stegfunktion som Svedbjörk 
använder i sina beräkningar. Enligt Svedbjörk är det första alternativet, Ekvation (4.1), 
anpassat för aktiviteter som aerobics och hoppande personer medan Ekvation (4.2) kan 
användas för modellering av gångtrafik.  
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Steglast 

I Lunds Universitet har det genomförts en forskning om hur steglasten bör se ut. Som det 
framgår av Figur 3.5 får en person som väger 75 kg gå på det fastklistrade pappret på bordet. 
Med hjälp av fotavtrycket mäts därefter steglängden som är ungefär 0,5 m (Bard, 2008).  

 

Figur 3.5: Fotavtrycket för gångsteg av en person som väger 75 kg (Bard, 2008) 

I arbetet redovisas även Figur som beskriver steglastens storhet samt varaktighet. Det är 
ganska tydligt att stegens varaktigheten är 0,65 s samtidigt som den totala tiden för två steg 
blir 1,2 s.  

 

Figur 3.6: Reaktionskraften för två steg (Bard m.fl., 2008). 

I en annan fältundersökning i Storbritannien var väntevärdet på steglängden 0,75 m med en 
standardavvikelse på 7,8 cm. Det kan även påpekas att Stegfrekvensens väntevärde var i 
denna studie 1,94 Hz med en avvikelse på 0,187 Hz (Zivanovic, 2007).  
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3.7 Jämförelse av normer  

I de presenterade normer finns det både likheter och skillnader. Den viktigaste likheten mellan 
dessa normer är definitonen på egenfrekvensen. Eurokoder, den kanadensiska normen samt 
ASIC har alla definierat egenfrekvensen på samma sätt som Ekvation (2.6) i kapitel 2 som är 
en av de grundläggande ekvationerna i detta sammanhang. 

I detta kapitel har 3 ekvationer presenterats som förslag på hur steglasten bör definieras som 
en funktion av tiden. Dessa ekvationer kompletteras med tabeller i bilaga A beroende på 
aktiviteten som exciteras. I Figur 3.7 redovisas alla tre funktionerna grafiskt för 
stegfrekvensen 2 Hz (Gustavsson, 2012). Det framgår av figuren att dessa funktioner är 
väldigt lika.   

 

Figur 3.7: De 3 nämnda lastfunktioner för stegfrekvensen 2 Hz (Gustavsson, 2012)  

Det kan också påpekas att normerna har undersökt olika faktorer olika mycket. T.ex. 
innehåller Eurokoder en detaljerad beskrivning på hur dämpningen bör uppskattas medan i 
ASIC har det fokuserats mest på att skapa kriterier i form av tabeller, figurer och funktioner 
för olika typer av aktiviteter. Alltså för att kunna genomföra en bra komfortsanalys krävs det 
en kombination av dessa normer.     
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4  
 
Projektet Värtan 

Värtahamnen utgör tillsammans med Stockholms frihamn stadens huvudhamn. Sedan 2010 
har en utbyggnad i området, främst i Värtapiren påbörjats. Det stora projektet innefattar bl.a. 
en ny terminalbyggnad som har döpts till Värtaterminalen (Svedbjörk, 2012). En stor byggnad 
som tar hand om ett antal tusen personer som går av från färjor i hamnen. Folk ska alltså gå av 
från ett ankommande fartyg in till denna byggnad. Det är planerat att bygga en bussterminal 
under byggnaden där det pelarsystem som byggnaden vilar på är uppbyggt. Ovanför detta 
pelarsystem finns bjälklagskonstruktionen. För att bussar ska kunna köra in till terminalen 
under denna byggnad blir avståndet mellan pelare ovanligt stort. Detta leder i sin tur till att 
spännvidderna i bjälklagskonstruktionen som bärs av pelarsystemet också blir stora. Ju större 
spännvidderna blir desto lägre blir egenfrekvensen. Därför har det funnits oro om att 
egenfrekvensen ska sjunka till så låga värden att det förekommer obehagliga vibrationer. 
Dessa vibrationer kan kännas irriterande av folk som går av från färjan genom byggnaden. 

Göran Svedbjörk som är anställd på Grontmij AB i Eskilstuna är expert inom 
strukturdynamik. Göran har varit konstruktör för flera stora projekt där vibrationer har varit 
av stor betydelse (Svedbjörk, 2012). Han har varit inblandad i det ovannämnda projektet, där 
har han genomfört dynamiska analyser för att kontrollera om den tänkta bjälklags-
konstruktionen uppfyller kraven när det gäller komfort och att det inte uppkommer för stora 
vibrationer på grund av den stora folkmängden som samtidigt går ut från färjan in till 
byggnaden.  

Detta kapitel består av två avsnitt. I första avsnitt beskrivs kortfattat Görans analyser på den 
mest känsliga delen av byggnaden för att se om bjälklagskonstruktionen är godkänd med 
hänsyn till vibrationer. I andra delen av detta kapitel besvarar Göran en del frågor om 
vibrationer och de problem som finns när det gäller dimensionering av bjälklags-
konstruktioner med hänsyn till egensvängningar.  

4.1 Projektet Värtan 

I det andra planet av byggnaden är det tänkt att ha ett par håldäcksplattor som tillsammans har 
en spännvidd på 15,05 m. Dessa plattor bär av en s.k. 3-facksstålbalk som i sin tur ligger på 
en stålpelare. Enligt Göran blir systemfrekvensen för det andra planet ungefär 15 Hz. Detta 
system vilar på plan 1 som består av 0,35 m samverkansbjälklag av betong som i sin tur är 
uppburen av en kraftig stålbalk med spännvidden 11,9 m.  

För att göra det enklare har Göran ritat ett schematiskt massa-fjäder-system som innehåller de 
viktiga parametrar som behövs för att uppskatta systemetes egenfrekvens, se Figur 4.1. M2 
motsvarar massan av håldäcksplattor i plan 2 och k2 är styvheten i systemet som antas ge 
systemfrekvensen 15 Hz. M1 svarar mot samverkansbjälklagets massa i plan 1 och k1 mot 

Kapitel 
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styvheten i den kraftiga stålbalken. Det kan även påpekas att en dämpning lika med 0,05 har 
medtagits i analyserna men är inte med i figuren.  

 

Figur 4.1. Schematiskt massa-fjäder-system 

Uppskattade värden för dessa viktiga parametrar är följande: 

46564	   

0,42 ∗ 10 	 /   

94831   

1,03 ∗ 10 	 /   

Här noterar Göran att stommen är välbalanserad med tanke på att k1 är större än k2. Med hjälp 
av dessa uppskattade parametrar kan de fundamentala frekvenserna för hela systemet 
beräknas. Den första egenfrekvensen blir 11,7 Hz och den andra blir 24,1 Hz.   

Belastningen som betecknas som F(t) i Figur 4.1, utgörs av personer som går av från 
ankommande fartyg. Göran använder sig av Bachmanns lastfunktion för en gående person för 
att beskriva belastningen. Enligt denna funktion som visas i figur 4.2 varierar belastningen 
över tiden för en gående person med stegfrekvensen 2 Hz. Det maximala värdet på 
amplituden blir ungefär 1200 N. 

I detta fall är belastningsytan väldigt stor, d.v.s. 89,5 m2. Det betyder att flera personer 
kommer att gå över denna kritiska yta samtidigt. Därför antas det att mellan 50 till 100 
personer går samtidigt och i samma takt på denna yta. Det kommer att genomföras två 
komfortsanalyser för att se om den tänkta konstruktionen är godkänd.    

 
I den första analysen antas det att 50 personer går samtidigt över konstruktionen. Den 
maximala kraften blir då 60 kN.  

50 ∗ 1200 60000	   

I analyserna används två olika funktioner för att beskriva den dynamiska belastningen. Den 
första lastfunktionen som visas i Figur 4.2 är den s.k. elaka funktionstypen som beskrivs med 
Ekvation (4.1). 
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|sin	 2 |     (4.1)   

 

 

Figur 4:2. Den s.k. elaka funktionen som tar hänsyn till ett studsande uppförande 

Göran använder även en annan funktion för att beskriva steglasten d.v.s. Ekvation (4.2). 
Denna lastfunktion är den s.k. snälla funktionen och visas i Figur 4.3. 

0,5 1 cos	 4      (4.2) 

 

Figur 4.3. Lastfunktion som är anpassad för gående personer 

Det framgår väldigt tydligt av dessa figurer att i den första funktionen tas det hänsyn till ett 
studsande uppförande. Detta betyder att denna funktion är mer användbar i andra 
sammanhang, bl.a. för aerobiska aktiviteter och hoppande publik på läktare. Förutom den 
studsande effekten är dessa två funktioner väldigt lika.  

Figur 4.4 visar resultatet av beräkningen med den s.k. elaka funktionen. Som det framgår av 
figuren blir den maximala erhållna accelerationen 0.14 m/ss, d.v.s. 14 gånger högre än 
baskurvan i Figur 3.1 och 40 % större än kravet som visas i Figur 3.3.  
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Figur 4.4. Accelerationsnivån får en maximal amplitud lika med 
med 0,14 m/s2 när Ekvation (4.1) används som lastfunktion.  

Resultatet som erhålls av Ekvation (4.2) redovisas i Figur 4.5. Enligt figuren blir den 
maximala accelerationsnivån 0,009 m/s2 vilket är mindre än den bestämda toleransnivån för 
denna konstruktion (toleransnivån för konstruktionen är 0,1 m/s2 enligt Figur 3.3). Som det 
påpekades tidigare är det viktigt att välja rätt funktion för att beskriva lasten och i detta fall är 
(4.2) mer passande. Detta betyder att konstruktionen är hittills godkänd. 

 
Figur 4:4.5. Accelerationsnivåns maximala amplitud blir 
0,009 m/s2 när Formel (4.2) används som lastfunktion.  

 

För att klargöra att den tänkta konstruktionen klarar av de förutsättningar som finns när det 
gäller komforten genomförs samma analys för 100 gående personer. Det betyder att kraften F 
får dubbla värdet i förhållande till den första beräkningen, d.v.s. 120000N. Den maximala 
accelerationsnivån i plan 2 ökar i detta fall och blir ungefär 0,012 m/s2 i den kritiska delen av 
konstruktionen. Resultatet redovisas i Figur 4.6.    
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Figur 4:4.6. Den maximala amplituden för accelerationsnivån  

ökar till 0,012 m/s2 när antal  personer är till 100 personer. 

Enligt Göran är den tänkta konstruktionen godkänt med hänsyn till resultatet. Det kan påpekas 
att i fortsättningen av denna komfortanalys undersöker Göran en fackverkskonstruktion som 
ingår i fasaden och tar hänsyn till elasticiteten i fackverket men denna del av analysen 
redovisas inte här. 

4.2 Intervju 

Berätta lite om dig själv? Vilka stora projekt har du varit inblandad i när det gäller 
vibrationer? 

De allra största projekten är hemliga eftersom jag har jobbat i försvarsindustrin. Men på 
senare tid har jag jobbat med Citybanan som var ett komplicerat projekt eftersom 
betongtunnlarna går under tätbebyggt område med värdefulla byggnader, exempelvis kyrkor. 
I detta projekt genomförde jag beräkningar som beskrev vibrationspåverkan från sprängningar 
i samband med byggande av tunnlar och plattformer under jorden. Problemet var att de större 
byggnader bl.a. kyrkor samt de äldre byggnader kunde påverkas av dessa vibrationer vilket vi 
undersökte i projektet. 

Detta examensarbete handlar om vibrationer och egensvängningar i byggnader såsom 
bostäder, kontorslokaler och även byggnader avsedda för andra typer av aktiviteter, 
bl.a. aerobics. Vad tycker du om de kriterier som idag används för dimensionering av 
bjälklagskonstruktioner?  

Det är svårt att numera sätta siffror på vad som är tillåtet. Förr i tiden fanns det en del kurvor 
och diagram som man kunde hålla sig till men de är borttagna idag. Det är svårt för ingenjörer 
idag att genomföra en teknisk vibrationsberäkning eftersom det inte finns någon standard att 
hålla sig till. Till exempel står det i vissa normer att vibrationer inte ska vara besvärande men 
det står inte vad som är besvärande. 
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Vad brukar du använda när du får en sådan arbetsuppgift? 

Jag brukar gå tillbaka till de gamla normerna, där står det siffror och gränsvärden. Till 
exempel detta diagram (Göran visar diagrammet i Figur 3.3) brukar jag använda. Detta 
diagram är det senaste kriteriet som det står siffror på. Därför är det detta diagram som 
branschen alltid återvänder till med tanke på att ingenjörer måste ha en del värden att gå efter. 

En sak till som är väldigt viktigt är att kunna definiera själva lasten, alltså hur stor kraft en 
mänsklig fot trampar på golvet. Det finns en del lastkurvor som beskriver det. Men det är ju 
olika beroende på aktivitet. 

Så du tycker att det ska finnas normer som anger gränsvärden i form av siffror? 

Branschen måste ha det. Att bara säga att vibrationer inte får vara besvärande tycker jag inte 
kan vara till stor hjälp. Jag tycker att åtminstone ska det finnas rekommendationsvärden 
(guidance values). Det är inte riktigt som gränsvärden (limit values) som sätter en skarp gräns. 
Då vet konstruktören att om han håller sig inom dessa gränser blir det oftast bra men inte 
alltid.  

Ingenjörer är vana vid att ha någon typ av belastning samt en konstruktion att räkna på. 
Resultatet blir oftast en del siffror som ska värderas på något sätt. Vad som är stor och vad 
som är smått kan man inte bestämma själv, utan det bör redan finnas en uppfattning om det. 

Till exempel om man ska dimensionera bjälklaget för en del av ett sjukhus där en apparat som 
röntgenutrustning ska användas eller för ett laboratorium måste man vara mer försiktig. 
Accelerationsgränsen blir också mycket lägre. För sådana speciella fall är det svårt att 
bestämma gränsvärde men när det gäller vanliga bostäder och kontorshus bör samhället ha en 
uppfattning om vad som är acceptabelt.    

Då är vi också överens om att man måste gå tillbaka till de äldre normerna för 
dimensionering av bjälklagskonstruktioner med hänsyn till vibrationer?  

Ja, jag har ingen bättre information. Det är ganska svagt av myndigheterna att det inte finns 
några konkreta gränsvärden och man är tvungen att använda den senaste diagrammet bara av 
det enkla skälet att det finns en massa siffror på det. Det är bara att konstatera att 
dimensionering görs på detta sätt. Alternativt kan man forska själv för att komma fram till 
lämpliga gränsvärden men det har vi (ingenjörer) inte tid eller råd med. 

Vad tycker du om beräkning av egenfrekvenser genom FE-analyser? 

Oftast startar man men en egenfrekvensanalys för att se hur när kraftens frekvens ligger i 
förhållande till egenfrekvensen. Då är det bra om man kan använda sig av FE-analyser för att 
uppskatta egenfrekvensen snabbare och jämföra det med kraftfrekvensen för att se om det 
finns risk för resonans. En sak till man bör ta hänsyn till är dämpningen. När det gäller 
stålkonstruktioner bör man vara försiktig med dämpningen och för betongkonstruktioner får 
man vara lite tuffare, alltså räkna med högre dämpning. 

Vilka typer av konstruktioner tycker du är känsligare för vibrationer? 

Det är ju träkonstruktioner. Trä är väldigt lätt jämfört med stål och betong samtidigt som det 
är ett starkt byggmaterial. Men det är inte så ofta man ser stora byggnader byggas av trä, 
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däremot finns det många småhus som är byggda med en trästomme. Det är inte roligt när man 
känner att det inte riktigt stadigt i ett hus och det kan förekomma i träkonstruktioner.  

Förspända betongelement som oftast har låg konstruktionshöjd kan också vara knepiga. I 
konstruktioner som byggs av sådana element finns det risk för att det blir vibrationer som man 
känner av dem, även om de inte är besvärliga. 

Det som är ganska lustigt är att lågfrekventa stålkonstruktioner klarar sig bra när det gäller 
vibrationer. Om man har en stomme av stålbalkar och plattor av platsgjuten betong blir 
konstruktionen lågfrekvent samtidigt som den ska vara högdämpad. Den blir väldigt svårt att 
få igång det systemet.  

Vilka konstruktioner är svårare att analysera när det gäller egensvängningar och 
vibrationer? 

De som jag tycker är absolut svårast handskas med är sandwich-konstruktioner. Å andra sidan 
är sådana konstruktioner bra i detta sammanhang eftersom de har en inre dämpning som jag 
tycker är väldigt gynnsam. Om man är tillräckligt skicklig när det gäller att bygga upp 
sandwich-konstruktioner med olika laminat och kan limma ihop dem på ett lämpligt sätt, blir 
dämpningen väldigt bra. Men det är nästan omöjligt att uppskatta denna dämpning. Att 
beräkna det effektiva styvheten på sandwich-konstruktioner är också väldigt svårt.  

Det är också svårt att ta hänsyn till små detaljer i sådana beräkningar. Till exempel är det 
nästan omöjligt att ta hänsyn till spikar i träkonstruktioner för att se deras påverkan.  

Det som är enklast är platsgjuten betong. Med hjälp av de programvaror som numera finns är 
det ganska lätta att analysera den typen av bjälklagskonstruktioner. Så om ska ha en skala på 
vad som är lätt och vad som är svårt bör platsgjuten betong finnas på den lätta ändan.  
Stålkonstruktioner är också ganska enkla att handskas med. Men så fort stålkonstruktioner ska 
samverka i ett två-vägssystem till exempel kan det bli svårare. 

När det gäller elasticitetsmodulen för betongen anges i vissa handböcker att vid 
dynamiska beräkningar är det lika med 1.35 gånger det värdet som anges i normer. Vad 
tycker du om detta antagande? 

Elasticitetsmodulen för betong kan bli lite högre när det handlar om dynamiska belastningar 
men denna ökning är beroende av töjningshastigheten. 35 procent ökning betyder en stor 
skillnad och jag kan tänka mig att denna ökning gäller för stora dynamiska belastningar vid 
explosioner. I detta fall som handlar om mindre dynamiska laster kan elasticitetsmodulen inte 
öka mer än 10 procent. 
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5  
 
FE-modellering med Abaqus 

5.1 Introduktion 

Ett smidigt sätt för att räkna ut egenfrekvensen av bjälklagskonstruktioner är att använda sig 
av FE-analyser. Det kan också vara intressant att göra FE-analyser på olika fall och jämföra 
resultaten med vad som erhålls vid handberäkningar genomförda med hjälp av existerande 
normer. Det är väldigt viktigt att vid modellering i ett program som Abaqus, stämmer det 
angivna indatat med vad som råder i verkligheten. I detta arbete har några olika fall 3D-
modellerats i programmet Abaqus. Dessa modeller och resultaten från FE-analyserna beskrivs 
i detta avsnitt. Det bör påpekas att alla FE-analyser genomförda i detta arbete är linjära 
analyser 

5.2 Modellering i Abaqus 

De strukturer som har undersökts i detta arbete kan delas i två stora grupper.  

1. Betongplatta uppburen av stålbalkar. 
2. Betongplatta uppburen av betongbalkar. 

Det betyder att modeller består av enbart två olika material, d.v.s. stål och betong. Det bör 
påpekas att i alla analyser antas att betongen är osprucken. För att kunna analysera dessa 
strukturer med hjälp av FEM krävs följande indata: 

 Geometri 

 Materialegenskaper 

 Randvillkor och laster 

Abaqus är uppbyggd så att modellering genomförs i olika steg. Det finns en modul för varje 
steg i denna process. Nedan beskrivs olika steg av modelleringens process i Abaqus. 

Geometri och val av elementtyp 

Den geometriska definitonen för olika delar av konstruktionen genomförs i modulen Part i 
Abaqus. Betongplatta, bärande balkar och armering definieras som enskilda delar för att 

Kapitel 
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senare monteras ihop. Vid definitonen av olika delar finns det fyra olika alternativ att välja 
(www.sharcnet.ca, 2012): 

 Deformable 

 Disrcete rigid 

 Analytical rigid 

 Eulerian 

Här används enbart deformerbara element med tanke på att deformationen är av betydelse när 
det gäller uppskattning av egenfrekvensen. Det finns även olika elementformer som kan 
väljas för de element som bygger upp dessa modeller. Solid och Shell (skal) är de 
elementformer som använts vid modellering i detta arbete. För massiva delar av modeller, 
bland annat betongplattor och betongbalkar används det första alternativet d.v.s. solid. När det 
gäller stålbalkar och armering används skalelement som oftast används för de strukturer där 
tjockleken är väldigt liten i förhållande till strukturens längd och bredd 
(http://abqdoc.byv.kth.se, 2012). Detta resulterar även i att vid elementfördelningen erhålls 
det ett finare elementnät som i sin tur ger ett tillförlitligt resultat (Malm och Andersson 2004).   

Valda dimensioner på plattor och balkar är baserade på verkliga fall, bl.a. gångbroar inomhus 
och vanliga bjälklagskonstruktioner som används i kontorshus och bostäder.    

Egenskaper 

I Abaqus definieras de ingående materialens egenskaper i modulen Property. För att kunna 
genomföra analyser med Abaqus måste vissa egenskaper vara definierade. 
Elasticitetsmodulen, densiteten och tvärkontraktionstalet måste alla tre definieras. Dessa 3 
egenskaper räcker även för att genomföra en egenfrekvensanalys med Abaqus. 

 Elasticitetsmodulen: det påpekades tidigare att styvheten är en av de faktorer som 
påverkar konstruktionens egenfrekvens. E-modulen är 210 GPa för stål men i arbetet 
har värdet 200 GPa använts i alla genomförda beräkningar. För betongen har två olika 
värden använts som E-modul för att se hur stor påverkan den har när det gäller en 
konstruktions egenfrekvens. E-modulen som används för betong är 24 GPa i alla 
modeller. Håldäckselement brukar dock oftast gjutas av betong med hållfasthetsklass 
C50/60 vilket har E-modulen 37 GPa (Gustavsson, 2012) som också använts i en del 
av beräkningar. 
I Steel Design Guide påstås det att dynamisk E-modul för betong är 35 % större än det 
karaktäristiska värdet vilket enligt Svedbjörk är detta värde för högt. Dynamisk E-
modul är beroende av töjningshastigheten under belastningen. Även i Boverket 
konstateras att vid snabba pålastningar bl.a. för svängningar orsakade av gående 
personer kan värdet på E-modul ökas med 20 % (Boverket, 1993) 
 

 Densitet: densiteten är 7800 kg/m3 för stål och 2400 kg/m3 för betong.     
 

 Tvärkontraktionstalet: enligt boverkets konstruktionsregler kan tvärkontsaktionstalet 
väljas till 0,3 för stål i elastiska tillstånd och till 0,5 i plastiska tillstånd. När det gäller 
betongen kan tvärkontraktionstalet antas 0,2 om den är osprucken medan för sprucken 
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betong kan det försummas. Här används värdet 0,3 för stål och 0,2 för betong 
(Boverket, 1993). 
 

Montering 

För att olika delar av konstruktionen ska sättas ihop används modulen Assembly. Efter att alla 
delar är ihopsatta används modulen Interaction för att ange kontaktvillkor mellan dessa 
delar. Om kontaktvillkor inte anges, verkar de oberoende av varandra. 

Att använda sig av samverkanskonstruktioner som består av betongplattor samt stål- eller 
betongbalkar är en effektiv lösning, vilket används både i bro- och husbyggnads-
konstruktioner. Det används olika typer av förbindningselement som ser till att uppstående 
skjuvkrafter mellan betongplattan och balkar tas upp. Öglor av armeringsjärn, korta 
stålprofiler och svetsbult är alla förbindningselement (Ansell och Holmgren, 2010), se Figur 
5.1.  

 

Figur 5.1: Exempel på olika typer av bindningselement (Ansell och Holmgren, 2010) 

Det finns olika typer av kontaktvillkor i modulen Interaction. Här används Tie Constraints 
vilket betyder att balkens yta knyts ihop med plattans underyta. Alltså varje nod på 
balkflänsens yta kommer att ha samma rörelse som den närmaste noden på plattans underyta. 
Det betyder att dessa delar kommer att vara begränsade i sina rörelser. På så sätt definieras de 
modellerade bjälklag-konstruktioner som samverkanskonstruktioner. Den stora fördelen med 
Tie Constantas är att även om olika delar av konstruktioner inte har samma storlek för 
elementfördelning fungerar modelleringen utan problem (www.sharcnet.ca, 2012). 

För att definiera kontaktsvillkor för armeringen i modeller har Embedded Region 
Constraints använts. Det betyder att armeringen som definieras som ett skalelement ligger 
inbäddad i plattan, (plattan är Host Element här). Därmed blir skalelementets translationella 
frihetsgrader d.v.s. noderna begränsas av plattan. Samtidigt påverkas plattans egenskaper 
såsom styvheten av armeringen.   

Belastning och randvillkor 

Laster och randvillkor definieras i modulen Load. Som det har beskrivits tidigare är 
definierade laster i detta sammanhang dynamiska laster d.v.s. de är tidsberoende. Att skapa en 
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dynamisk last i Abaqus görs enklast genom att skapa en amplitud som beskriver den 
dynamiska lasten som en funktion av tiden.  

För att skapa dynamiska laster används Svedbjörks ekvationer som presenterats i kapitel 4. 
Ekvationerna används i kombination med resultatet av forskningen i Lunds Universitet om 
steglängden och varaktigheten av steglasten  

Mesh 

I modulen Mesh fördelas konstruktion eller konstruktionsdelar i mindre element, alltså ett 
elementnät så att en FE-analys kan genomföras. Här genomförs meshing enskilt för olika 
delar som ingår i modellen. Olika elementstorlekar har provats vid modellering för att erhålla 
noggranna resultat. Den vanligaste elementstorleken som har använts är 0,1m i detta arbete 
men i vissa fall, exempelvis för tunna plattbärlag har även storleken 0.05 använts. Den kan 
också påpekas att alla element är kvadratiska. Figur 5.2 visar ett meshat objekt i Abaqus.   

 

5.2: Exempel på en meshad part i Abaqus 
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5.3 Modeller 

5.3.1 Plattbärlag uppburen av stålbalkar (två upplag) 

som det framgår av Figur 5.3 är den första modellen en konstruktion bestående av ett 
plattbärlag med höjden 0,3 m som bärs av två stålbalkar (IPE 500). Plattans spännvidd är 3 m 
medan längden på den är 13 meter.  

 

Figur 5.3: Plattbärlag uppburet av stålbalkar 

Egenfrekvensuppskattning: Enligt programmet blir den första egenfrekvensen för denna 
konstruktion 7, 65 Hz. Figur 5.4 visar den första modformen för bjälklaget. Detta resultat kan 
jämföras med det erhållna resultatet av handberäkningen genomförd enligt Steel Design 
Guide som redovisas i bilaga B. 

 

Figur 5.4: Första modfromen vid frekvensen 7,65 Hz 

Andra och tredje modformen av konstruktionen visas i Figur 5.5, där framgår det även att 
egenfrekvensen blir 21,93 Hz vid den andra moden samt 30,31 Hz vid den tredje moden. 
Olika faktorer som påverkar egenfrekvensen har undersökts i denna modell och redovisas 
nedan. 
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 Massan: Genom att ändra densiteten för betongplattan kan massans betydelse för 

egenfrekvensen kontrolleras. Enligt Ekvation (2.6) som även redovisas nedan ska 
massan ha motsatt effekt på egenfrekvensen, d.v.s. ju större massan blir desto lägre 
värde på egenfrekvensen erhålls. Resultatet från Abaqus som redovisas i Tabell 5.1 
stämmer väldigt bra med Ekvation (2.6). Detta visas i beräkningen nedan. 

	           (2.6) 

Detta visas med en enkel beräkning enligt nedan. Massan för plattan med densiteten 
2400 (kg/m3) blir: 
2400 ∗ 13 ∗ 3 ∗ 0,3 28080	     

Samt för plattan med 2700 (kg/m3) blir massan: 
2700 ∗ 13 ∗ 3 ∗ 0,3 31590	   

 

Stålbalkens massa är 66 (kg/m), vilket betyder att den totala massan för 
konstruktionen blir: 
28080 66 ∗ 13 28938	 ,  

Massan blir alltså 28938  när densiteten är 2400 (kg/m3) och 32448 kg då densiteten 
är 2700 (kg/m3). Förhållandet mellan egenfrekvensen för dessa två fall blir : 
 

	 /

	 /
	 	 ,

,
0,94   

     

Detta kan jämföras med det redovisade resultatet i tabellen nedan.  

 

 
	 /

	 /
 
,

,
0,95	 

Figur 5.5: Andra samt tredje modformen av konstruktionen 
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Tabell 5:1. Uppskattade Egenfrekvenser för den beskrivna 
 modellen med olika desiteter för betongplattan 

 
     

 Plattans höjd: För att se hur plattans höjd påverkar egenfrekvensen har 4 olika höjder 
använts vid modelleringen medan alla andra förutsättningar har varit oförändrade. 
Resultatet framgår av Tabell 5.2.  Enligt det erhållna resultatet av Abaqus blir 
egenrekvensen högst för konstruktionen med lägst höjd. Förändring av höjden kan ge 
varierande effekter på egenfrekvensen vilket framgår av resultatet i tabellen 

Tabell 5:2. Egenfrekvenser uppskattade för olika höjder på  
plattbärlaget 

 
 Spännvidd (plattans bredd): Det blir allt vanligare att bygga med stora spännvidder. 

För att undersöka betydelseen av avståndet mellan stålbakar, har två andra 
spännvidder angetts i modellen. Enligt resultatet som framgår av Figur 5.6, minskar 
egenfrekvensen till 5,55 Hz när spännvidden ökar till 6 m d.v.s. fördubblas. När 
spännvidden blir ännu större d.v.s. 10 m blir egenfrekvensen 3,46 Hz vilket är mindre 
än 4 Hz som är den kritiska gränsen enligt många normer. Det betyder att 
spännviddens betydelse är väldigt stor i jämförelse med bland annat massan.  
 

 

Figur 5.6: Spännvidden mellan stålbalkar ökar till 6 m 
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Figur 5.7: Spännvidden mellan stålbalkar ökar till 10 m 

 

 Stålbalkar: För att undersöka balkarnas betydelse har två andra balkstorlekar provats 
vid modelleringen. Resultatet redovisas i Tabell 5.3. Som det framgår av tabellen är 
stålbalkens storlek av betydelse och ju större balkar används desto högre blir 
konstruktionens egenfrekvens. Detta betyder att om egenfrekvensen av en 
konstruktion inte är tillräckligt stor kan användning av större stålbalkar vara en 
lösning utan att ändra konstruktionen avsevärt. 

Tabell 5:3. Egenfrekvenser uppskattade för olika balkstorlekar 

 

 Betongens elasticitetsmodul: Som tidigare påpekades har två olika E-moduler använts 
vid uppskattning av egenfrekvensen. Egenfrekvensen blir 8,01 Hz när 
elasticitetsmodulen ändras från 24 GPa till 37 GPa vilket är en ökning på 4,7 procent 
medan E-modulens värde har ökat 54 procent. En sak som är självklar är att ju större 
styvheten blir desto högre egenfrekvens erhålls, samtidigt är denna ökning inte så 
avsevärd.  

Det kan även påpekas här att om det tas hänsyn till den dynamiska belastningen för att 
använda sig av så kallad dynamisk E-modul enligt ASIC eller Boverkets regler, (detta 
förklarades tidigare i avsnitt 5.1), blir skillnaden väldigt liten när det gäller 
egenfrekvensen i detta fall. 

 Randvillkoren: Randvillkoren har en stor betydelse i detta sammanhang. Det är väldigt 
lätt att  välja fel typ av upplag vid modellering. För att undersöka betydelsen av 
randvillkoren har dels storleken på ytan som är definierad som upplag ändrats och dels 
olika upplagstyper provats. I den ursprungliga modellen är upplagsytan definierad 
enligt Figur 5.8. Upplagsytorna är alltså 0,5 m lång på alla fyra sidor. På ena sidan av 
konstruktionen är rörelser låsta längs X- samt Y-axeln.och på den andra sidan låses 
rörelser längs i Y- samt Z-axeln. För att se hur mycket det kan påverka antas det att 
båda upplagen är fastinspända, d.v.s. låsta i alla tre riktningar. Resultatet av denna 
förändring blir att egenfrekvensen ökar från 7,65 Hz till 11,04 Hz, se Figur 5.9. 
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Figur 5.8: Angivna upplagsytor markerade med orangea pilar  

 

Figur 5.9: Egenfrekvensen blir 11,04 om upplagen är fastinspända 

 

Även när längden av upplagsytan ökar från 0,5 m till 1 m på alla 4 hörn ökar 
egenfrekvensen från 7,65 Hz till 11,04 Hz. Det betyder att vid modellering är det 
väldigt viktigt att välja rätt upplagstyp. 

Belastning och uppskattning av R.M.S-accelerationen: Att räkna fram konstruktionens 
egenfrekvens är det första steget i en komfortsanalys. Detta måste kompletteras med en så 
kallad modal dynamisk analys för uppskattning av accelerationen som uppkommer när 
bjälklaget påverkas av belastning från olika typer av aktiviteter. Som tidigare påpekades har 
två olika lastfunktioner undersökts. 

Den första funktionen som är anpassad för aerobiska aktiviteter är Ekvation (4.1), se Figur 
4.2. 

∗ | 2 |     (4.1)
  

 är 1200 N. Genom att applicera lasten i mitten på plattbärlaget erhålls det resultatet som 
visas i Figur  5.10, d.v.s. tidsignalen för konstruktionen. Den maximala accelerationen blir i 
detta fall 0,04 m/s2. Det är bara under de två första sekunder som amplituden varierar 
märkbart. Anledningen till det är att varaktigheten på den definierade dynamiska lasten är 
bara 2 sekunder och därefter förekommer fria svängningar vilket  syns tydligt i figuren.  
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Figur 5.10: Tidsignalen redovisar hur stora accelerationer  

erhålls av den dynamiska lasten  
 

Genom fouriertransformering av resultatet i figuren kan förhållandet mellan R.M.S-
accelerationen och frekvensen framtas. Figur 5.11 redovisar detta förhållande. Det är ganska 
tydligt att den maximala R.M.S-accelerationen erhålls då frekvensen är ungefär 7,5 Hz som 
kan förknippas med konstruktionens första mod. 

 

Figur 5.11: Den maximala R.M.S-accelerationen erhålls vid konstruktionens första 
egenfrekvens, d.v.s. 7,65 Hz. 
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Figur 5.12: Laster appliceras i markerade områden 

För att se hur mycket accelerationen ökar när flera personer samtidigt befinner sig på denna 
konstruktion appliceras flera krafter på modellen. Dessa krafter placeras enligt Figur 5.12. Nu 
undersöks resultatet i tre noder som är belägna under dessa 3 krafter. Figur 5.13 visar 
tidsignalen för noden mitt på bjälklaget som tidigare undersöktes med endast en last 
applicerad i mitten. Den maximala accelerationen har ökat från 0,04 m/s2 till 0,06 m/s2. 
R.M.S-accelerationen ökar från 0,023 till 0,038, se Figur 5.14. 

 
Figur 5.13: accelerationsnivån ökar till 0,06 m/s2när det antas att 3  

personer befinner sig samtidigt på bjälklaget  
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 Figur 5.14: R.M.S-accelerationen ökar till 0,038 m/s2  

 på den valda noden i mitten av plattan. 
 

Att se hur stora accelerationer erhålls under de andra lasterna kan också vara intressant. Figur 
5.15 redovisar R.M.S-accelerationsnivån för de andra två noderna, belägna under nya 
applicerade laster. I den nedre bilden redovisas accelerationsnivån för noden under lasten som 
är placerad  längs ut på kanten av plattan. Det största värdet på R.M.S-accelerationen blir i 
detta fall 0,0018 m/s2. Detta värde erhålls när frekvensen är lika med 7,65 Hz d.v.s. den första 
egenfrekvensen för konstruktionen.  

Den övre delen av Figur 5.15 redovisar R.M.S-accelerationer erhållna för en nod belägen 
under den tredje lasten, d.v.s. den mellanliggande lasten. Då blir den maximala R.M.S-
accelerationen 0,025 m/s2. Detta betyder att de största accelerationerna erhålls i mitten av 
konstruktionen. 

Det har genomförts ett antal försök för att se om placering av last har någon betydelse när det 
gäller det kritiska området av konstruktionen där störst acceleration erhålls. Det visade sig att 
det största värdet på acceleration alltid erhålls mitten på plattan, d.v.s. längst bort från 
upplagen. Lastens placering påverkar däremot hur stora accelerationer som erhålls. Om lasten 
placeras på den kritiska noden i mitten av plattan blir accelerationen störst.   
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Figur 5.15: R.M.S-accelerationsnivån för noder belägna under den applicerade lasten längs ut, 
i den övre bilden samt den mellanliggande lasten i den nedre bilden   

Genom att använda informationen från Figur 3.5 samt 3.6 har en modell skapats som visar hur 
konstruktionen reagerar på en person som går från ena sidan av bjälklaget till mitten av 
konstruktionen. Lasten har applicerats i form av punktlaster som verkar i rätt ordning enligt 
Figur 3.6 vilket styrs med amplituden. Här används Ekvation (4.2) som är mer anpassad för 
gångsteg. Lastfunktionen ser ut enligt nedan, se även Figur 4.3. 

∗ 0,5 1 cos	 4     (4.2) 
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Figur 5.16: Accelerationer erhållna av gånglasten för en nod mitt på bjälklaget 

 

Figur 5.16 visar accelerationsnivån för en nod i mitten av konstruktionen. Figuren redovisar 
hur accelerationen ökar när steglasten närmar sig till mitten av konstruktionen där erhålls den 
maximala accelerationen som är 0,021 m/ss. Figur 5.17 redovisar R.M.S-accelerationen för 
samma modell.  
 

 
Figur 5.17: R.M.S-acceletationsnivån för bjälklaget orsakad 

 av den applicerade gånglasten  
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5.3.2 Plattbärlag uppburet av betongbalkar 

som det framgår av Figur 5.18 är den andra modellen en konstruktion bestående av ett 
plattbärlag med höjden 0.3 m uppburen av betongbalkar som är 0,6 m höga och 0,4 m bredda. 
Plattans bredd är 8 m medan längden på den är 12 m.  

 

Figur 5.18: Plattbärlag uppburen av betongbalkar 

Egenfrekvensuppskattning: det genomförs en egenfrekvensanalys precis som för den första 
modellen, dock uppskattas först plattans egenfrekvens utan betongbalkar. Plattan får sin första 
modform vid 2,70 Hz.  

 

Figur 5.19: Plattbärlaget får egenfrekvensen 2,70 Hz. 

Den första moden för hela konstruktionen erhålls vid 7,74 Hz. Denna konstruktion får alltså 
större egenfrekvens i jämförelse med första modellen medan spännvidden är nästan 3 gånger 
större här.  
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Figur 5.20: Konstruktionens tre första moder med egenfrekvenser 7,74 Hz , 27,00 Hz  samt 45,00 Hz. 

Observera att när bjälklagskonstruktionen får stora spännvidder i båda riktningar bör 
modformer konstrolleras i båda riktningar vilket gäller för denna konstruktion. I Figur 5.21 
redovisas de tre första moderna i den andra riktningen d.v.s. parallellt med plattans bredd. 

Massan och styvhetens påverkan undersöks även för denna modell med tanke på att nu består 
hela modellen av betong och då kan dessa faktorer få större betydelse. 

 

 

Figur 5.21: Tre första modformer i samma riktning som bjälklagets bredd, den första egenfrekvensen 
blir 7,74 Hz även i denna riktning  

 Massan: Precis som i den första modellen provas olika densiteter för betongen för att 
se hur stor betydelse får denna faktor när det gäller plattbärlag uppburna av 
betongbalkar. Resultatet framgår av Tabell 5.4. Även här syns det tydligt att ju större 
massan blir desto lägre egenfrekvensen blir. 
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Tabell 5.4: Uppskattade egenfrekvenser för den beskrivna 
 modellen med olika desiteter för betongen 

 
 

 Elasticitetsmodulen: Värdet av betongens E-modul bör ha större påverkan för 
konstruktioner som enbart består av betong. Därför prövas även här två olika värden 
för E-modulen. Resultatet som framgår av Figur 5.22 betyder att elasticitetsmodulens 
storlek har större betydelse i detta fall. Alltså en ökning på 20 % för E-modulen kan 
vara avgörande vid dimensionering av bjälklaget med hänsyn till vibrationer. 

 

 

Figur 5.22. När elasticitetsmodulen ökar till 37 GPa blir ökar egenfrekvensen till 9,61 Hz, om det 
antas att det dynamiska E-modulen är 20 % större blir den första egenfrekvensen 10,53 Hz.  

Belastning och uppskattning av R.M.S-accelerationen: nästa steg är att genomföra en 
modal analys för denna modell, d.v.s.  uppskatta hur stora accelerationer erhålls när olika 
typer av aktiviteter exciteras på konstruktionen. Efter ett antal försök visade sig att de högsta 
accelerationsnivåerna alltid erhålls i mitten av plattan oavsett placeringen av kraften. Därför 
undersöks en nod i mitten av plattan. Genom att använda Ekvation (4.1) uppskattas 
accelerationsnivåerna för excitering av aerobiska aktiviteter. Figur 5.23 redovisar 
accelerationsnivån för den valda noden som en funktion av tiden. Den högsta accelerationen 
blir i detta fall 0,031 m/s2 vilken är acceptabel enligt vad som framgår i Figur 3.3. 
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Genom fouriertransformering kan förhållandet mellan accelerationer och egenfrekvensen 
erhållas. Detta redovisas i figur 5.24. R.M.S-accelerationen blir högst vid den första moden 
för hela modellen d.v.s. när egenfrekvensen är 7,75 Hz.  

 
Figur 5.23: Konstruktionens tidsignal när lasten har applicerats. 

 

 
Figur 5.24: Den maximala R.M.S-accelerationen blir 0,022 m/s2. 
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När det gäller gånglast utförs samma analys men med Ekvation (4.2). Resultatet framgår av 
Figur 5.25. Det syns väldigt tydligt att accelerationsnivån blir mycket lägre här. 
Accelerationens maximala värde blir i detta fall ungefär 0,0039 m/s2, vilket är nästan 8 gånger 
mindre jämfört med den maximala accelerationen som erhålls med Ekvation (4.1) enligt Figur 
5.23.    
 

 
Figur 5.25: Tidsignalen för konstruktionen när Ekvation (4.2)  

används, d.v.s. för gående excitation 

Den maximala R.M.S-accelerationen blir i detta fall 0,0025 m/s2. I detta fall erhålls flera 
toppar som bör undersökas noggrant med tanke på att den första toppen erhålls för en 
frekvens som är lägre än 4 Hz. 

 
Figur 5.26: R.M.S-accelerationens maximal värde  

blir 0,0025 m/s2 i detta fall 
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5.3.3 Armering 

Det kan även vara intressant att veta hur stor effekt armeringen av en betongplatta har på 
egenfrekvensen. Som tidigare påpekades har det antagits att betongen är osprucken i alla 
genomförda analyser. Genom att definiera armering som ett skalelement placerat i 
betongplattan kan dess påverkan undersökas. Det bör påpekas att skalelementets tjocklek väljs 
till 0,1 mm, därefter genom att använda ”Rebar Layers” kan den riktiga tjockleken för 
armeringsstänger samt avståndet mellan dem anges, se Figur 5.32. Denna teknik förenklar 
modellering av armerade stänger. Flera modeller har skapats för att kontrollera armerings 
effekt på egenfrekvensen och accelerationsnivån.  

För att undersöka armeringens betydelse används en modell som enbart består av ett 
plattbärlag som  får sin första egenfrekvens lika med 2,82 Hz. När plattbärlaget utrustas med 
armering  50 mm ovanför underkanten blir egenfrekvensen 2,92 Hz, d.v.s. en ökning på 0,1 
Hz. När plattan utrustas även med överkantsarmering ökar egenfrekvensen till 3,01 Hz. Alltså 
armeringen förändrar inte egenfrekvensen avsevärt vilket är förväntat med tanke på att 
armeringen huvudsakligen är verksam efter att plattan spruckit, d.v.s. när betongens styvhet 
blir lägre. 

 

Figur 5.27: Skalelement angivet som armering med ”rebar layer” i modellen 

 
Figur 5.28. Den oarmerade plattan får sin första egenfrekvens lika med 2,82 Hz, samma platta 

med armering får sin första egenfrekvens lika med 3,01 Hz  
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För att kunna kontrollera hur stor betydelse armeringens styvhet har i detta sammanhang har 
armeringens densitet angetts lika med noll vid modellering. På detta sätt kunde massans effekt 
inte påverka resultatet. Det visade sig dock att även när densiteten för armeringen är lika med 
noll blir den första egenfrekvensen fortfarande ungefär lika stor. Vid enbart 
underkantsarmering blir den första egenfrekvensen ungefär 3,00 Hz d.v.s. 0,08 Hz större än 
tidigare. För modellen med både underkant- och överkantsarmering blir den första 
egenfrekvensen 3,17 Hz. Alltså har armeringenes styvhet inte så stor betydelse för hela 
konstruktionens egenfrekvens när betongen är osprucken. 

 

 

Figur 5.29: Första moden av bjälklagskonstruktionen, armeringens densitet är 0. I den övre bilden har 
bjälklaget enbart underkantsarmering medan i den nedre modellen finns både underkant- och 

överkantsarmring.    

Armering kan dock ha en viss påverkan på storleken av den maximala accelerationen. Figur 
5.30 visar accelerationsnivån för den oarmerade plattan när lasten enligt Ekvation (4.1) 
appliceras i mitten av plattan. Den maximala R.M.S-accelerationen blir ungefär 0,015 m/s2.  

 
Figur 5.30: Plattans tidsignal för uppskattat med hänsyn till den applicerade lasten enligt 

Ekvation (4.1).  
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Figur 5.31: R.M.S-accelerationens maximala värde blir 0,015 m/s2 

 

När plattan armeras med stänger som har en diameter på 20 mm (s-avståndet 100 mm), se 
Figur 5.32 i båda riktningar blir R.M.S-accelerationens maximala värde ungefär 0,13 m/s2. 
Det betyder att armeringen har en viss påverkan när det gäller accelerationen. 

 
Figur 5.32: Plattan armeras i båda riktningar med 20 mm-stänger samt s-avståndet 100 mm 

 

 
Figur 5.33: Den maximala R.M.S-accelerationen blir ungefär 0,013 m/s2 
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Figur 5.34: Accelerationsnivån för bjälklag utan armering samt bjälklag med armering som 
har samma densitet som betongplattan, d.v.s. 2400 kg/m3,  med E-modulen 200 GPA.   

För att se hur stor betydelse styvheten och massan av armeringen har när det gäller 
accelerationen har det angetts 3 olika värden för densiteten på armeringen och resultatet har 
jämförts. I Figur 5.34 syns accelerationskurvor för bjälklag utan armering samt bjälklag med 
armering som har samma densitet som betong. Detta betyder att den enda som skiljer dessa 
konstruktioner är armeringens styvhet. Den maximala accelerationen sjunker från 0,036 m/s2 
till 0,029 m/s2 vilket framgår av figuren. Det betyder att armeringens styvhet påverkar 
resultatet tydligt.   

 

 
Figur 5.35: Accelerationsnivån för 4 modeller där endast densiteten för armeringen inte är 

samma 
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Även armerings massa har en avsevärd effekt på accelerationsnivån. Detta framgår av Figur 
5.35 som redovisar accelerationsnivån för 4 olika modeller, där endast armeringens densitet 
inte är samma för modellerna. Det visade sig att armeringens massa också påverkade 
accelerationsnivån negativt, d.v.s. ju större densitet armeringen antogs att ha desto lägre blev 
accelerationsnivån  

Samma analys genomförs även för den första modellen d.v.s. plattbärlag uppburen av 
stålbalkar. Det framgår av Figur 5.36 att den första egenfrekvensen blir 7,59 Hz vilket är 0,06 
Hz mindre än den uppskattade egenfrekvensen utan armering. Denna effekt kan orsakas av att 
armeringen har större massa jämförd med betong vilket leder till att egenfrekvensen blir lite 
mindre. Samtidigt ökar konstruktionens styvhet och därmed blir den maximala R.M.S-
accelerationen lägre även i detta fall, se Figur 5.37. 

 

Figur 5.36: Egenfrekvensen blir 7,59 Hz medan utan armering blir den 7,64 Hz  

 

Figur 5.37 R.M.S-accelerationen sjunker till 0,19 m/s2 när plattan armeras 

Även spännarmeringens betydelse har undersökts i modeller. Dock blir resultatet som det 
hade förväntats, d.v.s. det stämmer bra med handberäkningen som redovisas i Bilaga B. Alltså 
spännarmeringens effekt på egenfrekvensen var nästan samma som vanlig armering. 
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Figur 5.38: Inbäddade spännarmering modellerad i bjälklag-konstruktionen 

 

Figur 5.39: Bjälklagets första egenfrekvens blir 7,60 Hz med spännarmering 

Figur 5.39 visar att den första egenfrekvensen för bjälklaget blir 7,60 Hz medan enligt Figur 
5.36 blir egenfrekvensen 7,59 Hz för bjälklaget utrustad med vanlig armering. Det betyder att 
spännarmering inte har stor betydelse i detta sammanhang. I bilaga B redovisas en 
handberäkning på egenfrekvens enligt Ekvation (2.6). I denna beräkning som är på samma 
modell blir egenfrekvensen med spännarmering 0,4 Hz högre. Det betyder att 
spännarmeringen inte har så stor betydelse när det gäller egenfrekvensen för 
bjälklagskonstruktioner. 

Även spännarmeringens effekt på accelerationsnivån har undersökts men det visade sig att 
skillnaden mellan vanlig armering och spännarmering inte var avsevärt när det gäller 
accelerationen på bjälklagskonstruktioner orsakad av steglaster. Det måste dock påpekas att 
denna effekt beror på spännkraftens storlek. 
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6  
 
Rekommendationer och slutsats  

6.1 Att genomföra komfortanalys 

Det viktigaste syftet med detta arbete har varit att skapa en guide för genomförande av 
komfortsanalyser. Med tanke på att förr i tiden genomfördes denna typ av beräkningar vid 
speciella fall saknar många konstruktörer kunskaper inom detta område. Samtidigt finns det 
inga fastställda krav som kan användas vid dimensionering av bjälklag-konstruktioner med 
hänsyn till vibrationer och egensvängningar i Sverige. I detta arbete har dock presenterats 
några av de existerande normer inom området som används i andra delar av världen. Det finns 
stora likheter mellan presenterade normer men även en del avvikelser. För att kunna 
genomföra en noggrann komfortsanalys kan dock en kombination av dessa normer användas 
så länge det inte finns fastställda krav. Nedan presenteras en kort vägledning för hur en 
komfortsanalys med hänsyn till vibrationer bör genomföras stegvisst. 

Egenfrekvensuppskattning  

Att uppskatta de 3 första egenfrekvenserna för konstruktionen är alltid det första steget i en 
komfortsanalys. Anledningen till att kontrollen görs för de tre första egenfrekvenserna är att 
kraftens frekvens inte är tillräckligt stor för att jämföras med de högre egenfrekvenserna .De 
tre första egenfrekvenserna för enklare konstruktioner kan uppskattas väldigt enkelt genom 
handberäkningar och med hjälp av Ekvation (2.6) samt Tabell 2.1. 

	        (2.6) 

När det gäller konstruktioner som består av flera komponenter kan det vara svårare att räkna 
egenfrekvensen för hand. Till exempel är det svårare att räkna för hand när konstruktionen 
består av flera olika material. I de fall som konstruktionen består av stål och betong kan 
guiden som presenteras i avsnitt 3.5 användas. Den amerikanska normen, ASIC, innehåller en 
väldigt bra och omfattande vägledning för hur egenfrekvensen bör uppskattas för 
komplicerade stålkonstruktioner. Figur A.4 redovisar en kort men fullständig sammanfattning 
på vilka steg som bör genomföras i uppskattning av egenfrekvens för mer komplicerade 
konstruktioner.  

Ett smidigare sätt är att uppskatta egenfrekvensen numeriskt genom att använda sig av ett FE-
program. I detta fall erhålls ett noggrannare resultat så länge analysen genomförs på rätt sätt.  

Det finns flera parametrar som är av betydelse vid uppskattning av egenfrekvensen. Dessa 
parametrar har undersökts i Kapitel 5 och resultatet redovisas nedan. 

Kapitel
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 Elasticitetsmodeulen  (E): Det framgår av Ekvation (2.5) att E är av betydelse när det 
gäller egenfrekvensen. Ju större E är desto högre egenfrekvenser erhålls p.g.a. att 
strukturens styvhet ökas. Det måste dock observeras att vid dynamiska beräkningar 
brukar E för betong antas vara större än vad som redovisas i normer. Som det 
påpekades i arbetet påstås i ASIC att E vid dynamiska analyser för betongen är 35 % 
större än vid statiska beräkningar. Enligt boverket kan denna ökning antas vara 20 %. 
Göran Svedbjörk tar dock inte hänsyn till detta i sina beräkningar. I intervjun som 
redovisas i Kapitel 4 påstår han att denna ökning är beroende av töjningshastigheten 
vid belastning och menar att den dynamiska stegkraften inte kan ge upphov till en stor 
ökning av E. 
 

I de modeller som undersökts i detta arbete är det tydligt att ökning av E är av mindre 
betydelse när det gäller betongplattor uppburna av stålbalkar. I ett försök med 50 % 
ökning av E blev den första egenfrekvensen ungefär 5 % högre. Däremot är betongens 
E-modul av större betydelse för plattor som bärs av betongbalkar eller väggskivor av 
betong. I detta fall kan 20 % ökning av E betyda att den första egenfrekvensens värde 
ökas 10 % vilket stämmer bra med Ekvation (2.6). Att använda 20 % ökning vid 
uppskattning av egenfrekvensen föredras därmed.   
        

 Plattans geometri: Plattans geometri påverkar också egenfrekvensen. Ju större längden 
mellan upplagen blir desto mer sjunker värdet på egenfrekvensen. Detta framgår av 
modeller som redovisas i Kapitel 5. Däremot har plattans höjd olika effekter på 
egenfrekvensen i redovisade modeller. Det är p.g.a. att höjden på platten påverkar dels 
tröghetsmomentet och dels massan. Det framgår av Ekvation (2.6) att massan har 
motsatt effekt på egenfrekvensen medan större tröghetsmoment ger högre 
egenfrekvens. Därför är det viktigt att undersöka plattans höjd vid dimensionering av 
konstruktionen med hänsyn till vibrationer och egensvängningar.   
 

 Randvillkor: Det är väldigt viktigt och avgörande att välja rätt typ av upplag vid 
beräkning av egenfrekvensen. Det framgår av Tabell 2.1 samt resultatet från 
modelleringen i Kapitel 5 att olika upplagstyper ger väldigt olika värden på 
egenfrekvensen. En sak som bör påpekas är att vid modellering i ett FEM-program 
påverkas resultatet även av upplagsytans storlek. Större upplagsytor verkar som fast 
inspända upplag vilket betyder att egenfrekvensen blir högre. 
 

 Armering: I detta arbete har det fokuserats mycket på armeringens effekt på värdet av 
egenfrekvensen. Armeringen har använts i alla modeller som undersökts i arbetet. Det 
framgår av resultatet att armeringens effekt inte är avsevärt stor, ungefär 0,1 Hz,  när 
det gäller egenfrekvensen. Med tanke på att armeringens mängd är väldigt liten i 
förhållandet till hela konstruktionens storlek är detta acceptabelt. Det intressanta med 
armeringen har varit att i vissa modeller gav det negativt effekt på egenfrekvensen 
medan i andra modeller blev egenfrekvensens värde lite högre. Detta beror på 
armeringen påverkar både massan, styvheten och tröghetsmomentet. Som tidigare 
påpekades har det antagits att betongen i de skapade modellerna är osprucken. 
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Sprucken betong har en lägre styvhet vilket ökar armeringens effekt i detta 
sammanhang. 
 
 

Uppskattning av maximal acceleration orsakad av steglasten 

Efter att egenfrekvensen är beräknad måste även den maximala accelerationen orsakad av 
steglasten uppskattas. I detta skede finns det flera alternativ att välja när det gäller att 
uppskatta steglasten. Som tidigare beskrevs har olika stegfunktioner presenterats i olika 
normer, se Figur 5.2.  

1 ∑ sin	 2    (3.5) 

1 ∑ 	 2     (3.11) 

2 4 6  (3.24) 

Dessa funktioner kompletteras med tabellerna i Bilaga A. Det är väldigt svårt att säga vilken 
funktion som är det bästa alternativet och alla dessa 3 funktioner kan användas vid 
uppskattning av steglasten. Däremot är det enklare att avgöra vad  som bör väljas som 
stegfrekvens. Stegfrekvensen bör väljas så att den eller en av dess multiplar som ingår i 
stegfunktionen blir ungefär lika med bjälklagskonstruktionens första egenfrekvens. Detta 
påminner om fenomenet resonans och om stegfrekvensen väljs på detta sätt erhålls den största 
möjliga accelerationen från stegfunktionen. Det bör dock påpekas att i verkligheten är 
stegfrekvensen inte konstant för en människa vilket betyder att den maximala accelerationen 
blir lägre i verkligheten än i en sådan beräkning. 

Det bör även tas hänsyn till reducering av steglasten när antal personer i analysen ökar. För 
detta ändamål föreslås att använda vägledningen i ISO 10137. Det betyder att när det gäller 
gående personer kan steglasten reduceras enligt Ekvation (3.6). 

√ ,      (3.6) 

 
Då blir lasten  
 

, 	 ∗ ,      (6.1) 
 
För andra typer av aktiviteter kan vägledningen i ISO 10137 i kombination med Tabell A.6 
användas.  
  
En annan viktig fråga vid uppskattning av maximal acceleration är dämpningen. Dämpningen 
är den olösta gåtan i detta sammanhang, även om det har tagits fram förslag på hur stor 
dämpningskvoten bör antas i olika normer. Dessa förslag som anges i form av tabeller (se 
Tabell A.3 samt A.10) brukar oftast vara baserad på tidigare undersökta fall och det finns 
fortfarande inga teoretiska härledningar som visar att förslagen i dessa normer är giltiga i alla 
fall. Som det har beskrivits tidigare är uppskattning av dämpning beroende av många faktorer 
bl.a. upplagstyper, undertak, golvmaterial, inre väggar o.s.v. Göran Svedbjörk påpekar också 
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att det är väldigt svårt att uppskatta dämpningen i många fall, bl.a. sandwich-konstruktioner 
samtidigt som han tycker att med ett bra utförande får en sådan konstruktion en betydelsefull 
inre dämpning. Att inte ta hänsyn till dämpning i sina beräkningar betyder dock 
överdimensionering i många fall, därför föreslås i detta arbete att utgå från de tabeller som 
finns i normer. Beroende på vilken lastfunktion som används samt förutsättningar kan de 
angivna värden i tabeller användas.   

Efter uppskattning av steglasten kan en modalanalys genomföras för att uppskatta den 
resulterande accelerationen. Detta steg som är en superponering av alla reaktionsmoder har 
genomförts med programmet Abaqus i detta arbete. Efter att accelerationsnivån är uppskattad 
för en konstruktion som påverkas av den dynamiska steglasten kan den maximala 
accelerationen jämföras med vad som föreslås i normer. Även här finns det olika typer av 
kriterier enligt olika normer i form av tabeller samt figurer. 

I ISO 2631-1 föreslås att ett medelvärde i form av ett R.M.S-värde beräknas när lasten 
innehåller flera olika frekvenser. Detta värde kan jämföras med framtagna kriterier. I ASIC 
föreslås att den maximala accelerationen jämförs med framtagna kriterier. Enligt figurer samt 
beskrivningen i Kapitel 4 väljer Göran Svedbjörk att använda sig av den maximala 
accelerationen vid jämförelse med kriterier. 

Det uppskattade värdet på maximal acceleration jämförs med kriterier som redovisas i Figur 
6.4 (Figur 3.3). Dessa kriterier som presenteras i ASIC är baserade på kurvan i Figur 3.1 som 
har funnits i den tidigare versionen av ISO 2631-2. Med andra ord innehåller Figur 6.4 de 
senaste kriterier som konstruktörer har nytta av vid genomförande av komfortsanalyser med 
hänsyn till vibrationer och egensvängningar.  

Även effekten av armeringens styvhet på den maximala accelerationen som erhålls har 
undersökts. Det visade sig att armeringen har en betydelsefull effekt på accelerationen. Med 
armering minskade den maximala accelerationens värde upp till 25 %. Här undersöktes 
spännarmeringens effekt också men det visade sig att skillnaden mellan vanlig armering och 
spännarmering inte var avsevärt när det gäller accelerationen på bjälklagskonstruktioner 
orsakad av steglaster.  
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Figur 6.1: Denna figur innehåller de senaste kriterier för vibrationer  

och egensvängningar som har presenterats i en ASIC.  
 

6.2 Diskussion 

Egensvängningar och vibrationer är svåra att hantera med de normer som finns idag. Att 
fastställa generella regler är väldigt svårt och kräver omfattande arbeten och undersökningar 
som inte är möjligt att genomföra i ett examensarbete. Dock är detta något som kommer att 
krävas i den närmaste framtiden, för att kunna genomföra dynamiska analyser på bjälklag-
konstruktioner på ett övertygande sätt. Detta påpekas även av Göran Svedbjörk att det bör 
finnas kriterier som konstruktörer kan använda vid uppskattning av vibrationer och 
egensvängningar. Flera avgörande faktorer, bl.a. beräkning av egenfrekvensen, stegfunktionen 
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och dämpningen bör alla undersökas noggrant för att skapa en välformulerad vägledning för 
genomförande av komfortsanalyser samt fastställa kriterier.  

Som det beskrevs i föregående avsnitt kan en komfortsanalys delas i två viktiga skeden. Först 
bör konstruktionens egenfrekvenser uppskattas, där bör hänsyn tas till alla ingående 
bärverksdelar som är av betydelse, bl.a. pelare och väggskivor bör också vara med i 
beräkningar för att kunna uppskatta rätt egenfrekvens. Därefter genomförs analyser på hur 
konstruktionen reagerar när dynamiska laster appliceras för att kunna jämföra resultatet med 
de krav som presenteras i normer. Att genomföra en sådan analys med handberäkningar är 
tidskrävande och väldigt komplicerad med tanke på att det måste genomföras många 
superponeringar, samtidigt som vissa antagande och approximationer kan minska precisionen 
i det framtagna resultatet. Idag finns det väldigt många program som är baserade på 
numeriska metoder och kan genomföra både statiska och dynamiska analyser. Med ett sådant 
program kan en komfortsanalys genomföras snabbare samtidigt som resultatet också blir 
noggrannare. Det enda förutsättningen är att rätt information levereras till programmet 
samtidigt som det krävs en del kunskaper för att kunna tolka det erhållna resultatet. Därför är 
det bra att komfortsanalyser för dynamiska belastningar som görs med FE-program jämförs 
med approximativa handberäkningar. 

6.3 Förslag på fortsatta studier: 

En viktig del av en komfortanalys är att uppskatta den dynamiska lasten. För människor är 
den dynamiska lasten beroende av bl.a. den aktivitet som exciteras. I många fall är det dock 
inte människor som skapar de störande dynamiska lasterna. I många komplexa moderna 
konstruktioner är det bl.a. bilar som orsakar störningar i form av vibrationer. Även andra 
typer av stora apparater som till exempel används i laboratorier kan vara den huvudsakliga 
källan till störningar. Det är därför av stort intresse att hitta funktioner som beskriver 
dynamiska laster orsakade av bl.a. bilar samt skapa modeller för att se hur dessa typer av 
vibrationer påverkar människor. 

Även stegfunktioner som presenterats i detta arbete bör undersökas noggrannare. Bl.a. bör det 
genomföras fältundersökningar för att se hur bra de utvalda frekvensintervaller för olika typer 
av människoaktiviteter, som har presenterats i normer, stämmer med verkligheten. Det är 
även bra att genomföra mätningar med hjälp av bl.a. sensorer på befintliga byggnader och 
jämföra värdena från mätningar med vad som erhålls vid en FE-analyser baserade på normer. 
Även dämpningseffektens storlek kan undersökas med hjälp av mätningar för att sedan 
jämföras med de värden som presenteras i normtabeller. 

Som tidigare påpekades har även effekten av spännarmering undersökts i de modeller som 
skapats i detta arbete. Dock har resultatet varit nästan samma som för vanlig armering. 
Däremot måste det påpekas att alla analyser som genomförts i detta arbete är linjära analyser 
och  därför är det av stort intresse att genomföra icke linjära analyser för att se om 
spännarmeringens påverkan blir större. 
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