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SAMMANFATTNING 
Vid stabilisering av betongstommar är det komplicerat att välja en korrekt 

elasticitetsmodul. Detta då stommens laster verkar under både kort och lång tid. I 

detta examensarbete utförs en noggrann kryptalsberäkning för varje plans 

vertikala element, där hänsyn tas till den varierande byggtiden. Utifrån det 

analyseras kort" och långtidslaster med respektive elasticitetsmodul för att erhålla 

en ekvivalent elasticitetsmodul som tar hänsyn till de olika belastningstiderna. 

Denna elasticitetsmodul bestäms efter förhållandet mellan stommens 

knäcksäkerhet, snedställning och den vindlast som verkar på byggnaden. 

Den ekvivalenta elasticitetsmodulen ligger till grund för mer noggrann indata än 

tidigare vid stabilitetsberäkningar och redovisas i diagram som sedan kan 
användas i det praktiska ingenjörsarbetet. 

Där inget annat anges utförs beräkningar enligt Eurokod 2. 

Där inget annat anges är figurerna ritade av författarna. 

 

 

 

 

  

Nyckelord: betong, elasticitetsmodul, stomstabilisering, kryptal, hållfasthet. 
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ABSTRACT 
When considering stabilization of concrete structures it is difficult to assign a 
correct modulus of elasticity to the structure. This is due to the presence of both 
short" and long"term loads. In this thesis a detailed calculation of each vertical 
elements creep coefficient is performed, which takes into account the varying 
construction time. Furthermore short and long term loads with respective modulus 
of elasticity are analyzed to obtain an equivalent modulus of elasticity 
corresponding to the two previously mentioned. The equivalent modulus of 
elasticity is determined by the relationship between the buckling resistance of the 
structure, initial imperfections and the wind load acting on the building. 
 
The equivalent modulus of elasticity is the basis for a more accurate input for 
stability calculations and is presented in graphs that can be used in the practice of 
engineering. 

 

Unless otherwise stated, calculations are performed according to Eurocode 2. 

Unless otherwise stated, the figures are drawn by the authors. 

 

 

 

 

 

Keywords: concrete, modulus of elasticity, structural stability, creep 

coefficient, strength. 
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TECKENFÖRKLARINGAR 

  

b Väggtjocklek 
fck Karakteristiskt värde för betongens cylindertryckhållfasthet (28 dagar) 
fcm Medelvärde för betongens cylinderhållfasthet 
h0 Fiktiv tjocklek på ett tvärsnitt 
h Byggnadens höjd 
i Betraktat plan 
l Väggens längd 
t Betongens ålder vid betraktad tidpunkt i dagar 
t0 Betongens ålder vid tiden för pålastning i dagar 
u Längd på tvärsnittsareans omkrets som är i kontakt med luft 
v Byggnadens antal plan 
wtot Total vindlast 
y Maximal utböjning 
  
  
A Tvärsnittsarea 
Ac Betongtvärsnittets area 
E Betongens elasticitetsmodul 
Ecm(t) Sekantvärde för betongens tidsberoende elasticitetsmodul 
Ec Tangentvärde för betongens elasticitetsmodul 
Ecm Sekantvärde för betongens elasticitetsmodul 
Eei Effektiv elasticitetsmodul för plan i 
Eeg Global elasticitetsmodul 
Eekv Ekvivalent elasticitetsmodul 
Eekv,dim Ekvivalent dimensionerande elasticitetsmodul 
Ekort Elasticitetsmodul vid korttidslastfall 
Elång Elasticitetsmodul vid långtidslastfall 
Hi Horisontella sidokrafter från geometriska imperfektioner 
Pj Kraft från våning j 
Pk Knäcklast 
Q Resulterande vertikal last 
Qk Resulterande knäcklast 
RH Relativ luftfuktighet i omgivande miljö 
  
  
α1/2/3 Koefficient som beaktar inverkan av betongens hållfasthet 
αm Reduktionsfaktor för längd eller höjd vid snedställning 
δi Vertikal deformation av plan i 
ε Betongens töjningsdeformation 
σ Tryckspänning i betongen 
φ Betongens kryptal 
φ(t,t0) Kryptalets värde vid tiden t efter betongens pålastning 
φ(∞,t0) Slutligt värde på kryptalet 
φei Effektivt kryptal för plan i 
φij Kryptal för plan i, som uppkommer av belastning från plan j 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
”Urbaniseringen är en stark global trend. Idag bor över hälften av jordens 

invånare i städer och inom några årtionden beräknas 70 procent av världens 

befolkning att vara stadsbor”. Så skriver WWF, Världsnaturfonden, på sin 

hemsida (1). Detta ställer höga krav på byggbranschen. Det byggs allt högre 

byggnader och områden i städernas utkanter som tidigare ansetts mindre attraktiva 

blir allt mer exploaterade.  

Betong är ett material med lång historia bakom sig men som fortfarande står upp 

emot många av dagens krav. Med dess långa hållbarhet, temperaturstabila massa, 

höga brandmotstånd och goda ljudisolering lämpar det sig utmärkt för dagens 

konstruktioner (2). 

WSP Byggprojektering Stockholm har en lång erfarenhet av både höga byggnader 

och av materialet betong. På meritlistan finns Stockholmsarenan, Kista Science 

Tower och utbyggnaden av Arlanda. Men även här råder det gamla ordspråket 

”tid är pengar” och i arbetet som konstruktör måste prioriteringar göras. Detta har 

lett till att den traditionella och konservativa elasticitetsmodulen på 20 GPa 

används vid globala stabilitetsberäkningar. En gynnsam effekt som traditionellt 

inte beaktas är att byggtiden är mycket längre än 28 dygn. Detta innebär att 

kryptalet för snedställningen blir mindre än vid en pålastning vid 28 dygns 

hållfasthet, vilket ger en högre elasticitetsmodul för långtidslast. 

Vid årsskiftet 2010/2011 trädde de nya europeiska standarderna, Eurokoderna, i 

kraft och ersatte Boverkets konstruktionsregler, BKR (3). Eurokod 2 är det avsnitt 

som avser dimensionering av betongkonstruktioner. I och med denna möjliggörs 

en noggrannare bestämning av både kryptalet och elasticitetsmodulen för betong 

under byggtiden, vilket gör att utnyttjandet av materialet kan optimeras.  Dock 

krävs en noggrann analys av den varierande lastbilden, hänsyn måste tas till kort" 

och långtidslast samt beaktande av betongens olika materiella egenskaper.  

Med anledning av detta studeras i det här examensarbetet två fiktiva, höga 

byggnader med hänsyn till en byggtid på mer än 28 dygn och att betongens 

styvhet tillväxer med tiden. 

Frågeställningen blir följande: 

Hur inverkar en noggrant beräknad ekvivalent elasticitetsmodul, där hänsyn tas 

till både lång� och korttidslaster, jämfört med den klassiska på 20 GPa? 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en elasticitetsmodul som beaktar 

både kort" och långtidslaster vid stabiliseringsberäkningar enligt Eurokod 2. 

Därefter kommer denna att jämföras med den traditionella på 20 GPa. Med denna 

studie ska elasticitetsmodulen vid stomstabiliseringsberäkningar bli mer 

noggrann. 

1.3 Metod 
Examensarbetet inleds med en mindre litteraturstudie för djupare kunskap om 

betongens olika egenskaper. Fokus ligger på fenomenet krypning samt 

stomstabilisering av höga betongkonstruktioner. 

En analytisk beräkning utförs där både vindlast och snedställning beaktas i ett och 

samma lastfall. Problemet är att vindlast är ett korttidslastfall och snedställning ett 

långtidslastfall. Detta kräver en mer nyanserad beräkning som korrekt beaktar 

andra ordningens effekter. Variablerna i problemställningen är primärt 

förhållandet snedställning/vindlast och knäcksäkerhet.  

Analysgången jämför en specifik stommes deformation vid olika lastfall. Dess 

huvuddelar är följande: 

1 En effektiv elasticitetsmodul beräknas för varje plans vertikala element 
som tar hänsyn till långtidslast med hjälp av ett noggrant beräknat 
kryptal. 

2 En global elasticitetsmodul beräknas som motsvarar hela stommen. 
Med hjälp av en korrigerande last samt en korttidselasticitetsmodul 
kan inverkan av vindlast beaktas.  

3 En ekvivalent elasticitetsmodul beräknas som tar hänsyn till både kort" 
och långtidslast i ett och samma fall. 

 
För beräkning av kryptal och effektiv elasticitetsmodul används Mathcad. Vidare 

analys av utböjning samt framtagning av en ekvivalent elasticitetsmodul görs i 

Strusoft WinStatik6. Variablerna snedställning/vindlast och knäcksäkerhet 

beräknas för hand och ligger till grund för resultatredovisning. 

 

1.4 Avgränsningar 
I det här examensarbetet studeras en byggnad med tio respektive tjugo våningar. 

Väggtjocklekar begränsas enligt figur 1.4"1.  

• Betongkvaliteterna som studeras är C20/25, C35/45 och C50/60 med 

cementklass R som motsvarar byggcement. 

• Den relativa fuktigheten sätts till 55 %, vilket är ett representativt värde i 

inomhuskonstruktioner. 

• Våningshöjd 3 m. 
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• Byggtiden antags vara 28 dygn vardera för de två nedersta planen, därovan 

14 dygn per plan då arbetet upprepas.  

• Betongen antas ej utsättas för mer än 45 % av sin karakteristiska 

tryckhållfasthet, fck, vid tiden för pålastning. 

• Eventuell sprickbildning i materialet beaktas inte. 

• Det kan noteras att krympningen när den är symmetrisk över tvärsnittet 

inte påverkar styvheten i en stomme.  

 

 

 

Figur 1.4?1 Väggtjocklekar som studeras för tio? respektive tjugovåningsbyggnader. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Materialet betong och dess egenskaper 
Betong har en lång historia som byggnadsmaterial. Redan omkring år 3000 f. Kr 

använde egyptierna en kalkhaltig lera som bindemedel vid murade konstruktioner. 

Men betongteknikens ursprung startade framförallt med romarrikets 

valvbyggnader. Det har resulterat i mäktiga byggnadsverk som t.ex. Pantheon i 

Rom, en fribärande kupol av betong med en spännvidd på 43 m. Romarrikets 

ingenjörer upptäckte även att genom tillförsel av olika tillsatser kunde det 

traditionella kalkbruket göras hydrauliskt (4). Därmed kunde det hårdna i vatten 

och samtidigt vara beständigt emot vatten (5). Efter romarrikets fall användes inte 

byggnadsmaterialet i samma utsträckning. Det var först på 1700"talet som 

betongen skulle börja användas på nytt. Då utvecklades betongens 

sammansättning genom olika experiment och tester (2). Först på mitten av 1800"

talet övergick användningen av den kalkbaserade betongen till den idag använda 

portlandcementbetongen. I Sverige blev betongen vanlig som byggnadsmaterial 

vid grundläggningar under 1890"talet. Runt sekelskiftet utvecklades tekniken att 

armera betongen. Därmed fick betongkonstruktioner, förutom sin höga 

tryckhållfasthet, även ökad drag" och böjhållfasthet. 

Betong är idag det mest använda av alla industriellt framtagna byggnadsmaterial i 

världen, 50"70 procent av världens infrastruktur består av betong. Vid produktion 

av byggnadsverk används två olika metoder. Det ena är platsgjuten betong där 

betongen gjuts i formar och härdar på byggarbetsplatsen. Det andra alternativet är 

att använda prefabricerade betongelement, vilka gjuts på industrier innan de 

transporteras till byggarbetsplatsen. Dessa två produktionssätt förekommer även i 

kombinerade former (6). 

2.1.1 Sammansättning 
Betong består av ballast, cement och vatten. Därutöver kan syntetiska tillsatser 

användas för att påverka betongens egenskaper. Det är främst vattencementtalet, 

förhållandet mellan andelen vatten och cement, som styr betongens hållfasthet (7).  

Ballast är en gemensam benämning på de bergartsmaterial som används vid 

betongtillverkning. Mest förekommande är industriell bergkross i form av 

makadam, men naturlig singel såsom sand, sten eller grus används också (7). 

Genom att materialet utgörs av olika fraktioner minimeras hålrummen mellan 

enskilda korn, varav betongen kan stå emot ett större tyck. Om ballasten 

innehåller en större mängd organiska material, s.k. humus, så fördröjs betongens 

hårdnande och dess slutliga hållfasthet blir lägre.  

Cement fungerar som ett bindemedel i betongen, den binder ihop ballasten med 

övriga beståndsdelar. Den cementtyp som idag används är portlandcement. 

Cementens huvudbeståndsdelar är kalksten och lera. Dessa råmaterial krossas och 

mals till råmjöl. Råmjölet bränns till cementklinker och blandas med gips, övriga 
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tillsatser och eventuellt slagg. Enligt de tidigare gällande cementbestämmelserna 

delades den färdiga cementen in i tre olika klasser: standard, STD, snabbt 

hårdnande, SH, och långsamt hårdnade, LH. Även om dessa bestämmelser idag 

inte gäller så används uttrycken fortfarande (7). Den aktuella standarden benämns 

SS"EN 197"1:2011 vilket är en europastandard för cement. Beroende på 

cementets beståndsdelars proportioner så klassificeras den i tre huvudgrupper, 

CEM I"III. Dessa delas i sin tur in i klasserna 32.5, 42.5 och 52.5 beroende på 

normaltryckhållfasthet efter 28 dygn. Därefter klassificeras cementet efter dess 

tidiga hållfasthet: S långamhärdande, N normalhärdande och R snabbhärdande 

(7).  

2.1.2 Krypning 
Krypning är en deformation som uppstår med tiden på grund av att betong utsätts 

för belastning. Huvudsakligen är det cementpastan i betongen som kryper (5). 

Krypningen väntas nå sitt slutvärde efter ungefär 70 år och är därför av stor 

betydelse under lång tid för en konstruktion (8). De viktigaste yttre faktorer som 

påverkar krypningen framgår av figur 2.1"1, där det påvisas att fuktförhållandena 

har en stor inverkan. Här skiljs på konstant fukthalt och varierande fukthalt. 

Krypningen som uppkommer vid konstant fukthalt kallas grundkrypning och är 

högre ju fuktigare betongen är. Vid fukthaltsförändringar sker sedan ett tillskott av 

krypningen, så kallad sorptionskrypning. Denna deformation uppkommer både 

vid desorption och vid absorption, dock är desorption mest förekommande i 

praktiken varför den ofta benämns uttorkningskrypning (5). 

 

 

Figur 2.1?1 De viktigaste yttre faktorer som påverkar krypning hos betong (5). 
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Den deformation som uppstår på grund av krypningen definieras med hjälp av ett 

kryptal. En elastisk töjning sker direkt vid pålastning, därefter påbörjas 

krypdeformationen som växer med tiden och som ger ett slutligt kryptal, φ(∞, t0). 
För en tidsberoende konstruktion definieras kryptalet φ(t, t0) beroende av 

pålastningstiden, t, och betongens ålder vid pålastning, t0. 

Hur stor deformationen blir beror starkt på betongens ålder vid pålastningen, t0. Ju 

tidigare konstruktionen belastas desto högre kryptal anges vilket leder till en 

större deformation. För att reducera deformationen bör betongen torka ut innan 

last påförs. Kryptalet, φ(t, t0), beräknas enligt formel [2.1]: 

 φ�t, t�� = φ� ∙ β
�t, t�� [2.1] 
där: 

βc(t,t0) är den koefficient som beskriver krypningens utveckling med tiden 

φ0 är det nominella kryptalet som kan beräknas enligt formel [2.2]: 

 φ��φ� ∙ β�f
�� ∙ β�t�� [2.2] 
där: 

φRH är en faktor som beaktar inverkan av luftens relativa fuktighet 

β(fcm) är en faktor som beaktar inverkan av betongens hållfasthet 

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

Det tidsberoende kryptalet φ(t, t0) bör relateras till tangentmodulen Ec och antas 

vara 1,05Ecm. (Se avsnitt 2.1.3 Elasticitetsmodul.) 

Vid enbart en uppskattning av kryptalet får följande diagram användas enligt 

Eurokod 2: 

 

Figur 2.1?2 Diagram för uppskattning av kryptalet med hänsyn till betong? och cementkvalitet, 
väggtjocklek samt betongens ålder vid pålastning (9). 

En betydligt enklare metod används i de gamla normerna BKR, Boverkets 

Konstruktionsregler. För bestämning av kryptalet hänvisas till BBK04, Boverkets 

handbok om betongkonstruktioner, där tre kryptal, oberoende betongkvalitet, med 

hänsyn till omgivningen finns angivna. 
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Tabell 2.1?1 Angivna kryptal enligt BBK04. 

Miljö RH % ϕϕϕϕ 
Inomhus uppvärmda lokaler 55 3 
Utomhus samt ouppvärmda lokaler inomhus 75 2 
Mycket fuktig miljö ≥ 95 1 
 

2.1.3 Elasticitetsmodul  
Ett materials elasticitetsmodul beskriver förhållandet mellan spänning och 

deformation. Denna parameter studeras noggrant i laboratorier och ger ett 

ickelinjärt samband, dock är avvikelserna små från ett rätlinjigt samband vid 

relativt låga spänningar (8). Upp till en spänningsnivå på ungefär 50"60 % av 

tryckhållfastheten kan därför Hookes lag antas gälla d.v.s. att töjningen är 

proportionell mot aktuell spänning, enligt formel [2.3]: 

 σ = E ∙ ε [2.3] 
där: 

 

σ är betongens spänning 

E är betongens elasticitetsmodul 

ε är betongens töjningsdeformation 

Elasticitetsmodulens värde beror också på belastningshastigheten av 

konstruktionen. Vid långtidsbelastning hinner betongen krypa, vilket leder till en 

större deformation och en lägre elasticitetsmodul (5). En långtidslasts 

elasticitetsmodul, Elång, måste därför ta hänsyn till denna krypning vilket görs 

enligt formel [2.4]: 

 E�å�� = E����1 + φ [2.4] 

där: 

φ är betongens kryptal  

Ekort är betongens korttidselasticitetsmodul 

När en konstruktion däremot belastas av en korttidslast, t.ex. vind" eller 

olycklslast, hinner ingen krypning uppstå och Ekort är därför lika med Ecm. 
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Elasticitetsmodulen kan definieras på två olika sätt enligt Eurokod 2 beroende på 

vilken spänningsskillnad som avses, se figur 2.1"3. 

 

Figur 2.1?3 Betongens elasticitetmodul redovisad som sekant, Ecm, och tangent, Ec (9). 

Ecm är en sekantmodul och ligger till grund för det medelvärde som anges i 

Eurokod 2. Sekanten utgår från origo upp till 0,4 fcm som antas vara en normal 

spänningsnivå för konstruktioner. Vid tidsberoende dimensionering bör Ec 

användas då den ligger något högre, ungefär 1,05Ecm. Ec baseras på en tangent i 

origo (8). 

Elasticitetsmodulen växer även med betongens ökande ålder. De värden på Ecm 

som presenteras i Eurokod 2 är medelvärden 28 dygn efter gjutning. Betongens 

elasticitetsmoduls variation med tiden kan beräknas enligt formel [2.5]: 

 E
��t� = �e� !"#$%� &'()*
�,+

∙ E
� [2.5] 

där: 

 

s är en koefficient som beror på cementtyp 

t är betongens ålder i dagar 

 

2.1.4 Traditionell elasticitetsmodul 
En stomme utsätts, som tidigare nämnts, både för kort" och långtidslaster vilket 

innebär att lastfallen innehar olika elasticitetsmoduler. Eftersom att stommen 

endast kan tilldelas en elasticitetsmodul krävs att denna motsvarar de båda 

lastfallen. Ur äldre rapporter och artiklar skrivna av bl.a. Eliahu Traum (10), Riko 

Rosman (11) och Alex Coull (12) framgår att denna kan väljas till 20 GPa.  
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Nedan följer en härledning till den uppskattade traditionella elasticitetsmodulen. 

Följande indata antas: 

• Betong kvalitet: C35/45 Eurokod 2: Ecm = 34 GPa 

• Lastförhållande: qsned/qvind = 0,2 (se avsnitt 3.3.2.) 

• Kryptal: φ = 2 

 

Figur 2.1?4 Visar den ekvivalenta elasticitetsmodul som i detta fall motsvarar den traditionella på ca 20 
GPa. 

Då en stomme utsätts för en kontinuerlig utbredd last erhålls den totala 

utböjningen genom formel [2.6]: 

 y = q ∙ l/8 ∙ E ∙ I [2.6] 

 

Eftersom snedställningslasten är ett långtidslastfall och vindlasten ett 

korttidslastfall beräknas stommens totala utböjning som: 

y2 = q �34 ∙ l/8 ∙ E�å�� ∙ I + q56�4 ∙ l/8 ∙ E���� ∙ I 
 

Genom att summera krafterna och ange en ekvivalent elasticitetsmodul kan 

stommens utböjning erhållas av: 

y8 = �q �34 + q56�4� ∙ l/8 ∙ E3�5 ∙ I  
 

Båda dessa fall ger samma utböjning, därmed: 

y2 = y8 = q �34 ∙ l/8 ∙ E�å�� ∙ I + q56�4 ∙ l/8 ∙ E���� ∙ I = �q �34 + q56�4� ∙ l/8 ∙ E3�5 ∙ I  
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Av lastförhållandet kan snedställningslasten ersättas med: 

q �34 = 0,2 ∙ q56�4 

 

Genom förkortning, omskrivning av snedställningslasten och formel [2.4] som 

anger förhållandet mellan Elång och Ekort ges: 0,2 ∙ q56�4E�����1 + φ� + q56�4E���� = 0,2 ∙ q56�4 + q56�4E3�5  
 

Insättning av kryptal och förkortning av vindlast ger: 0,6E���� + 1E���� = 1,2E3�5 → E3�5 = 0,75 ∙ E���� 
 

Med betongkvaliteten C35/45 fås då den ekvivalenta elasticitetsmodulen: 

E3�5 = 0,75 ∙ 34 = 25,5 GPa 

 

Enligt nu gällande normer, Eurokod 2 och tidigare BBK, ska den ekvivalenta 

dimensionerande elasticitetsmodulen Eekv,dim väljas till högst 0,8·Eekv, se kapitel 4. 

Vilket innebär att: 

E3�5,46� = 0,8 ∙ 25,5 = 20,4 GPa 

 

Att då använda en elasticitetsmodul på 20 GPa vid stomstabiliseringsberäkningar 

kan anses marginellt ligga på den säkra sidan för de flesta höga stommar och 

betongkvaliteter. 

2.2 Stomstabilisering 
Företeelsen stomstabilisering innebär en analys av de horisontella krafter som 

verkar på det stabiliserande systemet. Dessa krafter beror på vindlast, 

snedställningslaster och eventuella jordbävningslaster. För att stabilisera en 

byggnad finns tre vanligen förekommande principer; fackverk, ramverkan och 

stabiliserande skivor, även kallad skivverkan. Metoderna kombineras ofta med 

varandra.  
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Figur 2.2?1 Tre vanligt förekommande metoder för stomstabilisering (13). 

2.2.1 Stabilisering av flervåningshus (< ca 15 våningar) 
Byggnader med flera våningar stabiliseras på liknande sätt enligt de tre tidigare 

nämnda principerna. Dock utnyttjas dessa metoder på specifika sätt, vilket 

förklaras nedan. 

Skelettstomme 
I kontorsbyggnader används ofta skelettstommar för att få en öppen och flexibel 

planlösning. Dessa består av pelare och balkar av stål eller betong. På balkarna 

läggs plattbärlag med en pågjutning av betong eller prefabricerade förspända 

betongelement. Lägre skelettstommar kan stabiliseras med ramverkan. Då krävs 

det pelare med en så pass hög böjstyvhet att de kan ta upp momentet som uppstår 

från horisontallasterna. Därmed måste moment kunna överföras mellan pelarna 

från varje våning. Vid högre skelettstommar är det vanligt att använda vertikala 

enheter som en stabiliserande kärna. Dessa kan vara hiss" eller trapphus, men även 

våtrumsenheter som ofta utförs som slutna betongenheter. Horisontallasterna 

överförs via bjälklag till den stabiliserande enheten. Enheten kan betraktas som en 

stor pelare som är fast inspänd i grunden.  

Skivverkan 
Stomsystem i flervåningsbostadshus har, i förhållande till en kontorsbyggnads 

skelettsystem, ett antal skiljeväggar som går att utnyttja i det stabiliserande 

systemet. Dessa kallas även skjuvväggar. Horisontalkrafter som verkar emot 

husets långsida tas upp av skjuvväggarna i gavelriktningen. Horisontallaster mot 

gavelsidorna förs via bjälklag till trapphus, alternativt tas upp av skjuvväggar i 

husets längsgående riktning. Dessa skjuvväggar verkar som stabiliserande skivor 

som för ner horisontallasterna till grunden enligt figur 2.2"2. 
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Figur 2.2?2 Horisontallaster som tas upp av skjuvväggar och förs ner till grunden (13). 

2.2.2 Stabilisering av höga byggnader (> ca 15 våningar) 
Vid stomstabilisering av höga byggnader är det vanligen inte enbart brott som är 

dimensionerande, utan kravet på byggnadens horisontalacceleration måste 

uppfyllas. Horisontalaccelerationen kan liknas med känslan av att byggnaden 

”svajar”. Det som styr den horisontella accelerationen är byggnadens horisontala 

styvhet, massa och dämpning i systemet. För att förhindra obehag för personer i 

byggnaden bör accelerationen begränsas till 0,005g (13). 

Eftersom det färdas många människor i höga byggnader är det vanligt med 

centralt belägna hiss" och trapphus. Att enbart stabilisera med dessa i höga 

byggnader är oftast inte tillräckligt för att uppnå den horisontalstyvhet som krävs.  

Därmed brukar stabiliseringssystemet kompletteras med stommens yttre del.  

 

Figur 2.2?3 En stabiliserande hisskärna kompletteras ofta med stommens yttre delar för att öka den 
horisontala styvheten (13).  
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Den yttre delen kan bestå av ett fackverk eller momentstyva balkar och pelare 

inspända i grunden. I och med dessa två stabiliserande system optimeras 

byggnadens tvärsnitt med hänsyn till styvheten. Vid behov att ytterligare öka 

horisontalstyvheten kan stommens yttre del kopplas ihop med den inre kärnan. 

Genom att införa våningshöga fackverk i stål eller skjuvväggar av betong på vissa 

våningar så förbinds den inre kärnan med stommens yttre del och styvheten ökar. 

Konsekvensen är att dessa våningar blir mer eller mindre obrukbara som bostäder 

eller kontor vilket resulterar i att de ofta används för installationer (13). 

2.3 Snedställning 
Snedställningslaster finns alltid i enskilda konstruktionsdelar och i hela 

konstruktionssystem. Det är en långtidslast som uppstår på grund av att bärande 

element har en oavsiktlig krokighet och att det vid utförandet förekommer 

oavsiktlig snedställning. Som regel har formfel en negativ inverkan och måste 

därmed beaktas vid dimensioneringen (14). Enligt Eurokod 2 ska imperfektioner 

beaktas vid dimensionering i brottgränstillstånd, men inte i bruksgränstillstånd. 

Imperfektionen beaktas med en oavsiktlig initiallutning, θi, enligt formel [2.7]: 

 θ6 = θ� ∙ αF ∙ α� [2.7] 
där: 

θ0 är ett grundvärde (nationell parameter) 

αh är en reduktionsfaktor för längd eller höjd 
Kommentar: 

Sannolikheten för snedställningens storlek minskar ju högre byggnaden är, eftersom att αh 

minskar med höjden. (14).  

αm är en reduktionsfaktor för antalet delar  
Kommentar: 

Sannolikheten att flera vertikala konstruktionsdelar har samma riktning på initiallutningen 

minskar ju fler konstruktionsdelar som samverkar i en byggnad (14).  

De geometriska imperfektionerna representeras av horisontella sidokrafter, Hi 

enligt formel [2.8]: 

 H6 = θ6�NI J NK� [2.8] 
 

 

Figur 2.3?1 De horisontella och vertikala krafter som bidrar till snedställning hos ett bärverk (9). 
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2.4 Vindlast 
Vindlast klassas som en variabel bunden korttidslast (15). Variabel för att den 

varierar med tiden och bunden eftersom att den har en bestämd fördelning över 

ytan som avses. De faktorer som påverkar vindlastens storlek är vindens hastighet, 

bärverkets höjd och form samt topografin (15). På yttre ytor verkar lasten både 

som tryck och sug direkt mot det slutna byggnadsverket. I och med öppningar, 

otätheter, fönster etc. verkar vindlasten även indirekt mot de inre ytorna.  

Utifrån dessa faktorer kan ut" och invändig vindlast, we respektive wi, på bärverket 

beräknas enligt formel [2.9] och [2.10]: 

 w3 = qM�z3� ∙ cM3 [2.9] 
där: 

qp(ze) karakteristiskt hastighetstryck på referenshöjden ze 

cpe formfaktor för utvändig vindlast 

 w6 = qM�z6� ∙ cM6 [2.10] 

där: 

qp(zi) karakteristiskt hastighetstryck på referenshöjden ze 

cpi formfaktor för invändig vindlast 

Den totala vindlasten beräknas genom addition av formel [2.9] och [2.10]: 

w��� = w3 + w6 
2.5 Knäcksäkerhet 
Då en pelare belastas av en normalkraft uppstår alltid en utböjning. Det beror på 

att pelaren i praktiken aldrig är initialt rak och att normalkraften aldrig verkar helt 

centriskt. Dessa faktorer ger upphov till första ordningens moment i pelaren och 

kan approximeras med en horisontalkraft enligt fall a i figur 2.5"1. 

Horisontalkraften resulterar i utböjningen, y0, vilket innebär att normalkraftens 

ursprungsläge ändras. Lägesändring ger upphov till andra ordningens moment och 

en ytterligare utböjning, y2.  

 

Figur 2.5?1 Första och andra ordningens moment i en belastad pelare (13). 
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Andra ordningens moment kan beskrivas enligt formel [2.11] (13):  

 M = M� 11 J 1n [2.11] 

där: 

M är andra ordningens moment 

M0 är första ordningens moment 

n är knäcksäkerheten 

 n = P�P = Q�Q  [2.12] 

Pk är knäcklast 

P är vertikal last 

Qk är resulterande knäcklast, ΣPk 

Q är resulterande vertikal last, ΣP 

Den resulterande knäcklasten Qk beräknas med formel [2.13] (16): 

 Q� = k" ∙ E ∙ Ih$  [2.13] 

där: 

k1 är en koefficient som avläses ur diagram 2.5"1. 

 

Diagram 2.5?1 Koefficienten k1 (16). 
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På motsvarande sätt som M kan andra ordningens utböjning y med god 

approximation beräknas enligt formel [2.14] (17):  

 y = y� 11 J 1n = y� nn J 1 [2.14] 

 

där: 

y är andra ordningens utböjning 

y0 är första ordningens utböjning 

Knäcksäkerheten kan genom omskrivning beräknas som: 

n = 11 J y�y  
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3 BERÄKNINGSGÅNG 
I detta kapitel redovisas teori och tillvägagångssätt för beräkningsdelen i detta 

examensarbete. En beräkningsmodell för den ekvivalenta elasticitetsmodulen 

beskrivs steg för steg och därefter redovisas två tilläggsmetoder i ett försök att 

höja elasticitetsmodulen. Ett komplett numeriskt exempel enligt denna 

beräkningsgång redovisas i Bilaga D. 

3.1 Begreppsförklaring 
I beräkningsgången existerar ett antal begrepp som förklaras nedan. 

 

Vertikalt element Vertikalt bärande pelare och väggar på ett plan. 
 

Effektivt kryptal Då ett plans vertikala element belastas vid olika 
tillfällen får elementet ett antal olika kryptal. 
Dessa kryptal sammanfattas i ett fullständigt 
kryptal, det s.k. effektiva kryptalet. 
 

Effektiv elasticitetsmodul Ett vertikalt elements elasticitetsmodul för 
långtidslaster. 
 

Global elasticitetsmodul Byggnadens elasticitetsmodul för långtidslaster. 
 

Ekvivalent elasticitetsmodul Byggnadens elasticitetsmodul som gäller för 
både kort� och långtidslaster. 
 

Korrigerande last, qkorr 

 
 

En utbredd last som tar hänsyn till att en 
långtidslast verkar tillsammans med en 
korttidselasticitetsmodul. 
 

Snedställningslast, qsned En kontinuerlig utbredd last som motsvarar det 
moment som snedställningen bidrar med på 
stommen. 
 

Vindlast, qvind En kontinuerlig utbredd last som motsvarar det 
moment som vindlasten bidrar med på stommen. 
 

3.2 Teori bakom beräkningsmodell 
Som tidigare nämnts uppstår det alltid en viss fysisk snedställning i en vertikal 

konstruktion, vilket resulterar i en initiallutning, θi, och ett böjmoment. 

Beräkningarna i detta examensarbete utförs med en datormodell bestående av en 

vertikal konsol med en utbredd last som motsvarar det böjmoment initiallutningen 

ger upphov till. Denna datormodell ger inte samma utböjning som det verkliga 

fallet, varav en differens uppstår mellan de båda fallens andra ordningens 

moment. Nedan följer en jämförelse av böjmomentet i ett verkligt fall med en 

initiallutning och det vertikala fall som används i datormodellen.  
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För den stomme som redovisas enligt de båda metoderna antas följande: 

• 10 våningar och höjden 30 meter 

• Konstant böjstyvhet över hela höjden 

• Lastförhållande: qsned/qvind = 0,2 

• Knäcksäkerhet för långtidslast: n = 4 

• Byggnadens initiallutning: θi = 2,5·10"3 

• Kryptal: φ = 1 

 

Stommens knäcksäkerhet beräknas med formel [2.12] och [2.13] vilket ger formel 

[3.1] för beräkning av Q: 

 Q�Q = n → Q = k" ∙ E�å�� ∙ In ∙ h$ = 6,7 ∙ E�å�� ∙ In ∙ h$  [3.1] 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 3.2?1 Koefficienten k1 avläses ur diagram 2.5?1 till 6,7. 
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3.2.1 Metod A: Verkligt fall 
Denna metod beskriver det verkliga lastfallet. Stommens utgångsläge är inte 

vertikalt utan har en initiallutning, θi.  

 

Figur 3.2?2 De vertikala punktlasterna, Pj, förflyttas här tre steg åt höger jämfört utgångsläget. 
 

Utböjning på grund av snedställning: 

 y �34,� = θ6 ∙ h [3.2] 
 

y �34,� = 2,5 ∙ 10#+ ∙ 30 000 = 75,00 mm 

 

Andra ordningens tillskottsutböjning, gäller även vind, fås genom omskrivning av 

formel [2.14] med termen "1: 

 y �34,$ = y �34,� ∙ V 1n J 1W [3.3] 

 

y �34,$ = 75 ∙ V 14 J 1W = 25,00 mm 

 

Utböjning på grund av vindlast: 
Förhållandet mellan snedställning och vindlast ger: q �34q56�4 = 0,2 → q56�4 = 5 ∙ q �34 
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Första ordningens moment, M0, ger snedställningslasten qsned med hjälp av formel 

[3.5] och [3.6]: 

 M �34,� = q �34 ∙ h$2  

 
[3.4] 

 M �34,� = Q ∙ θ6 ∙ h2 

 
[3.5] 

 q �34 = Q ∙ θ6h  [3.6] 

 

Formel [2.6] med insättning av formel [2.4], [3.1] och [3.6] ger följande uttryck: 

y56�4,� = 5 ∙ 6,7 ∙ E�å�� ∙ I ∙ h/ ∙ θ6n ∙ h+ ∙ 8 ∙ �1 + φ�E�å�� ∙ I = 5 ∙ 6,7 ∙ h ∙ θ6n ∙ 16  

 

y56�4,� = 5 ∙ 6,7 ∙ 30 000 ∙ 2,5 ∙ 10#+4 ∙ 16 = 39,26 mm 

 

För att beräkna andra ordningens utböjning på grund av vind bör beaktas att vind 

är en korttidslast och knäcksäkerheten n utgår från långtidslast. Utifrån 

förhållandet Ekort = (1+φ)Elång ökas knäcksäkerheten med en faktor (1+φ) och 

utböjningen beräknas enligt formel [3.3]: 

y56�4,$ = y56�4,� ∙ V 1�1 + Y� ∙ n J 1W = 39,26 ∙ V 1�1 + 1� ∙ 4 J 1W = 5,61 mm 

 

Summering av deflektionens komponenter ger: y43Z,2 = y �34,$ + y56�4,� + y56�4,$ = 25,00 + 39,26 + 5,61 = 69,87 mm 

 

3.2.2 Metod B: Datormodell 
Denna metod antar en fullständigt rak konsol som belastas med den utbredda 

lasten qsned vilken motsvarar det momentet som uppstår på grund av 

initiallutningen i metod A. 
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Figur 3.2?3 Notera att till skillnad från metod A så förflyttas här de vertikala punktlasterna, Pj, i fyra 
steg åt höger jämfört utgångsläget. 

Utböjning på grund av snedställning: 

Utböjning på grund av vind är fastställd i Metod A, och ger samma utböjning 

även i Metod B, därav beräknas utböjning på grund av snedställning utifrån 

lastförhållandet enligt nedan. 

y �34,�y56�4,� = Vq �34E�å�� W
!q56�4E����& = V0,2 ∙ q56�4E�å�� W

!q56�4E����& → y �34,� = y56�4,� ∙ 0,2 ∙ E����E�å�� 

 

y �34,� = 39,26 ∙ 0,2 ∙ 2 = 15,70 mm 

 

Enligt formel [3.3]: 

y �34,$ = 15,70 ∙ V 14 J 1W = 5,23 mm 

 

Utböjning på grund av vindlast: y56�4,� = [\] ^]_`a bc = 39,26 mm y56�4,$ = [\] ^]_`a bc = 5,16 mm 

 

Summering av deflektionens komponenter ger: 

y43Z,8 = y �34,� + y �34,$ + y56�4,� + y56�4,$ = 15,7 + 5,23 + 39,26 + 5,61= 65,80 mm 
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3.2.3 Jämförelse av Metod A och Metod B 
Första ordningens moment, M0, är lika i de båda metoderna då qsned väljs utifrån 

M0 enligt formel [3.4]: 

d M� = M �34,� + M56�4,� = M �34,� + 5 ∙ M �34,� = 6 ∙ M �34,� 

 

d M� = 6 ∙ Q ∙ θ6 ∙ h2 = 6 ∙ Q ∙ 2,5 ∙ 10#+ ∙ 30 0002 = 225 ∙ Q 

 

Andra ordningens tillskottsmoment kan beräknas av deflektionen: 

 M$ = d M43Z = Q ∙ y43Z2  [3.7] 

 

Deflektionsmoment Metod A enligt formel [3.7]: 

M$,2 = d M43Z,2 = Q ∙ y43Z,22 = Q ∙ 69,872 = 34,94 ∙ Q 

 

Deflektionsmoment Metod B enligt formel [3.7]: 

M$,8 = d M43Z,8 = Q ∙ y43Z,82 = Q ∙ 65,802 = 32,90 ∙ Q 

 

Momentförhållandet mellan de två olika metoderna blir då: Moment metod BMoment metod A = M� + M$,8M� + M$,2 = 225 ∙ Q + 32,90 ∙ Q225 ∙ Q + 34,94 ∙ Q = 0,992 ~ 1 

 

Knäcksäkerhet 4 är den lägsta knäcksäkerhet som studeras i detta examensarbete 

och är det fall som ger störst utböjning. Resultat av samma jämförelse men med 

andra lastförhållanden redovisas i tabell 3.2"1. 

Tabell 3.2?1 Jämförelse av momentförhållandet mellan Metod A och Metod B. 

 Lastförhållande, qsned/qvind 

0,2 0,3 0,4 0,5 
Momentförhållande 0,992 0,981 0,977 0,974 
 

Denna jämförelse verifierar att metod B, med antagande om en rak stomme i 

utgångsläget, ger klart godtagbara resultat i jämförelse med metod A. Metod B har 

den väsentliga fördelen att kunna modelleras vertikalt i datorprogram och 

tillämpas därför i beräkningsmodellen. 
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3.3 Beräkningsmodell för ekvivalent elasticitetsmodul 
Beräkningsmodellen är framtagen av Tekn. Dr. Kent Arvidsson, WSP 
Byggprojektering och behandlar aktuellt fall enligt avgränsningar.  
 
Analyseringsgången betraktar stommens utböjning i följande fall: 

 

Figur 3.3?1 Visualiserad beräkningsgång för att bestämma den ekvivalenta elasticitetsmodulen hos en 
betongstomme. 

I fall A, B och C betraktas utböjningen yABC, vilken uppstår av långtidslaster. I fall 

D och E verkar både lång" och korttidslaster därav uppstår utböjningen, yDE. De 

två olika utböjningarna fastställs i fall A och D där laster och elasticitetsmoduler 

är bestämda.  

I övriga fall erhålls rätt utböjning genom justering av: 

Fall B – Den globala elasticitetsmodulen, Eeg 

Fall C – En korrigerande lasten, qkorr 

Fall E – Den ekvivalenta elasticitetsmodulen, Eekv 

Analyseringsgången upprepas för olika stommars lastförhållande, knäcksäkerhet, 

betongkvalitet och antal våningar. 

En mer ingående förklaring av de olika fallen återkommer längre fram i detta 

kapitel. 

3.3.1 Effektiv elasticitetsmodul 
Detta steg utförs i Mathcad och tar fram den effektiva elasticitetsmodulen, Eei, för 

varje plans vertikala element. Under byggskedet förs inte alla laster på samtidigt, 

utan de vertikala krafterna, Pj, uppkommer då varje våning byggs. Det innebär att 

tiden som betongen får härda varierar beroende på vilket plan kraften uppkommer 

ifrån. Därmed tilldelas det betraktade elementet i ett antal kryptal, φij, med 

avseende på tiden som betongen får härda till dess att kraften påförs.  
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Figur 3.3?2 Varje plans effektiva elasticitetsmodul, Eei, visas samt ovanliggande vertikala krafter, Pj, 
som bidrar till det effektiva kryptalet, φij, allt eftersom pålastning sker. 
 

Element i:s kryptal, φij, beräknas enligt: 

φ6j�t, t�, b, f
�� =  [3.8] 

�l1 + !1 J RH100& ∙ α"0.1 ∙ oh�p q ∙ α$* ∙ r16.8of
�s ∙ r 10.1 + t��.$�s ∙ r �t J t���β + t J t��s 

 

där: 

 α" = V 35f
�W�.t u 1 [3.8a] 

 

 α$ = V 35f
�W�.$ u 1 [3.8b] 

 

 α+ = V 35f
�W�.v u 1 [3.8c] 

 

 β = 1.5�1 + 0.012 ∙ RH�"% ∙ h� + 250 ∙ α+ u 1500 ∙ α+ [3.8d] 
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Genom att summera varje krafts deformation, med inverkan av krypning, av 

element i kan elementets totala deformation betraktas som: 

 δ6 = d x Pj ∙ hE
1 + φ6j ∙ Ay5
j�6z"  [3.9] 

där: 

δi är deformationen av det vertikala elementet på plan i 

v är byggnadens antal plan 

j är det plan kraften uppkommer ifrån 

 

Genom att summera krafterna och använda ett gemensamt effektivt kryptal, φei, 

för samtliga krafter kan deformationen av element i betraktas som: 

 δ6 = ∑ �Pj�5j�6z" ∙ hE
1 + φ36 ∙ A  [3.10] 

 

Element i deformeras lika mycket i formel [3.9] och [3.10], se figur 3.3"3, därmed 

gäller sambandet: 

[3.9c = [3.10c → d x Pj ∙ hE
1 + φ6j ∙ Ay5
j�6z" = ∑ �Pj�5j�6z" ∙ hE
1 + φ36 ∙ A  

 

Figur 3.3?3 Stomme a och b visar den uppträdande deformationen δi utifrån formel [3.9] respektive 
formel [3.10]. 
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Eftersom att lasterna från varje plan är lika stora kan de och det betraktade 

vertikala elementets parametrar förkortas bort, därmed erhålls följande uttryck:  

 d �1 + φ6j�5
j�6z" = v�1 + φ36� [3.11] 

 

Ur ekvation [3.11] erhålls ett värde på det effektiva kryptalet: 

 

φ36 = ∑ �1 + φ6j�5j�6z" v J 1 = ∑ }φ6j~5j�6z"v  

 

Den effektiva elasticitetsmodulen för varje element beräknas enligt:  

 E36 = E
1 + φ36 
 

[3.12] 

 

3.3.2 Lastförhållande och knäcksäkerhet 
Lastförhållandet definieras qsned/qvind och avser den utbredda snedställningslasten i 

relation till vindlasten. Ju högre byggnaden är desto lägre blir initiallutningen θi, 

se avsnitt 2.3. En låg initiallutning ger än lägre snedställningslast. Däremot utsätts 

en hög byggnad vanligtvis för en stor vindlast eftersom att den ökar med 

byggnadens höjd. Detta innebär att en hög byggnad har ett lågt lastförhållande, för 

riktigt höga byggnader är det ca 0,1"0,2. Observera att även byggnadens tunghet 

och bredd påverkar lastförhållandet. För att säkerställa att relevanta 

lastförhållanden studeras i detta examensarbete görs en enkel beräkning av olika 

betongstommar, denna återfinns i Bilaga C. 

Knäcksäkerheten, n, beräknas enligt formel [2.14] som: 

n = 11 J y�y  

Rapportens beräkningar bygger på snedställningslasten 10kN/m där vindlasten 

justeras för att ge rätt lastförhållande. Genom att justera punktlasterna, Pj, i 

analysgången fås rätt andra ordningens utböjning för den knäcksäkerhet som 

undersöks. Eftersom att elasticitetsmodulen skiljer sig i de olika fallen enligt figur 

3.3"1 kommer andra ordningens utböjning att variera och där med 

knäcksäkerheten. Då långtidslastfallen A och B har lägst elasticitetsmodul och 

därmed störst andra ordningens utböjning kommer de att erhålla den lägsta 

knäcksäkerheten. Därmed är det i fall A och B som knäcksäkerheten beräknas. 
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De variabler som studeras är följande: 

Tabell 3.3?1 De olika knäcksäkerheter och lastförhållanden som studeras. 

qsned/qvind 0,2 0,3 0,4 0,5 
n 4 6 8 10 
 

3.3.3 Global elasticitetsmodul 
För att ta fram en global elasticitetsmodul som gäller hela konstruktionen och 

motsvarar de redan bestämda Eei används Strusofts ramanalysprogram 

WinStatik6. Det aktuella fallet betraktas som en fast inspänd konsol med i antal 

element beroende på antal våningar.  

 

Figur 3.3?4 Fall A. 

Fall A:s konsol delas upp i delelement efter den fiktiva byggnadens antal plan. 

Varje element tilldelas ett material med dess specifika effektiva elasticitetsmodul, 

Eei, som egenskap. Hela konsolen belastas sedan med en horisontell utbredd 

snedställningslast, qsned, samt en vertikal punktlast, Pj, för varje våning. Dessa 

laster är långtidslaster och ger upphov till en andra ordningens utböjning, yABC. 

 

Figur 3.3?5 Fall B. 
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Konsolen i fall B består av ett och samma material och har således endast en 

global elasticitetsmodul, Eeg. Konsolen belastas med samma laster som i fall A. 

För att denna globala elasticitetsmodul, Eeg, ska motsvara de delmoduler, Eei, i fall 

A måste den topputböjning som sker, yABC, vara densamma i fall A och B. Eeg 

justeras till detta uppfylls. 

3.3.4 Ekvivalent elasticitetsmodul 
För att denna analys ska ta hänsyn till både kort" och långtidslast samtidigt i ett 

och samma fall måste en korrigering göras. Detta görs i fall C.  

 

Figur 3.3?6 Fall C. 

Konsolen tilldelas en korttidselasticitetsmodul, Ecm, och belastas enligt fall A och 

B med en snedställningslast. För att fall C ska motsvara de långtidseffekter som 

uppkommer i fall A och B måste en korrigerande last, qkorr, adderas. Denna 

justeras till utböjningen, yABD, även uppstår i fall C. 

 

Figur 3.3?7 Fall D. 

Fall D beaktar både snedställningslasten och den tillkommande vindlasten. 

Konsolen tilldelas en elasticitetsmodul för korttidslast vilket innebär att den 

korrigerande lasten från fall C måste ingå då fallet ska ta hänsyn till 

snedställningslastens långtidseffekter. Fall D ger utböjningen yDE. 
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Figur 3.3?8 Fall E. 

Fall E består endast av de verkliga lasterna snedställning" och vindlast. I 

förhållande till fall D är den korrigerande lasten avlägsnad. För att uppnå 

utböjningen, yDE, så korrigeras fallets ekvivalenta elasticitetsmodul, Eekv. 

Fall E belastas endast av verkliga laster och beaktar andra ordningens effekter 

korrekt med hjälp av denna ekvivalenta elasticitetsmodul. 

3.4 Tidsberoende ekvivalent elasticitetsmodul 
I avsnitt 2.1.3 beskrivs hur betongens elasticitetsmodul växer med betongens 

ökande ålder, enligt formel [2.5]: 

E3�,6 = E
��t� = �e� !"#$%� &'()*
�,+

∙ E
� 

Med antagande om detta undersöks hur beräkningsmodellens ekvivalenta 

elasticitetsmodul påverkas då denna faktor beaktas.  

Beräkningsgången är lika den vid framtagning av den ekvivalenta 

elasticitetsmodulen i avsnitt 3.3. Skillnaden är att de effektiva 

elasticitetsmodulerna och elasticitetsmodulen vid korttidslast höjs något med 

hänsyn till tiden för färdigställandet av byggnaden. Då dessa elasticitetsmoduler 

höjs kommer också de globala och ekvivalenta elasticitetsmodulerna att påverkas. 

3.5 Inverkan av en högre hållfasthet hos de nedre planen 
I detta avsnitt analyseras hur knäcksäkerheten påverkas då en stomme av 

betongkvalitet C35/45 modifieras genom att den nedre femtedelen byggs med 

betongkvalitet C50/60. Analysen avser en tio" och en tjugovåningsbyggnad där de 

två respektive fyra nedre planen byggs med den högre betongkvaliteten. En 

jämförelse med den homogena stommens knäcksäkerhet görs. Tidigare har 

förklarats att långtidslastfallen ger lägst knäcksäkerhet, därmed behandlas fall A i 

beräkningsmodellen enligt avsnitt 3.3. 
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Figur 3.5?1Fördelning av olika betongkvalitet i tio? respektive tjugovåningsbyggnaderna. 

Beräkningsgången bygger på att ett effektivt kryptal och en effektiv 

elasticitetsmodul beräknas för varje plan på den homogena stommen med 

betongkvalitet C35/45. Med dessa indata studeras första respektive andra 

ordningens utböjning hos stommen i WinStatik6. Stommen belastas med en 

snedställningslast, qsned, och en vertikal punktlast, Pi. Punktlasten väljs så att 

stommen bestående av C35/45 erhåller en knäcksäkerhet på 4, 6, 8 respektive 10 i 

förhållande till andra ordningens utböjning enligt formel [2.13].  

Samma beräkningar utförs för den modifierade stommen. Den högre 

betongkvaliteten ger lägre benägenhet för krypning och därmed ett lägre kryptal 

för de nedre planen, detta ger i sin tur en högre effektiv elasticitetsmodul. 

Stommen belastas enligt det homogena fallet och med avseende på första och 

andra ordningens utböjning erhålls en ny knäcksäkerhet. 
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4 DIMENSIONERANDE BÖJSTYVHET 
I detta kapitel beskrivs hur den erhållna ekvivalenta elasticitetsmodulen 

transformeras till en dimensionerande elasticitetsmodul för att sedan ingå i 

konstruktionens styvhet. 

Vid beräkning av globala effekter i bärverk bör den nominella styvheten 

användas.  

Nominell styvhet beräknas enligt: 

 EI = K
 ∙ E
4 ∙ I
 + K ∙ E ∙ I  [4.1] 
där: 

Kc är faktor för inverkan av sprickbildning, krypning etc. 

Ecd är betongens dimensionerande elasticitetsmodul enligt: 

 E
4 = E
�γ
3  [4.1a] 

 

Ic är tröghetsmomentet för betongtvärsnittet 

γce är en partialkoefficient som är 1,2 i Sverige 

Ks är en faktor för armeringens bidrag 

Is är armeringens tröghetsmoment omkring betongareans tyngdpunkt 

Vid ospruckna tvärsnitt får följande uttryck användas:  

 EI = 0,81 + φ3Z ∙ E
4 ∙ I
 [4.2] 

 

För höga byggnader gäller att vid dragna tvärsnitt efterspänns de så att osprucken 

betong föreligger. 

I detta examensarbete har effekten av det kryptalet ingående studerats i de andra 

ordningens analyser som har genomförts, varför termen 1+ φef redan är beaktad i 

den ekvivalenta elasticitetsmodulen. Detta innebär att dimensionerande böjstyvhet 

för ett osprucket tvärsnitt blir: 

 EI = 0,8 ∙ E3�5 ∙ Iγ
3  [4.3] 

 

Vidare kan då den dimensionerande elasticitetsmodulen för det ospruckna 

tvärsnittet skrivas som: 

 E3�5,46� = 0,8 ∙ E3�5γ
3  [4.4] 
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4.1 Exempel i det praktiska ingenjörsarbetet 
Här följer ett exempel som visar hur de upprättande diagrammen för den 

ekvivalenta elasticitetsmodulen kan användas i det praktiska ingenjörsarbetet. En 

tjugovåningsbyggnad av betongkvalitet C35/45 med två stabiliserande enheter 

studeras. 

 

Figur 4.1?1 Ett stomsystem med två stabiliserande enheter samt pelare. 
 

Indata last 
Q = ΣPj 9600·20=192 000 kN 
qvind,ref 1 kN/m2 
 X?led Y?led 

Initialvinkel, θi 2,5·10"3 4,0·10"3 

Knäcksäkerhet 6,0 4,0 

Längd, l 20 m 40 m 
 

X?led 

q �34 = Q ∙ θ6h = 192000 ∙ 2,5 ∙ 10#+60 = 8,0 kN/m 

 

q56�4 = q56�4,�3Z ∙ l� = 1 ∙ 20 = 20,0 kN/m 

 q �34q56�4 = 820 = 0,4 
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Ekvivalent elasticitetsmodul avläses i diagram 6.2"6: E3�5 = 24,3 GPa 

 

Dimensionerande elasticitetsmodul erhålls av formel [4.4]: 

E3�5,46� = 0,8 ∙ 24,31,2 = 16,2 GPa 

 

Y?led 

q �34 = Q ∙ θ6h = 192000 ∙ 4,0 ∙ 10#+60 = 12,8 kN/m 

 

q56�4 = q56�4,�3Z ∙ l� = 1 ∙ 40 = 40,0 kN/m 

 q �34q56�4 = 12,840 = 0,3 

 

Ekvivalent elasticitetsmodul avläses i diagram 6.2"6: E3�5 = 25,6 GPa 

 

Dimensionerande elasticitetsmodul erhålls av formel [4.4]: 

E3�5,46� = 0,8 ∙ 25,61,2 = 17,1 GPa 

 

De dimensionerande elasticitetsmodulerna, i x" och y"led, förs sedan in i en 

datormodell där beräkning av andra ordningens teori utförs i vardera riktningen. 
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5 RESULTAT 

5.1 Ekvivalent elasticitetsmodul 
I tabell 5.1"1− 5.1"6 redovisas beräkningsresultat av den ekvivalenta 

elasticitetsmodulen, Eekv, enligt kapitel 3.3.4 [GPa]. För delresultat enligt kapitel 

3.3.1−3 se Bilaga B. 

Tabell 5.1?1 Ekvivalent elasticitetsmodul för byggnad med tio våningar, betongkvalitet C20/25, 
väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 21,716 22,074 22,238 22,330 
0,3 19,718 20,087 20,259 20,355 
0,4 18,316 18,675 18,844 18,940 
0,5 17,270 17,616 17,778 17,870 

 

Tabell 5.1?2 Ekvivalent elasticitetsmodul för byggnad med tio våningar, betongkvalitet C35/45, 
väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 26,687 27,005 27,140 27,219 
0,3 24,724 25,070 25,217 25,300 
0,4 23,296 23,640 23,790 23,880 
0,5 22,202 22,538 22,690 22,770 

 

Tabell 5.1?3 Ekvivalent elasticitetsmodul för byggnad med tio våningar, betongkvalitet C50/60, 
väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 30,760 31,015 31,130 31,192 
0,3 28,945 29,230 29,360 29,430 
0,4 27,590 27,880 28,020 28,092 
0,5 26,530 26,810 26,960 27,028 

 

Tabell 5.1?4 Ekvivalent elasticitetsmodul för byggnad med tjugo våningar, betongkvalitet C20/25, 
väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 22,218 22,556 22,707 22,793 
0,3 20,284 20,637 20,797 20,889 
0,4 18,914 19,262 19,421 19,512 
0,5 17,886 18,219 18,373 18,461 
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Tabell 5.1?5 Ekvivalent elasticitetsmodul för byggnad med tjugo våningar, betongkvalitet C35/45, 
väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 27,175 27,493 27,591 27,663 
0,3 25,298 25,612 25,753 25,833 
0,4 23,920 24,239 24,382 24,463 
0,5 22,857 23,170 23,311 23,392 

 

Tabell 5.1?6 Ekvivalent elasticitetsmodul för byggnad med tjugo våningar, betongkvalitet C50/60, 
väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 31,208 31,438 31,540 31,597 
0,3 29,492 29,752 29,867 29,933 
0,4 28,196 28,465 28,586 28,654 
0,5 27,175 27,444 27,566 27,634 

 

5.2 Tidsberoende ekvivalent elasticitetsmodul 
Tabell 5.2?1 Tidsberoende ekvivalent elasticitetsmodul för byggnad med tjugo våningar, betongkvalitet 
C35/45, väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 28,162 28,467 28,602 28,678 
0,3 26,195 26,526 26,675 26,759 
0,4 24,752 25,088 25,239 25,325 
0,5 23,641 23,971 24,119 24,205 

 

5.3 Inverkan av en högre hållfasthet hos de nedre planen 
Tabell 5.3?1 Jämförelse av knäcksäkerheten för en byggnad med kontinuerlig betongkvalitet och två 
modifierade byggnader enligt avsnitt 3.5. 

Stomkaraktär Knäcksäkerhet 
10/20 våningar C35/45 4 6 8 10 
10 våningar modifierad 4,46 6,70 8,90 11,12 
20 våningar modifierad 4,47 6,72 8,96 11,17 
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6 ANALYS 

6.1 Effektivt kryptal 
Nedan visas hur kryptalet för en tjugovåningsbyggnad varierar mellan planen. 

Förändringen beror på tiden som betongen får härda innan den belastas, relativ 

luftfuktighet, cementtyp, det vertikala elementets tjocklek och betongkvalitet. 

Förändringen av kurvans lutning vid våning tre beror på att byggtiden för en 

våning övergår från 28 dygn till 14 dygn. Kurvan bryts även vid våning sju och 

tretton där de bärande elementens bredd ändras. 

 

Diagram 6.1?1 Effektivt kryptal i olika plan för en tjugovåningsbyggnad, beroende av betongkvalitet. 

6.2 Global elasticitetsmodul 
I nedanstående tabell visas hur elasticitetsmodulen för långtidslast skiljer sig 

beroende på om den är beräknad med ett effektivt kryptal för varje våning som 

resulterar i en global elasticitetsmodul, eller om den är grundad på ett generellt 

kryptal för hela byggnaden, Elång. Fallet berör en tjugovåningsbyggnad med 

knäcksäkerhet tio. Det generella kryptalet är grundat på 14 dygns byggtid och 

väggbredden 300 mm.  

Tabell 6.2?1 Jämförelse av en global elasticitetsmodul och en långtidsmodul med ett generellt kryptal. 

 C20/25 C35/45 C50/60 
Global elasticitetsmodul [GPa] 10,74 14,73 18,67 
Elång [GPa] 7,58 10,73 14,04 
Tillväxt 42 % 37 % 33 % 
 

6.3 Ekvivalent elasticitetsmodul 
Diagram 6.3"1 sammanfattar de ekvivalenta elasticitetsmoduler som beräknats i 

detta examensarbete. Vi ser att betongkvaliteten är av stor betydelse för 

elasticitetsmodulens värde. Om byggnaden består av tio eller tjugo våningar 
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spelar mindre roll, medan lastförhållandet kan ge en höjning på upp till drygt 4 

GPa. 

Då byggnadens knäcksäkerhet höjs kommer elasticitetsmodulen att öka mer för 

höjningar av en lägre knäcksäkerhet. Vid en knäcksäkerhet över tio kommer en 

ökning att ge en minimal förändring av den ekvivalenta elasticitetsmodulen.  

För tydligare enskilda diagram se bilaga B 
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10 vån, c20/25, n = 4
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10 vån, c20/25, n = 10
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C35/45

Diagram 6.3?1 Ekvivalenta elasticitetsmoduler beroende på byggnadens betongkvalitet, antal våningar, 
lastförhållande och knäcksäkerhet. 
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Då knäcksäkerheten är av mindre betydelse visas i diagram 6.3"2 tydligare kurvor 

för den ekvivalenta elasticitetsmodulen som ett medelvärde av knäcksäkerheten.  

 

 

Genom att transformera den ekvivalenta elasticitetsmodulen i diagram 6.3"2 enligt 

kapitel 4 till en dimensionerande ekvivalent elasticitetsmodul Eekv,dim kan dessa 

jämföras med den traditionella på 20 GPa och visas i diagram 6.3"3. 

 

17

19

21

23

25

27

29

31

33

0,2 0,3 0,4 0,5

E
k

v
iv

a
le

n
t 

e
la

st
ic

it
e

ts
m

o
d

u
l,

 E
e

k
v

[G
P

a
]

qsned/qvind

10 vån, C20/25

10 vån, C35/45

10 vån, C50/60

20 vån, C20/25

20 vån, C35/45

20 vån, C50/60

C50/60

C20/25

C35/45

10

12

14

16

18

20

22

0,2 0,3 0,4 0,5

D
im

e
n

si
o

n
e

ra
n

d
e

 e
la

st
ic

it
e

ts
m

o
d

u
l,

 E
e

k
v

,d
im

[G
P

a
]

qsned/qvind

10 vån, C20/25

10 vån, C35/45

10 vån, C50/60

20 vån, C20/25

20 vån, C35/45

20 vån, C50/60

20 GPa

Traditionell Edim 

Diagram 6.3?3 Med ett medelvärde av knäcksäkerheten visas den dimensionerande ekvivalenta 
elasticitetsmodulen och jämförs med den traditionella på 20 GPa. 

Diagram 6.3?2 Ekvivalenta elasticitetsmoduler redovisade med ett medelvärde av de studerade 
knäcksäkerheterna. 

OBS! 

Eekv ska transformeras till 

en dimensionerande 

Eekv,dim enl. kap. 4. 
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6.4 Tidsberoende ekvivalent elasticitetsmodul 
Med hänsyn till att betongens tryckhållfasthet tillväxer med tiden kan en ökning 

av den ekvivalenta elasticitetsmodulen ske med drygt 3 % i de studerade fallen 

enligt diagram 6.4"1. Dock går det att läsa i Eurokod 2 avsnitt Hållfasthet att: 

”Detta avsnitt bör inte användas för att i efterhand kompensera en icke uppnådd 

referenshållfasthet med senare hållfasthetstillväxt”. Detta betyder att 

beräkningarna inte ligger till grund för vår praktiska tillämpning. 

 

Diagram 6.4?1 Tidsberoende och inte tidsberoende ekvivalent elasticitetsmodul för tjugo våningar med 
betongkvalitet C35/45. 

6.5 Inverkan av en högre hållfasthet hos de nedre planen 
Knäcksäkerheten som redovisas utgår ifrån långtidslastfallet vilket ger det minst 

gynnsamma förhållandet. Genom att höja betongkvaliteten hos de två respektive 

fyra nedre planen ökar tvärsnittets böjstyvhet vilket minskar utböjningen med 15"

17 % och förstärker knäcksäkerheten med cirka 11"12 % för de två modifierade 

stommarna i de studerade fallen. 
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Figur 6.5?1 Visar uppnådd knäcksäkerhet hos de modifierade stommarna samt utgångsfallet med den 
homogena stommen. 

En höjning av knäcksäkerheten var ett väntat resultat och ger en fingervisning om 

hur man på ett relativt enkelt sätt kan utnyttja betongklassers olika 

tryckhållfasthet.  
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7 SLUTSATS 
Den traditionella elasticitetsmodulen vid stomstabilisering på 20 GPa stämmer 

relativt bra överens med de noggranna beräkningar som utförts i denna rapport. 

Den ligger dock något på osäkra sidan jämfört den dimensionerande 

elasticitetsmodul som beräknats enligt Eurokod 2 vid många av de studerade 

kombinationerna.  

Analytiskt visas att den verkliga byggnaden med sin fysiska snedställning kan 

ersättas med en byggnad som är geometriskt vertikal utan snedställning och att 

momentet av snedställningen kan ersättas med en ekvivalent horisontell 

belastning. 

Långtidslastfallet (snedställning) och korttidslastfallet (vind) kan beräknas som ett 

enda lastfall om en ekvivalent elasticitetsmodul väljs. 

Valet av den ekvivalenta elasticitetsmodulen beror av tre variabler; 

lastförhållande, knäcksäkerheten och antal våningar. 

Kryptalet beräknas med en nyanserad metod där betongens elasticitetsmodul 

tillväxer med tidpunkten för pålastning för de olika våningarna. Det resulterar i att 

elasticitetsmodulen för långtidslastfallet ökar med 33 % " 42 % för en 

tjugovåningsbyggnad och de aktuella betongkvaliteterna. 

Resultaten för olika kombinationer av de tre variablerna lastförhållande, 

knäcksäkerhet och antal våningar har sammanställts i diagram där en ekvivalent 

elasticitetsmodul erhålls. 

I den praktiska dimensioneringen har diagrammen använts för att erhålla en 

ekvivalent elasticitetsmodul för den statiska beräkningen av uppträdande 

utböjningar och inre krafter i systemet. Dock ska den i diagrammen erhållna 

ekvivalenta elasticitetsmodulen transformeras till en dimensionerande 

elasticitetsmodul Edim. Denna transformering görs med multiplikatorn 0,8 för ett 

osprucket tvärsnitt. 

Den föreslagna metoden underlättar den praktiska beräkningen på ett påtagligt 

sätt: 

1. Stommen kan geometriskt modelleras i ett ortogonalt system. 

2. Brottgränslastfallet med egentyngd, nyttiglast, snedställning och vindlast 

kan beräknas i ett enda lastfall och momentberäkningen ger en korrekt 

momentbild eftersom andra ordningens moment blir korrekt eller avviker 

ytterst marginellt från det analytiskt korrekt beräknade för en byggnad 

med fysisk snedställning. 

De genomförda jämförelserna visar en avvikelse på ca 1"3 % mellan det verkliga 

fallet och datormodellen, vilket är försumbart. 



46 
 

För byggnader där uppsprickning är aktuellt måste detta särskilt beaktas vilket 

inte behandlas i detta examensarbete. 
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BILAGA A – Kryptalsberäkning 
En byggnad med tio våningar och betongkvalitet C35/45 redovisas. Samma 

beräkningsmodell används för samtliga byggnader och betongkvaliteter. 
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BILAGA B – Delresultat av beräkningar enligt kapitel 3 
Effektiv elasticitetsmodul 

Här redovisas resultat av beräkningar enligt kapitel 3.3.1 [GPa]. 

Tabell B?1 Tio våningar, betongkvalitet C20/25, väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

Plan Kryptal, φei Elasticitetsmodul, 
Eei 

Elasticitetsmodul, 
Eeti 

1 1,943 10,704 10,937 
2 2,022 10,423 10,626 
3 2,171 9,935 10,138 
4 2,214 9,800 9,972 
5 2,265 9,648 9,785 
6 2,480 9,052 9,145 
7 2,556 8,859 8,905 
8 2,65 8,629 8,617 
9 2,775 8,344 8,256 
10 2,957 7,960 7,764 
 

Tabell B?2 Tio våningar, betongkvalitet C35/45, väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

Plan Kryptal, φei Elasticitetsmodul, 
Eei 

Elasticitetsmodul, 
Eeti 

1 1,431 14,683 14,990 
2 1,490 14,337 14,606 
3 1,599 13,735 13,997 
4 1,632 13,566 13,787 
5 1,669 13,377 13,552 
6 1,817 12,674 12,792 
7 1,872 12,429 12,483 
8 1,942 12,136 12,111 
9 2,033 11,770 11,641 
10 2,167 11,274 10,997 
 

Tabell B?3 Tio våningar, betongkvalitet C50/60, väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

Plan Kryptal, φei Elasticitetsmodul, 
Eei 

Elasticitetsmodul, 
Eeti 

1  1,089   18,600 18,977 
2 1,133 18,212 18,542 
3 1,216 17,529 17,844 
4 1,241 17,337 17,602 
5 1,269 17,121 17,329 
6 1,371 16,385 16,524 
7 1,413 16,101 16,159 
8 1,465 15,759 15,719 
9 1,534 15,329 15,158 
10 1,635 14,744 14,382 
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Tabell B?4 Tjugo våningar, betongkvalitet C20/25, väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

Plan Kryptal, φei Elasticitetsmodul, 
Eei 

Elasticitetsmodul, 
Eeti 

1 1,775 11,351 11,733 
2 1,825 11,151 11,524 
3 1,906 10,840 11,232 
4 1,924 10,772 11,151 
5 1,944 10,701 11,065 
6 1,965 10,625 10,975 
7 2,043 10,353 10,682 
8 2,067 10,269 10,581 
9 2,094 10,180 10,474 
10 2,124 10,085 10,358 
11 2,156 9,982 10,233 
12 2,191 9,870 10,098 
13 2,316 9,298 9,695 
14 2,363 9,366 9,533 
15 2,417 9,219 9,352 
16 2,480 9,052 9,145 
17 2,556 8,859 8,905 
18 2,650 8,629 8,617 
19 2,775 8,344 8,256 
20 2,957 7,960 7,764 
 

Tabell B?5 Tjugo våningar, betongkvalitet C35/45, väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

Plan Kryptal, φei Elasticitetsmodul, 
Eei 

Elasticitetsmodul, 
Eeti 

1 1,308 15,469 15,971 
2 1,345 15,227 15,717 
3 1,404 14,849 15,356 
4 1,418 14,766 15,256 
5 1,432 14,679 15,151 
6 1,448 14,586 15,039 
7 1,501 14,273 14,701 
8 1,519 14,170 14,575 
9 1,539 14,059 14,441 
10 1,561 13,941 14,297 
11 1,584 13,813 14,140 
12 1,611 13,675 13,970 
13 1,697 13,237 13,493 
14 1,731 13,071 13,287 
15 1,771 12,885 13,056 
16 1,817 12,674 12,792 
17 1,872 12,429 12,483 
18 1,942 12,136 12,111 
19 2,033 11,770 11,641 
20 2,167 11,274 10,997 
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Tabell B?6 Tjugo våningar, betongkvalitet C50/60, väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

Plan Kryptal, φei Elasticitetsmodul, 
Eei 

Elasticitetsmodul, 
Eeti 

1 0,995 19,477 20,090 
2 1,023 19,208 19,805 
3 1,068 18,787 19,398 
4 1,078 18,694 19,284 
5 1,089 18,596 19,165 
6 1,101 18,492 19,038 
7 1,138 18,172 18,689 
8 1,152 18,055 18,545 
9 1,167 17,930 18,391 
10 1,183 17,796 18,225 
11 1,201 17,651 18,046 
12 1,221 17,493 17,849 
13 1,281 17,035 17,344 
14 1,306 16,844 17,104 
15 1,336 16,629 16,834 
16 1,371 16,385 16,524 
17 1,413 16,101 16,159 
18 1,465 15,759 15,719 
19 1,534 15,329 15,158 
20 1,635 14,744 14,382 
 

 

Global elasticitetsmodul 

Här redovisas resultat av beräkningar enligt kapitel 3.3.3  [GPa]. 

Tabell B?7 Tio våningar, betongkvalitet C20/25, väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

Knäcksäkerhet, n Elasticitetsmodul, 
Eeg 

4 10,178 
6 10,183 
8 10,186 

10 10,190 
 

Tabell B?8 Tio våningar, betongkvalitet C35/45, väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

Knäcksäkerhet, n Elasticitetsmodul, 
Eeg 

4 14,042 
6 14,050 
8 14,053 

10 14,054 
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Tabell B?9 Tio våningar, betongkvalitet C50/60, väggtjocklek b=300 mm/500 mm 

Knäcksäkerhet, n Elasticitetsmodul, 
Eeg 

4 17,880 

6 17,895 
8 17,901 

10 17,910 
 

Tabell B?10 Tjugo våningar, betongkvalitet C20/25, väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

Knäcksäkerhet, n Elasticitetsmodul, 
Eeg 

4 10,736 
6 10,740 
8 10,742 

10 10,743 
 

Tabell B?11 Tjugo våningar, betongkvalitet C35/45, väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

Knäcksäkerhet, n Elasticitetsmodul, 
Eeg 

4 14,728 

6 14,733 
8 14,736 

10 14,738 
 

Tabell B?12 Tjugo våningar, betongkvalitet C50/60, väggtjocklek b=300 mm/400 mm/500 mm 

Knäcksäkerhet, n Elasticitetsmodul, 
Eeg 

4 18,662 

6 18,667 
8 18,670 

10 18,672 
 

Ekvivalent elasticitetsmodul 

Här redovisas resultat av analys enligt kapitel 3.3.4. Tio respektive 

tjugovåningsbyggnaden redovisas i enskilda diagram med de betongkvaliteter som 

valts. 
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Diagram B?1 Tio våningar med betongkvalitet C20/25. 

 

 

Diagram B?2 Tio våningar med betongkvalitet C35/45. 
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Diagram B?3 Tio våningar med betongkvalitet C50/60. 

 

 

Diagram B?4 Tjugo våningar med betongkvalitet C20/25. 
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Diagram B?5 Tjugo våningar med betongkvalitet C35/45. 

 

 

Diagram B?6 Tjugo våningar med betongkvalitet C50/60. 
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BILAGA C – Val av lastförhållanden 
Byggnadsparametrar: 

• Säkerhetsklass 2, γd = 0,91 

• Byggnaden är avsedd för bostäder 

• Initialvinkel för snedställningen, θi = 0,0025 

• Vindens referenshastighet, vb = 23 m/s 

• Terrängtyp III 

 

Vertikala laster 

Tabell C?1 Beräkning av dimensionerande egentyngd per plan 

EGENTYNGD PER PLAN 
 Tyngd [kN/m2] 
Bjälklag 0,200×24 = 4,8 
Övrig permanent last (uppskattat värde) 2,7 
Summa Gk 7,5 
Anmärkning: Övrig permanent last avser bärande vertikala element och utfackningsväggar. Detta 

värde uppskattas genom en fiktiv 500 mm tjock betongvägg som bildar ett kors i en byggnad med 

sidorna 20 respektive 40 m. 

Tabell C?2 Beräkning av dimensionerande nyttiglast per plan 

NYTTIG LAST PER PLAN 
 Tyngd [kN/m2] 
Nyttig last i bostad 2,0 
Skiljeväggar (≤ 2,0 kN/m) 0,8 
Summa Qk,nyttig 2,8    (ψ0 = 0,7) 
 

Dimensionerande laster per plan: 

6.10. a:  qM�K�,46�,K = 0,91 ∙ 1,35 ∙ 7,5 + 0,91 ∙ 1,5 ∙ 0,7 ∙ 2,8 = 11,89 kN m$⁄  

6.10. b:  qM�K�,46�,I = 0,91 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ 7,5 + 0,91 ∙ 1,5 ∙ 2,8 = 12,03 kN m$⁄  

qM�K�,46� = qM�K�,46�,K = 12,03 kN m$⁄  

 

Vindlast 

Beräkningen av vindlasten följer nedanstående beräkningsgång. Resultaten 

redovisas senare i tabeller. 

hd → Sida D: CM3,"�,�Sida E: CM3,"�,� � CM3,"� = CM3,"�,� J CM3,"�,� 
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w3 = qM ∙ CM3,"� 

Anmärkning: Karakteristiska hastighetstrycket, qp, varierar över byggnadens höjd. I dessa 

beräkningar simplifieras detta värde och antas vara konstant med höjden. Värdet som används är 

det vid 2/3 av höjden. q56�4,46� = 0,91 ∙ 1,5 ∙ w3 

 

Beräkningar av lastförhållande 

 

Figur C?1 Definitioner av längderna lx och ly. 

q �34 = Q ∙ θ6h = qM�K�,46� ∙ l� ∙ l� ∙ v ∙ θ63 ∙ v = qM�K�,46� ∙ l� ∙ l� ∙ θ63  

där: 

v är antalet plan i byggnaden 

q56�4 = q56�4,46� ∙ l�/� 
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Tabell C?3 

   Byggnadens mått 
Byggnadens höjd, h 30 m 
Byggnadens längd i X"led, lx 20 m 
Byggnadens längd i Y"led, ly 20 m 
 
 Kraftriktning 
 X?led Y?led 
h/d 1,5 1,5 
Cpe,10 1,325 1,325 
qp (2/3 h) 0,66 0,66 
qvind,dim 1,19 1,19 
qsned 4,0 4,0 
qvind 23,87 23,87 
qsned/qvind 0,17 0,17 
 

Tabell C?4 

Byggnadens mått 
Byggnadens höjd, h 30 m 
Byggnadens längd i X"led, lx 20 m 
Byggnadens längd i Y"led, ly 60 m 
 
 Kraftriktning 
 X?led Y?led 
h/d 1,5 0,5 
Cpe,10 1,325 1,100 
qp (2/3 h) 0,66 0,66 
qvind,dim 1,193 0,990 
qsned 12,03 12,03 
qvind 71,58 19,80 
qsned/qvind 0,17 0,60 
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Tabell C?5 

Byggnadens mått 
Byggnadens höjd, h 60 m 
Byggnadens längd i X"led, lx 20 m 
Byggnadens längd i Y"led, ly 20 m 
 
 Kraftriktning 
 X?led Y?led 
h/d 3 3 
Cpe,10 1,100 1,100 
qp (2/3 h) 0,82 0,82 
qvind,dim 1,231 1,231 
qsned 4,0 4,0 
qvind 24,62 24,62 
qsned/qvind 0,16 0,16 
 

Tabell C?6 

Byggnadens mått 
Byggnadens höjd, h 60 m 
Byggnadens längd i X"led, lx 20 m 
Byggnadens längd i Y"led, ly 60 m 
 
 Kraftriktning 
 X?led Y?led 
h/d 1 3 
Cpe,10 1,300 1,100 
qp (2/3 h) 0,82 0,82 
qvind,dim 1,455 1,231 
qsned 12,03 12,03 
qvind 29,10 73,87 
qsned/qvind 0,41 0,16 
 

Dessa beräkningsmodeller visar ett lastförhållande qsned/qvind som ligger mellan 

0,16 – 0,60, vilket ligger till grund för valet av parametrar i denna rapport. 
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BILAGA D – Beräkningsexempel 
I denna bilaga redovisas numeriska tillämpningar av varje avsnitt enligt kapitel 3 

Beräkningsgång. Den stomme som studeras bygger på följande parametrar: 

• 10 våningar 

• Betongklass C35/45  

Ur Eurokod 2:  

fcm=43 MPa 

Ec=35,7 GPa 

• Lastförhållande: qsned/qvind = 0,2 

• Knäcksäkerhet: n = 4 

Ekvivalent elasticitetsmodul 

Nedan beräknas plan 1:s olika kryptal utifrån när lasten från våning j påförs enligt 

formel [3.8]:  

φ6j�t, t�, b, f
�� = 
�l1 + !1 J RH100& ∙ α"0.1 ∙ oh�p q ∙ α$* ∙ r16.8of
�s ∙ r 10.1 + t��.$�s ∙ r �t J t���β + t J t��s 

φ","�∞; 28; 0,5; 43� = 1,790 

φ",$�∞; 56; 0,5; 43� = 1,569 

φ",+�∞; 70; 0,5; 43� = 1,503 

φ",/�∞; 84; 0,5; 43� = 1,451 

φ",v�∞; 98; 0,5; 43� = 1,406 

φ",��∞; 112; 0,5; 43� = 1,373 

φ",t�∞; 126; 0,5; 43� = 1,342 

φ",%�∞; 140; 0,5; 43� = 1,315 

φ",��∞; 154; 0,5; 43� = 1,291 

φ","��∞; 168; 0,5; 43� = 1,270 

Kommentar: 

Byggtiden för plan 1 och 2 är 28 dygn. Därmed kommer betongen härda i 28 respektive 56 dygn 

innan lasten från plan 2 och 3 förs på. Byggtiden för plan 3 är 14 dygn vilket låter betongen härda 

i 70 dygn innan lasten från plan 4 förs på o.s.v. 

 



74 
 

Därefter används formel [3.11] för att beräkna plan 1:s effektiva kryptal, φe1: 

φ3" = 1,790 + 1,569 + 1,503 + 1,451+. . . +1,27010 = 1,431 

Med formel [3.12] beräknas plan 1:s effektiva elasticitetsmodul, Ee1:  

E3" = 35,71 + 1,431 = 14,683 GPa 
 

Samma beräkningar upprepas för plan 2"10. Delsvar redovisas i tabell D"1. 

Tabell D?1 Varje plans effektiva kryptal och dess effektiva elasticitetsmodul [GPa]. 

Plan Kryptal, φei Effektiv elasticitetsmodul, Eei  
1 1,431 14,683 
2 1,490 14,337 
3 1,599 13,735 
4 1,632 13,566 
5 1,669 13,377 
6 1,817 12,674 
7 1,872 12,429 
8 1,942 12,136 
9 2,033 11,770 
10 2,167 11,274 
 

Med dessa värden som indata studeras utböjningarna med hänsyn till de olika 
lastfallen i analysprogrammetWinStatik6.  

 

Figur D?1 De fastställda och jämförbara utböjningarna i fall A och D förtydligade. Figur från 
beräkningsprogrammet WinStatik6. 
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I fall A verkar den utbredda snedställningslasten qsned och de vertikala 

punktlasterna Pi. Snedställningslasten resulterar i första ordningens utböjning på 

864,0 mm och med gällande knäcksäkerhet beräknas andra ordningens utböjning 

enligt formel [2.14]: 

y = 864,0 ∙ 11 J 14 = 1152,0 mm 

Denna utböjning fås genom att de vertikala punktlasterna justeras. I detta fall 

resulterar punklasten 218,2 kN/plan till den sökta utböjningen. 

Fall B belastas likadant som fall A men har en kontinuerlig global 

elasticitetsmodul som gäller hela stommen. Denna elasticitetsmodul justeras för 

att ge samma andra ordnings utböjning som fall A. I detta fall ger det den globala 

elasticitetsmodulen 14,042 GPa. 

Fall C tilldelas gällande korttidselasticitetsmodul enligt Eurokod 2, i detta fall för 

betongklass C35/45 är den 34 GPa. För att fallet ska erhålla samma utböjning som 

fall A och B påförs här en korrigerande last som i detta fall är 18,920 kN/m.  

Fall D belastas likadant som C men här påförs en vindlast på 50 kN/m och en 

slutlig andra ordningens utböjning för de verkliga lasterna erhålls, i detta fall är 

den 3143,7 mm. 

För att få samma slutliga utböjning i fall E avlägsnas den korrigerande lasten och 

den ekvivalenta elasticitetsmodulen justeras. I detta fall blir den 26,687 GPa. 

Tabell D?2 Den ekvivalenta elasticitetsmodulen [GPa] för aktuellt fall är markerad med fet stil. 

qsned/qvind 
Knäcksäkerhet 

4 6 8 10 
0,2 26,687 27,005 27,140 27,219 
0,3 24,724 25,070 25,217 25,300 
0,4 23,296 23,640 23,790 23,880 
0,5 22,202 22,538 22,690 22,770 

 

Tidsberoende ekvivalent elasticitetsmodul 

För effektiva kryptal φi,j se föregående avsnitt. 

För varje kryptal enligt ovan beräknas en tidsberoende effektiv elasticitetsmodul 

för plan 1 enligt formel [2.5]: 

E
��t� = E3�6,j}t, E
, φ6,j~ = �e� !"#$%� &'()*
�,+

∙ E
� 
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E3�","}168; 35,7; φ","~ = 13,256 

E3�",$}140 ;  35,7; φ",$~ = 14,367 

E3�",+}112; 35,7; φ",+~ = 14,698 

E3�",/}98; 35,7; φ",/~ = 14,977 

E3�",v}84; 35,7; φ",v~ = 15,201 

E3�",�}70; 35,7; φ",�~ = 15,379 

E3�",t}56; 35,7; φ",t~ = 15,511 

E3�",%}42; 35,7; φ",%~ = 15,590 

E3�",�}28; 35,7; φ",�~ = 15,580 

E3�","�}14; 35,7; φ","�~ = 15,342 

Kommentar: 

Vid tiden för färdigställandet av stommen har betongen på plan 1 härdat i totalt 168 dygn. Kraften 

som uppkommer av plan 2 belastar plan 1 i totalt 140 dygn, kraften som uppkommer av plan 3 

belastar plan 1 i totalt 112 dygn o.s.v. 

Plan 1:s tidsberoende effektiva elasticitetsmodul beräknas som ett medelvärde: 

E3�" = 13,256 + 14,367 + 14,698 + 14,977+. . . +15,34210 = 14,990 

Samma beräkningar upprepas för plan 2"10. Delsvar redovisas i tabell D"3. 

Tabell D?3 Varje plans effektiva kryptal och dess tidsberoende effektiva elasticitetsmodul [GPa]. 

Plan Kryptal, φei Tidsberoende effektiv 
elasticitetsmodul, Eeti  

1 1,431 14,990 
2 1,490 14,606 
3 1,599 13,997 
4 1,632 13,787 
5 1,669 13,552 
6 1,817 12,792 
7 1,872 12,483 
8 1,942 12,111 
9 2,033 11,641 
10 2,167 10,997 
 

Med dessa elasticitetsmoduler som indata följer analysen i Winstatik6 samma 

beräkningsmodell enligt avsnitt 3.3. 
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Inverkan av en högre hållfasthet hos de nedre planen 

Beräkning av de effektiva kryptalen, de effektiva elasticitetsmodulerna och de 

vertikala punktlasterna utförs enligt avsnitt 3.3 för den homogena stommen av 

betongkvalitet C35/45.  

Därmed kan knäcksäkerheten konstateras: 

n = 11 J y�y = 11 J 8641152 = 4 

För de två nedre planen på den modifierade stommen, utförda med den högre 

betongkvaliteten C50/60, beräknas nya effektiva kryptal och effektiva 

elasticitetsmoduler enligt formel [3.11] och [3.12] med hänsyn till betongens 

indata: 

Betongklass C50/60 

Ur Eurokod 2:  

fcm=58 MPa 

Ec=38,85 GPa 

 

Tabell D?4 De två nedre planens kryptal och elasticitetsmoduler [GPa] beräknade utifrån 
betongkvaliteten C50/60 markerade med fet stil. 

Plan Kryptal, φei Elasticitetsmodul, Eei 
1 1,089 18,600 
2 1,133 18,212 
3 1,599 13,735 
4 1,632 13,566 
5 1,669 13,377 
6 1,817 12,674 
7 1,872 12,429 
8 1,942 12,136 
9 2,033 11,770 
10 2,167 11,274 
 

Den modifierade stommen belastas lika den homogena stommen och en ny andra 

ordningens utböjning erhålls, i detta fall 978 mm. 
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Figur D?2 Den vänstra konsolen visar första ordningens utböjning och den högra visar andra 
ordningens utböjning hos en tiovåningsstomme med betongkvalitet C50/60 de två nedre planen. 

Den nya knäcksäkerheten beräknas i förhållande till andra ordningens utböjning: 

n = 11 J y�y = 11 J 759987 = 4,46 

Tabell D?5 Knäcksäkerheten hos en homogen betongstomme av C35/45 jämfört den modifierade 
stommen byggd med de två nedre planen av C50/60. 

Stomkaraktär Knäcksäkerhet 
10/20 våningar C35/45 4 6 8 10 
10 våningar modifierad 4,46 6,70 8,90 11,12 
20 våningar modifierad 4,47 6,72 8,96 11,17 
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BILAGA E – Sammanställning analysdata 
Värden sammanställda från programmet WinStatik6 för analyserade byggnader 

och betongkvaliteter. 

 

 

Delsvar 
 Knäcksäkerhet 
qs/qw=0,2 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 158,00 105,26 78,90 63,20 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 50 50 50 50 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 1191 1191 1191 1191 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1588 1430 1361 1324 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,178 10,183 10,187 10,190 
qkorr [kN/m] 25,910 23,328 22,208 21,59 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 3800 3576 3476 4320 
qs/qw=0,3 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 158,00 105,26 78,90 63,20 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 33,3 33,3 33,3 33,3 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 1191 1191 1191 1191 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1588 1430 1361 1324 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,178 10,183 10,187 10,190 
qkorr [kN/m] 25,910 23,328 22,208 21,59 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 3061 2859 2769 2720 
qs/qw=0,4 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 158,00 105,26 78,90 63,20 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 25 25 25 25 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 1191 1191 1191 1191 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1588 1430 1361 1324 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,178 10,183 10,187 10,190 
qkorr [kN/m] 25,910 23,328 22,208 21,59 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 2694 2503 2419 2372 
qs/qw=0,5 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 158,00 105,26 78,90 63,20 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 20 20 20 20 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 1191 1191 1191 1191 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1588 1430 1361 1324 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,178 10,183 10,187 10,190 
qkorr [kN/m] 25,910 23,328 22,208 21,59 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 2473 2288 2207 2162 

Indata 
Antal plan 10 
Betongkvalitet C20/25 
Tidsberoende elasticitetsmodul Nej 
Elasticitetsmodul för korttidslast, Ecm [GPa] 30 
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Indata 
Antal plan 10 
Betongkvalitet C35/45 
Tidsberoende elasticitetsmodul Nej 
Elasticitetsmodul för korttidslast, Ecm [GPa] 34 

Delsvar 
 Knäcksäkerhet 
qs/qw=0,2 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 218,2 145,1 109,0 87,2 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 50 50 50 50 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 864 864 864 864 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1152 1036 987 960 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,042 14,050 14,053 14,054 
qkorr [kN/m] 18,920 17,015 16,210 15,760 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 3143 2954 2871 2823 
qs/qw=0,3 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 218,2 145,1 109,0 87,2 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 33,3 33,3 33,3 33,3 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 864 864 864 864 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1152 1036 987 960 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,042 14,050 14,053 14,054 
qkorr [kN/m] 18,920 17,015 16,210 15,760 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 2478 2313 2241 2201 
qs/qw=0,4 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 218,2 145,1 109,0 87,2 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 25 25 25 25 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 864 864 864 864 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1152 1036 987 960 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,042 14,050 14,053 14,054 
qkorr [kN/m] 18,920 17,015 16,210 15,760 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 2147 1995 1929 1891 
qs/qw=0,5 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 218,2 145,1 109,0 87,2 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 20 20 20 20 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 864 864 864 864 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 1152 1036 987 960 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,042 14,050 14,053 14,054 
qkorr [kN/m] 18,920 17,015 16,210 15,760 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 1948 1803 1740 1705 
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Indata 
Antal plan 10 
Betongkvalitet C50/60 
Tidsberoende elasticitetsmodul Nej 
Elasticitetsmodul för korttidslast, Ecm [GPa] 37 

Delsvar 
 Knäcksäkerhet 
qs/qw=0,2 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 278 185,3 138,8 111,1 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 50 50 50 50 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 678,5 678,5 678,5 678,5 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 904,7 814,2 775,4 753,9 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 17,880 17,895 17,899 17,900 
qkorr [kN/m] 14,24 12,81 12,19 11,850 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 2771 2599 2522 2478 
qs/qw=0,3 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 278 185,3 138,8 111,1 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 33,3 33,3 33,3 33,3 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 678,5 678,5 678,5 678,5 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 904,7 814,2 775,4 753,9 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 17,880 17,895 17,899 17,900 
qkorr [kN/m] 14,24 12,81 12,19 11,850 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 2148 2003 1938 1902 
qs/qw=0,4 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 278 185,3 138,8 111,1 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 25 25 25 25 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 678,5 678,5 678,5 678,5 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 904,7 814,2 775,4 753,9 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 17,880 17,895 17,899 17,900 
qkorr [kN/m] 14,24 12,81 12,19 11,850 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 1838 1707 1648 1616 
qs/qw=0,5 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 278 185,3 138,8 111,1 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 20 20 20 20 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 678,5 678,5 678,5 678,5 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 904,7 814,2 775,4 753,9 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 17,880 17,895 17,899 17,900 
qkorr [kN/m] 14,24 12,81 12,19 11,850 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 1651 1528 1474 1443 
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Indata 
Antal plan 20 
Betongkvalitet C20/25 
Tidsberoende elasticitetsmodul Nej 
Elasticitetsmodul för korttidslast, Ecm [GPa] 30 

Delsvar 
 Knäcksäkerhet 
qs/qw=0,2 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 22,399 14,922 11,189 8,949 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 50 50 50 50 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 18085 18085 18085 18085 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 24115 21702 20669 20095 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,736 10,740 10,742 10,743 
qkorr [kN/m] 23,893 21,501 20,475 19,905 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 59689 56151 54581 53693 
qs/qw=0,3 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 22,399 14,922 11,189 8,949 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 33,3 33,3 33,3 33,3 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 18085 18085 18085 18085 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 24115 21702 20669 20095 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,736 10,740 10,742 10,743 
qkorr [kN/m] 23,893 21,501 20,475 19,905 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 47807 44646 43255 42472 
qs/qw=0,4 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 22,399 14,922 11,189 8,949 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 25 25 25 25 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 18085 18085 18085 18085 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 24115 21702 20669 20095 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,736 10,740 10,742 10,743 
qkorr [kN/m] 23,893 21,501 20,475 19,905 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 41902 38927 37625 36894 
qs/qw=0,5 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 22,399 14,922 11,189 8,949 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 20 20 20 20 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 18085 18085 18085 18085 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 24115 21702 20669 20095 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 10,736 10,740 10,742 10,743 
qkorr [kN/m] 23,893 21,501 20,475 19,905 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 38344 35482 34234 33534 



83 
 

 

 

 

 

Indata 
Antal plan 20 
Betongkvalitet C35/45 
Tidsberoende elasticitetsmodul Nej 
Elasticitetsmodul för korttidslast, Ecm [GPa] 34 

Delsvar 
 Knäcksäkerhet 
qs/qw=0,2 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 30,732 20,470 15,348 12,284 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 50 50 50 50 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 13184 13184 13184 13184 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 17578 15820 15067 14649 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,728 14,734 14,736 14,738 
qkorr [kN/m] 17,442 15,677 14,930 14,515 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 49628 46625 45286 44528 
qs/qw=0,3 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 30,732 20,470 15,348 12,284 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 33,3 33,3 33,3 33,3 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 13184 13184 13184 13184 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 17578 15820 15067 14649 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,728 14,734 14,736 14,738 
qkorr [kN/m] 17,442 15,677 14,930 14,515 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 38923 36336 35193 34549 
qs/qw=0,4 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 30,732 20,470 15,348 12,284 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 25 25 25 25 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 13184 13184 13184 13184 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 17578 15820 15067 14649 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,728 14,734 14,736 14,738 
qkorr [kN/m] 17,442 15,677 14,930 14,515 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 33603 31222 30176 29589 
qs/qw=0,5 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 30,732 20,470 15,348 12,284 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 20 20 20 20 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 13184 13184 13184 13184 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 17578 15820 15067 14649 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 14,728 14,734 14,736 14,738 
qkorr [kN/m] 17,442 15,677 14,930 14,515 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 30398 28142 27155 26601 
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Indata 
Antal plan 20 
Betongkvalitet C50/60 
Tidsberoende elasticitetsmodul Nej 
Elasticitetsmodul för korttidslast, Ecm [GPa] 37 

Delsvar 
 Knäcksäkerhet 
qs/qw=0,2 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 38,965 25,964 19,466 15,571 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 50 50 50 50 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 10407 10407 10407 10407 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 13876 12489 11894 11563 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 18,662 18,667 18,670 18,672 
qkorr [kN/m] 13,087 11,777 11,214 10,902 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 43928 41165 39927 39226 
qs/qw=0,3 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 38,965 25,964 19,466 15,571 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 33,3 33,3 33,3 33,3 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 10407 10407 10407 10407 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 13876 12489 11894 11563 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 18,662 18,667 18,670 18,672 
qkorr [kN/m] 13,087 11,777 11,214 10,902 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 33891 41165 39927 39226 
qs/qw=0,4 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 38,965 25,964 19,466 15,571 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 25 25 25 25 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 10407 10407 10407 10407 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 13876 12489 11894 11563 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 18,662 18,667 18,670 18,672 
qkorr [kN/m] 13,087 11,777 11,214 10,902 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 28902 26827 25910 25395 
qs/qw=0,5 4 6 8 10 
Punktlast [kN] 38,965 25,964 19,466 15,571 
Snedställningslast [kN/m] 10 10 10 10 
Vindlast [kN/m] 20 20 20 20 
1:a ord. utböjning fall A & B [mm] 10407 10407 10407 10407 
2:a ord. utböjning fall A, B & C [mm] 13876 12489 11894 11563 
Global elasticitetsmodul, Eeg [GPa] 18,662 18,667 18,670 18,672 
qkorr [kN/m] 13,087 11,777 11,214 10,902 
2:a ord. utböjning fall D & E [mm] 25897 23959 23107 22628 


