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Sammanfattning 

Platta på mark är en av de vanligaste grundkonstruktionerna i Sverige idag, där ett stort 
problem är uppkomsten av oönskade sprickor. En vanlig orsak till att betongplattor spricker är 
förhindrad krympning på grund av tvång. För platta på mark är det undergrund, plintar och 
voter som skapar tvånget i plattan då den fria krympningen delvis blir förhindrad av den 
friktion som skapas mellan konstruktion och undergrund. Det har länge antagits att tvånget i 
en platta på mark ökar med plattstorleken, men storleken på ökningen har varit okänd. Syftet 
med detta arbete är att med hjälp av FEM-analys ta reda på vilket tvång som bildas i en platta 
på mark på grund av gradientkrympning för olika undergrunder.  

För att kunna verifiera resultaten från FEM-analysen har två olika program används, 
Cervenka Consultings Atena och StruSofts FEM-design. I Atena var det endast möjligt att 
skapa en 2D-modell av problemet och därför användes både en 2D- och 3D-modell i FEM-
design för att lättare kunna jämföra de två programmen. De olika undergrunderna som 
undersöktes var 2 och 5 m djup sand, 1 m djup packad sprängbotten, voter med 2 m djup sand 
och fast inspända plintar med storlekarna 0,5!0,5 och 1,0!1,0 m2 med 2 m djup sand ovan 
berg. För de tre första fallen undersöktes fyra plattstorlekar, 5!5, 10!10, 30!30 och 50!50 
m2, för att kunna bedöma en skalfaktor av krafttvånget. Den utbredda lasten som belastade en 
platta var satt till 40 kN/m2 för alla modeller, men sänktes även till en tiondel för två 
plattstorlekar för att se hur stor inverkan den utbredda lasten hade på krafttvånget. FEM-
modellerna var enbart utsatta för konstant krympning medan gradientdelen av krympningen 
beräknades teoretiskt och adderades till slutresultatet. Armeringshalter och sprickbredder 
beräknades i StruSofts Concrete Section, som belastningssprickor, utifrån det sammanlagda 
resultatet av en konstant krympning och en gradientkrympning.  Sprickbredder har beräknats 
för krympning efter ett år med aktuellt kryptal. Den betong som användes var byggbetong 
med hållfasthetsklass C35/45. Den fria krympningen, !cs, beräknades till 0,44 ! normenligt 
utifrån Eurokod 2.    

Som förväntat ökade krafttvånget med plattbredden, där ökningen var störst för den styva 
undergrunden av packad sprängbotten. Det som påverkades minst av den styva undergrunden 
var skillnaden i krafttvång för olika storlekar på den utbredda lasten, där skillnaden i 
krafttvång minskade för ökad plattbredd. Ett annat förväntat resultat var att plintar och voter 
bidrog till ett större krafttvång än ett flytande golv. En 2D-modell visade sig vara 
representativ för en platta av mindre bredd. Översteg plattstorleken 10x10 m2 var en 3D-
modell nödvändig för att erhålla ett med verkligheten bättre överensstämande resultat. 
Resultaten från de två FEM-programmen skilde sig väsentligt åt, så för att på ett säkert sätt 
arbeta med FEM-program måste rimlighetsbedömningar kunna genomföras. Resultaten visade 
även att plattor, som var utformade som flytande golv, med en plattbredd under 40 m med 
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sand som undergrund inte behöver armeras med hänsyn till gradientkrympning. För en 
undergrund av packad sprängbotten går gränsen vid en plattbredd på 25 m. Det är därför 
möjligt att gjuta relativt stora plattor utan armering. En viktig del för att undvika 
sprickbildning är att gjutningen sker omsorgsfullt där uttorkningen kan ske under 
kontrollerade förhållanden och betongreceptet uppfyller normens värden på krympning.  

Nyckelord: Gradientkrympning, platta på mark, tvångskrafter, undergrund 
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Abstract 

A slab on ground is one of the most common foundations of buildings in Sweden today, 
where a large problem is the appearance of cracks. A common cause to the appearance of 
cracks is restraint shrinkage. For a slab on ground it is the subgrade, the plinths and the 
footings that create the restraint in a slab where the free shrinkage is partly restraint by the 
friction between the construction and the subgrade. It has been assumed for a long time that 
the restraint increases with the size of the slab, but this size has been unknown. The purpose 
of this master thesis is, with help of FEM-analysis, to decide the restraint that is generated in a 
slab on ground from a shrinkage gradient for different subgrades.  

In order to verify the results two different FEM-programs have been used, Cervenka 
Consultings Atena and StruSofts FEM-design. In Atena there is only possible to create a 2D-
model of the problem and therefore both a 2D- and a 3D-model was used in FEM-design to 
facilitate comparison between the two programs. The different subgrades that have been 
analyzed was 2 and 5 m deep sand, 1 m deep rock-fill, footing with 2 m deep sand and 
clamped plinths with the sizes of 0,5!0,5 and 1,0!1,0 m2 with 2 m deep sand above the rock. 
For the first three cases four different slab sizes, 5!5, 10!10, 30!30 and 50!50 m2, were 
studied, this to be able to estimate the scale factor of the restraint forces. The distributed load 
that acts on the slab was set to 40 kN/m2, but was then reduced to a tenth, 4 kN/m2, to see 
what impact the distributed load had on the restraint forces. The FEM-models was only 
subjected to a constant shrinkage while the gradient was calculated theoretically. Later on the 
amount of reinforcement and crack widths was calculated using StruSofts Concrete Section, 
as stress crack, from the combined result of the constant and gradient shrinkage. Crack widths 
have been calculated from the shrinkage after one year with current creep coefficient. The 
concrete that was used in the models was building concrete of strength class C35/45. The free 
shrinkage, !cs, was estimated from the drying shrinkage and calculated to 0,44 ! from 
Eurocode 2.  

As expected, the restraining forces increases with increasing slab width, where the increase 
was largest for the hardest subgrade of rock-fill. The size of the distributed load does not 
affect a hard subgrade as much as a soft subgrade when it comes to restraining forces. The 
difference was smallest for large slab widths. Another expected result was the larger 
restraining forces generated by the plinths and the footing in comparison to the non-restraint 
slab. It was shown that a 2D-model is representative for a slab of smaller width. Does the slab 
size exceed 10!10 m2 a 3D-model is necessary to generate a result that is consistent with 
reality. The result from the two FEM-programs varied a lot. To be able to work properly with 
FEM-programs a reasonable assessment of the results must be done in order to make a correct 
analyze. The result also showed that there is no need to reinforce a slab created as a floating 



 

 

iv 

floor, with a width less than 40 m and with sand as subgrade with regard to the shrinkage 
gradient. For rock-fill the limit is at 25 m. It is therefore possible to cast relatively large slabs 
without reinforcement and still avoid unwanted cracks, if the casting is done carefully, under 
controlled circumstances and with a concrete recipe that satisfy the values for shrinkage in the 
guidelines. 

Keywords: shrinkage gradient, slab on ground, restraint forces, subgrade 
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vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Med detta arbete avslutar vi vår 
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Symbolförteckning   

Ac  betongtvärsnittets area   
Act betongytan inom den dragna zonen 
As,min minimiarmeringens tvärsnittsarea i den dragna zonen  
" längdutvidgningskoefficient  
"DP Drucker-Prager kriterie parameter 
b bredd 
#as  koefficient som beror av betongens ålder, t 
#ds  koefficient som beror av betongens ålder, t, och betongens ålder vid början av uttorkning, ts 

c kohesion 
$cdur,!""" reduktion för tilläggsskydd 
$cdur,# säkerhetstillägg 
$cdur,$%" reduktion för rostfritt stål 
ck odränerad skjuvhållfasthet 
cmin minsta täckande betongskikt 
cmin,b minsta täckande betongskikt med hänsyn till krav på vidhäftning 
cmin,dur minsta täckande betongskikt med hänsyn till miljöpåverkan 
dmax största diametern på ballastkornen i betongen  

D dragkraft 
! deformation  
%ca autogen krympning  
%ca,lång  autogen krympning efter lång tid 
%cd  uttorkningskrympning 
%cd,0 oförhindrad uttorkningskrympning 
!cr töjning vid sprickbildning 
!creep   krypdeformation 
"cs  total krympning 
#el elastisk deformation vid avlastning 
E elasticitetsmodul 
Eeff effektiv elasticitetsmodul  
& krymptvång 
&p krymptvång i procent  
fcm medelvärde för tryckhållfasthet 
fck  karakteristiskt värde för betongens cylinderhållfasthet efter 28 dagar 
fct draghållfasthet 
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fct,eff är lika med fctm eller lägre om sprickbildning förväntas tidigare än 28 dagar 
fctm medelvärde för draghållfastheten 
GF brottenergi 
GF0 brottenergins basvärde 
' tunghet 
h höjd 
h0  fiktiv tjocklek på tvärsnittet i mm 
hc  betongtvärsnittets höjd 
k koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar som medför en 

minskning av tvångskrafter 
kc koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet omedelbart före 

uppsprickning och inre hävarmens ändring 
kh koefficient som beror på den fiktiva tjockleken, h0 

ks konstant som beror på spännings-sprickbreddskurvans form 
kx fjäderkonstant 
KDP Drucker-Prager parameter 
L längd 
M moment 
µ friktionskoefficient 
N normalkraft 
NL neutrala lagret 
( tvärkontaktionstal 
) kryptal 
)k inre friktionsvinkel 
)cvk inre friktionsvinkel vid kritisk lagring 
* koefficient som beror på plattjocklek och betongklass 
& densitet 
+  spänning 
+H horisontalspänning 
's absolutvärdet på största tillåtna spänningen i armering omedelbart efter uppsprickning 
+V vertikalspänning 
t betongens ålder vid betraktad tidpunkt, i dagar 
ts betongens ålder, i dagar, vid början av uttorkningskrympningen 
, skjuvspänning 
u omkretsen för den del av tvärsnittet som är exponerad för uttorkning 
w sprickbredd 
wc kritisk sprickbredd 
wmax maximal sprickbredd 
wk karakteristisk sprickbredd 
W böjmotstånd 
- krafttvång i procent 
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1  Inledning 

Betongplatta på mark är en vanlig konstruktion vid grundläggning i Sverige och har används 
sedan 1940-talet då den introducerades från USA [1]. Från början var fukten ett stort problem 
men idag är det sprickorna som står för den största skaderisken för en konstruktion [2]. Platta 
på mark gjuts på plats under relativt okontrollerade förhållanden. Det finns därmed många 
faktorer som kan påverka och bidra till en större sprickbildning än nödvändigt. En faktor som 
inte går att utesluta är tvång som bildas i plattan på grund av förhindrad krympning. Det är 
därför viktigt att hänsyn tas till tvånget vid dimensionering. 

1.1 Bakgrund 

Betong har existerat och använts som byggnadsmaterial i flera hundra år, trots detta finns det 
mycket kvar att lära om materialet och dess beteende. Det beror främst på att betong hela 
tiden utvecklas och nya metoder används för att optimera betong efter dess användnings-
område. Även om en standardiserad betongblandning används är det många olika delar som 
påverkar betongens beteende, så som luftfuktighet, krypning och krympning. Detta gör det 
svårt att bedöma hur en konstruktion kommer att bete sig vid gjutning.  

Idag tillverkas en stor del av en betongkonstruktion i en byggnad som prefabricerade element, 
som gjuts i formar i fabriker med en väl reglerad temperatur. Det minskar risken för fel och 
reducerar priset på konstruktionen. En del av en byggnad som är svår att prefabricera är 
grunden, på grund av de olika geotekniska förutsättningarna. En vanligt förekommande 
konstruktion vid grundläggning är platta på mark, som används för såväl småhus som för 
stora industribyggnader och gjuts manuellt på plats.    

Ett av de största problemen vid gjutning av betongplattor är uppkomsten av sprickor [2]. Den 
vanligaste orsaken till att sprickor uppstår är att betong krymper när den torkar ut. Om den 
fria krympningen dessutom är förhindrad bildas tvångsspänningar i plattan som kan leda till 
allt större sprickor [3]. Den förhindrade krympningen kan ha samma effekt på en betongplatta 
som mekaniska laster, men det är inte lika självklart att den tas med i konstruktions 
beräkningar [4]. Det är svårt att förutsäga omfattningen av de tvångsspänningar som uppstår 
och hur betongplattan interagerar med undergrunden, vilket leder till överarmerade plattor 
som därför blir relativt dyra [5]. Tidigare arbeten inom detta område är bland andra ”Axial- 
och gradientkrympning hos golv på mark enligt Eurokod 2” [6] som har skrivits för Uppsala 
Universitet och ”Förhindrad krympning i platsgjutna väggar grundlagda på berg, friktionsjord 
och pålar” som skrevs för Kungliga Tekniska Högskolan, Haninge [7]. Idag antas att en större 
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platta utsätts för större tvångsspänningar än en mindre, men frågan om hur mycket större 
tvångsspänningarna är kvarstår. I denna rapport undersöks därför undergrundens påverkan på 
tvånget för olika plattkonfigurationer och vilken minimiarmering som krävs för att uppfylla 
sprickbreddskraven i Eurokod 2.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är, att för några typiska utformningar av platta på mark, beräkna tvånget som uppstår 
vid olika undergrunder och plattstorlekar. Vidare att beräkna det erforderliga armerings-
innehåll som krävs för att uppfylla de minimiarmeringskrav som återfinns i Eurokod 2.  

Målet är att uppnå ett resultat som kan användas vid beräkning och dimensionering av platta 
på mark där hänsyn tas till tvångsspänningar. Att ha en kontrolluppgift på mängden armering 
som behövs för att uppfylla minimiarmeringskraven enligt Eurokod 2. 

1.3 Avgränsning 

I denna rapport har endast utvalda utformningar av platta på mark och de mest intressanta, 
tillika frekventa, undergrunderna studerats. Dessa representerar de vanligaste fallen och 
omfattar på så vis de flesta konstruktioner. De avgränsningar som har gjorts är att endast en 
plattjocklek och enbart ett långtidslastfall har studerats. Skulle dock utformning eller 
undergrund avvika från dessa typfall kan tvångsspänningar och erforderligt armeringsinnehåll 
ej fastställas utifrån denna rapport, utan approximationer bör göras. Inga fullskaliga försök har 
genomförts utan endast analyser i finita elementprogram. I de finita elementprogrammen har 
endast konstant krympning studerats, gradientdelen är teoretiskt framtagen från en guide för 
sprickfördelande armering i golv på mark och adderad till slutresultatet [8]. 
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2 Betong 

Betong är ett välanvänt byggnadsmaterial, speciellt i husgrunder där platta på mark är en 
vanligt förekommande konstruktion. Betong har en hög tryckhållfasthet men en markant lägre 
draghållfasthet, ca 1/20-1/8 av tryckhållfastheten [3]. Då det är nästintill omöjligt att undvika 
dragkrafter i betongkonstruktioner har problemet hanterats i och med insättning av armering. 
Dragkrafterna i betongen överförs till armeringen och på så vis kan viss uppsprickning av 
betongen tillåtas. När sprickor bildas sker en reduktion av betongens styvhet, vilket bidrar till 
ett olinjärt beteende. Det är många faktorer som måste beaktas vid användning av en 
betongkonstruktion. Dessa faktorer är framför allt krympning, krypning, sprickor och 
armering, vilka beskrivs mer utförligt i det här kapitlet.  

2.1 Krympning 

Krympning är en last-oberoende deformation och kan delas upp i kemisk-, autogen- och 
uttorkningskrympning [3]. Omfattningen av krympningen beror på betongens och omgivning-
ens fuktinnehåll, storleken på uttorkningsytorna och vattencementtalet för betongen [9]. Den 
krympning som omnämns och beräknas nedan är den som sker under den första uttorknings-
perioden, ofta 1 år, vilket motsvarar slutkrympningen, se [10].   

Den kemiska krympningen beror på hydratationsprocessen av vatten och cement som sker i 
betongen. Processen äger rum under betongens härdningsfas och resulterar i att slutprodukten 
erhåller en mindre volym än den sammanlagda volymen från de ursprungliga materialen.   

Autogen krympning benämns även självuttorkningskrympning och innebär en minimal 
volymändring av betongen utan att någon fukt avges till omgivningen. Autogen krympning är 
kopplad till kemisk krympning och hydratationsprocessen, men innebär en yttre 
volymminskning medan kemisk krympning bidrar till en inre volymminskning. Den största 
andelen autogen krympning sker i betongens tidiga skede, korttidskrympningen, direkt efter 
gjutning (< 24 timmar), men förekommer även i långtidskrympningen (> 24 timmar) [9], [11]. 
Den autogena krympningen ökar med minskat vattencementtal.  

Uttorkningskrympning uppkommer på grund av skillnaden mellan den relativa fuktigheten i 
betongen jämfört med den relativa fuktigheten i den omgivande miljön. Vatten från betongens 
porer avges till den omgivande miljön och bidrar till en krympning av betongen.  
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En total krympning, !cs, beräknas [12] genom att addera uttorkningskrympning, !cd, och 
autogen krympning, !ca, enligt Ekv. (2-1): 

 !!" ! !!" ! !!" (2-1) 

Uttorkningskrympning beräknas med Ekv. (2-2), där kh är en koefficient som beror på den 
fiktiva tjockleken h0, !cd,0  är den oförhindrade krympningen och #ds är en koefficient som 
beror av betongens ålder t och betongens ålder vid uttorkningens start, ts. kh och !cd,0, vilka 
avläses ur Tabell 2-1 och Tabell 2-2. Betongens fiktiva tvärsnittstjocklek är förhållandet 
mellan Ac som är betongtvärsnittets area och omkretsen för den del av tvärsnittet som är 
exponerat för uttorkning, u.  

 !!" ! !!" ! !! ! !!"!! (2-2) 

 !!" !
!! ! !!!

! ! !! ! !!!" !!!
 (2-3) 

 !! !
! ! !!
!  (2-4) 

  

 

 

 

 

! " # !

!"" !#"
$"" "#%&
'"" "#(&
)&"" "#(

Tabell 2-1. Värde för koefficenten kh [12]. 

!" #" $" %" &" '""
!"(!) "*$! "*)% "*#& "*+" "*', "*""
#"()" "*#% "*#$ "*+% "*!# "*'+ "*""
$"(,) "*+% "*+$ "*+" "*'& "*'" "*""
%"(&) "*+" "*!% "*!# "*') "*"% "*""
&"('") "*!, "*!) "*!' "*'+ "*", "*""

! "# $! "#%#&'(
-./01

234056789:;56<=358->1

Tabell 2-2. Värde för den oförhindrade krympningen !cd,0 [12]. 
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 !!" ! !!" ! !!"!!!!" (2-5) 

 !!" ! !! !!!!!!!!!! (2-6) 

 !!"!!!!" ! !!!!!!" ! !"! ! !"!! (2-7) 

 
Autogen krympning beror av #as, en koefficient som beror av betongens ålder t och !ca,lång som 
är den autogena krympningen efter oändligt lång tid och som i sin tur beror på det karakter-
istiska värdet för betongens cylinderhållfasthet efter 28 dagar, fck.   

Konstruktionen platta på mark angränsar dels mot undergrunden som den vilar på, dels mot 
den omgivande luften. En undergrund antas ha en relativ fuktighet på 100 % medan den rela-
tiva fuktigheten för luft ofta är betydligt lägre. Det medför två helt olika förutsättningar för 
uttorkning. Undergrunden kan inte ta upp vatten från plattan utan all uttorkning sker uppåt, 
mot den omgivande luften. Därför sker en ojämn krympning som ett resultat av den ojämna 
fuktfördelningen i plattan. Den ojämna krympningen kallas gradientkrympning och bidrar i 
sin tur till en kantresning av plattan, se Figur 2-1. Det avges mer fukt från överkanten av 
plattan vilket leder till att den krymper mer i förhållande till underkanten där endast lite fukt 
kan avges. I och med att överkanten av plattan krymper mer än underkanten kommer den att 
dra med sig ändarna upp och bidra till den tidigare nämnda kantresningen. Förhållandet 
mellan krympningen i överkant jämfört med underkant beror på tjockleken och betong-
hållfasthetsklassen av plattan.  

I och med den ojämna krympningen erhålls en spänningsgradient över tvärsnittet. Då 
elasticitetsmodulen för betongen är konstant ger Hooke’s lag (se Ekv. (3-2)) att även 
töjningen får en gradient enligt Figur 2-2 [8]. 

 

 

 

Figur 2-1. Kantresning av en platta på mark på grund av ojämn uttorkning. NL: neutrala lagret. 
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Egentyngden av plattan och eventuella laster gör att plattan böjs tillbaka till sin ursprungliga, 
raka, form. Töjningen i det neutrala lagret, NL, förblir densamma, 0,5!cs(1+*). När plattan 
böjs tillbaka uppstår dragspänningar i överkant platta och om dragspänningarna överskrider 
draghållfastheten uppstår sprickor. Spänningsgradienten orsakad av den ojämna krympningen 
kan delas upp i en axial- och en momentdel enligt Figur 2-3. Uppdelning sker för att 
underlätta beräkningar av spänningar och armeringsinnehåll.  

 

Grunden till denna spänningsgradient togs fram i examensarbetet om gradientkrympning hos 
golv på mark [6], Gustavsson har gjort ytterligare beräkningar och Tekn. Dr. Arvidsson har 
tagit fram en rapport som en guide för armering i golv på mark där denna spänningsgradient 
fastslås och ligger till grund för hur tvärsnitt ska armeras [8].  Koefficienten . varierar mellan 

Figur 2-2. Töjningsskillnader på grund av 
gradientkrympning. !cs: total krympning, *: koefficient 
som beror på plattjocklek och betongklass. 

Figur 2-3. Uppdelad spänningsgradient. fctm: medelvärde för draghållfastheten, N: 
normalkraft, M: moment, NL: neutral lagret, *: koefficient som beror på plattjocklek och 
betongklass. 
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0,2-0,5 för fullt tvång och beror på plattjocklek och betonghållfasthetsklass av plattan. En 
tunn platta och en låg hållfasthetsklass ger ett värde på 0,2, vilket ger den största gradienten.  

2.2 Krypning 

Krypning uppstår som en tillskottsdeformation med tiden, när spänningen är konstant hållen 
[10]. Efter en viss tid antar även krypningen ett konstant värde. Kryptalets inverkan är mest 
intressant vid studier av långtidslast och definieras som förhållandet mellan tilläggs-
deformation och elastisk deformation. Krypning påverkas av både inre och yttre faktorer [13]. 
Inre faktorer är t.ex. cementtyp och vattencementtal, medan yttre faktorer kan vara 
belastningstid och luftfuktighet. Det finns två sorters krypning, grundkrypning och 
sorptionskrypning. Grundkrypning är den krypning som sker under konstant fukthalt, medan 
sorptionskrypning sker vid en fuktförändring. Sorptionskrypning är därför en väsentlig del i 
den totala krypningen av betongkonstruktioner där fukthalten ändras, t.ex. vid uttorkning av 
en platta på mark. Krypning i en platta på mark beaktas genom att elasticitetsmodulen E 
reduceras till en effektiv elasticitetsmodul, Eeff, se Ekv. (2-8). Kryptalet ) tas fram ur två 
grafer i Eurokod 2 och tar hänsyn till tid vid pålastning, den fiktiva tvärsnittshöjden och 
betonghållfasthetsklassen för konstruktionen som ska dimensioneras [12].   

 

 !!"" !
!

!! ! (2-8) 

2.3 Sprickor 

Sprickor är den vanligaste orsaken till skador hos betonggolv [2]. En viss grad av sprickor 
uppstår nästan alltid, men det är först när sprickorna blir stora, över ca 1 mm, och når 
armeringen som de behöver åtgärdas [4]. De stora oönskade sprickbredderna kan undvikas 
genom rätt dimensionering och utförande. Orsaken till att sprickor uppstår beror främst på 
förhindrad krympning till exempel genom friktion mot undergrunden, plintar eller voter på 
plattan som låser fast betongen i undergrunden, eller av väggelement som placeras på plattans 
ytterkant och motverkar en fri rörelse. Det som styr storleken på sprickorna är storleken på 
den fria krympningen, graden av tvång, betongens hållfasthetsklass, elasticitetsmodul och 
krypning. Effekter av sprickor är en minskad funktion, beständighet och estetik för 
konstruktionen. Även människors hälsa kan påverkas av uppsprickning då smuts och damm 
kan fastna i sprickorna. Underhållskostnaderna för golvet ökar också när beständigheten 
minskar. För att undvika de farliga sprickorna är det första steget att eliminera orsaken till 
uppkomsten, det vill säga att minska den fria krympningen och tvånget. Är det inte möjligt 
kan konsekvenserna undvikas genom armering av plattan. Vilken kan ta upp dragspänningar 
och omfördela sprickorna till flera små, ofarliga sprickor.  
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När det kommer till begränsning av uppsprickning i betong gäller följande enligt Eurokod 2 
(avsnitt 7.3.1) [12]: 

• “Sprickbildning ska begränsas, så att bärverket kan fylla avsedd funktion och har 
erforderlig beständighet samt så att dess utseende förblir acceptabelt.” 

• “Sprickor kan förekomma utan att deras bredd begränsas, under förutsättning att de 
inte försämrar bärverkets funktion.” 

• “En övre gräns, wmax, för beräknad sprickbredd, wk, bör fastställas med beaktande av 
bärverkets avsedda användning och karaktär samt kostnaderna för begränsning av 
sprickbredden.” 

I Eurokod 2 anges inga sprickbreddskrav för golv utan Svenska Betongföreningen [4] har 
tagit fram fyra sprickbreddsklasser med tillhörande sprickbreddsbegränsning, wmax, se Tabell 
2-3.  

2.4  Brottenergi 

Figur 2-4 visar spännings-sprickbreddssamband för betong utsatt för drag, och beskriver 
beteendet för betongen efter att draghållfastheten har uppnåtts [14].  Grafen ligger till grund 
som materialmodell för betong vid icke-linjära beräkningar i många FEM-program. Formen 
på kurvan kan variera från en rät linje till en exponentiell kurva för olika program. Arean 
under grafen i Figur 2-4 representerar brottenergin GF, det vill säga den energi som krävs för 
att en spricka ska uppstå och beräknas [15] enligt Ekv. (2-9): 

 

 
!! ! !!!

!!"
!!"!

!!!
 

(2-9) 

! !! !!! !"
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Tabell 2-3. Maximal sprickbredd, wmax för olika sprickbreddsklasser [4]. 
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Figur 2-4. Spännings-sprickbreddssamband för betong utsatt för drag. 
+t: dragspänning, fct: draghållfasthet, GF: brottenergi, wc: kritisk 
sprickbredd, w: sprickbredd 

Brottenergin är förhållandet mellan ett medelvärde för tryckhållfastheten fcm och ett 
referensvärde på tryckhållfastheten fcm0 som multipliceras med brottenergins basvärde GF0, se 
Tabell 2-4. En större maximal ballaststorlek, dmax, ger en högre brottenergi, vilket innebär att 
det krävs en större energi i betongen innan sprickor uppstår. Vid stora konstruktioner 
föreskrivs därför ofta en maximal ballaststorlek till dmax = 32 mm [16]. Tvärsnittsgeometrin 
eller storleken på konstruktionen har ingen betydelse vid beräkning av brottenergin, den är 
endast materialberoende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med de kända materialegenskaperna GF och fct, draghållfastheten för betong, kan den kritiska 
sprickbredden, wc, beräknas enligt Ekv. (2-10), där ks är en konstant som beror av spännings-
sprickbreddskurvans form i Figur 2-4 och varierar mellan 2,0 och 5,0 [14]. Den kritiska 
sprickbredden är när en mikrospricka övergår till en makrospricka och dragspänningen är 
noll.  

 !! ! !!
!!
!!"

 
(2-10) 

! "#$ !"##$ % &' !"%##&##'$
( )*)+,
-. )*)/)
/+ )*),(

Tabell 2-4. Brottenergins basvärde, GF0 [15]. 
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2.5 Armering  

Armering används i betongkonstruktioner för att höja hållfastheten för hela konstruktionen då 
betong klarar av stora tryckkrafter men är betydligt svagare vid belastning av dragkrafter. 
Armering tar upp de dragkrafter som en konstruktion utsätts för när sprickor uppstått i 
betongen och dess draghållfasthet överskridits. Enligt Eurokod 2 ska alla betong-
konstruktioner armeras med en minimiarmering enligt Ekv. (2-11) vid krav på sprickbredds-
begränsning, om inte noggrannare beräkning görs [12]. Här är As,min är minimiarmeringens 
tvärsnittsarea inom den dragna zonen och +s absolutvärdet på största tillåtna spänning i 
armeringen omedelbart efter uppsprickning medan Act är betongytan inom den dragna zonen 
och fct,eff är lika med fctm eller lägre om sprickbildning förväntas tidigare än 28 dagar. 
Koefficienten k kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar som medför en 
minskning av tvångskrafter och är 1,0 för för h $ 300 mm eller flänsar med b $ 300 mm samt 
0,65 för h % 800 mm eller flänsar med b % 800 mm. Den andra koefficienten kc beaktar 
spänningsfördelningen inom tvärsnittet omedelbart före uppsprickning samt inre hävarmens 
ändring och är 1,0 vid ren dragning. Värdena på koefficienten k varierar för olika nationella 
bilagor. För inre krafter är k satt till 0,8 för h $ 300 mm och 0,5 för h % 800 mm, där h mot-
svarar både höjden och bredden för tvärsnittet i den tyska nationella bilagan [17]. För yttre 
krafter är k densamma som i Sverige. Det gör att i Tyskland dimensioneras armeringen för 
0,8fctm jämfört med 1,0fctm i Sverige. Dock är skillnaden i sprickbredd liten för de två fallen. 
En mer noggrann analys av armering och sprickbredder är utfört Ahlsten och Karlsdotter [18]. 

 

 !!!!"#!! ! !!!!!"!!""!!" (2-11) 

 

I och med insättning av armering skapas ett idealiserat betongtvärsnitt där hänsyn tas till 
tvärsnittsarean för armeringsjärnen [3], se Figur 2-5. Det är arean för det idealiserade 
tvärsnittet som används vid beräkning av spänning och axialkraft. Täckskiktet är det lager av 
betong som ligger mellan armering och betongkant, se Figur 2-6 [12]. Det som avgör 
tjockleken på lagret är vidhäftning av armering, korrosionsskydd och brandmotstånd. Det 
minsta täckande betongskiktet, cmin, beräknas enligt Ekv. (2-12) [12]. 

Figur 2-5. Det givna tvärsnittet görs om till ett idealiserat tvärsnitt [3]. 
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(2-12) 

 
Värdet på det minsta täckande betongskiktet med hänsyn till krav på vidhäftning, cmin,b, anges 
i Eurokod 2 och tar hänsyn till om armeringsjärnen är placerade i en bunt eller om de ligger 
åtskilt [12]. För åtskilda armeringsjärn sätts cmin,b till stångdiametern medan en ekvivalent 
stångdiameter används för buntade armeringsjärn. Formeln för den ekvivalenta diametern 

anges i Eurokod 2 och kommer alltid att resultera i en större diameter än den för en enskild 
stång. Det som är minsta täckande betongskiktet med hänsyn till miljöpåverkan, cmin,dur , av-
läses ur tabeller i Eurokod 2 och beror av exponeringsklass och bärverksklass. Om skydds-
åtgärder, så som användning av rostfritt stål, vidtas kan det täckande betongskiktet reduceras 
med $cdur,st, eller om betongen är ytbehandlad får det täckande betongskiktet en reduktion för 
tilläggsskydd, $cdur,add. Det rekommenderade värdet för $cdur,#, $cdur,st och $cdur,add är 0 mm, 
om ingen närmare specifikation är angiven, där $cdur,# är ett säkerhetstillägg. 
 

Figur 2-6. Täckskikt för armeringsjärn. 
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3 Tvång 

I det följande kommer fenomenet av förhindrad krympning, det vill säga att en betong-
konstruktion, i detta fall en platta på mark, inte kan krympa helt fritt benämnas krymptvång. 
Krymptvång är förhållandet mellan den faktiska krympningen och den fria krympningen. 
Friktion och yttre laster som bidrar till en förhindrad krympning, ett tvång, bidrar även till att 
krafter uppstår i plattan, detta fenomen benämns som krafttvång och är förhållandet mellan de 
krafter som uppstår i plattan och brottgränsen för betongen. Både krymp- och krafttvång är 
det tvång som uppkommer på grund av en förhindrad krympning. Spänningsgradienten som 
visades i avsnitt 2.1 är starkt relaterad till det tvång som bildas i plattan från undergrunden 
och eventuella plintar och voter. Axialdelen av spänningsgradienten, den över tvärsnittet 
konstanta delen, ökar/minskar med ökat/minskat tvång, se Figur 3-1. Momentdelen går inte 
att eliminera då den uppstår på grund av den ojämna uttorkningen som alltid sker för en platta 
på mark. Avsaknad av tvång leder således till viss spänning men då kraftigt reducerad så att 
endast 40 % av den spänning som uppstår vid fullt tvång nås. I Figur 3-1 visas fallet där 
koefficienten & är satt till 0,2. Ökar värdet på & minskar gradientendelen. Då tvånget för 
axialdelen kan reduceras är det önskvärt med en liten gradient då den är konstant, oavsett 
graden av tvång och inte går att eliminera.  
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Figur 3-1. Spänningsgradient för olika grader av tvång där koefficienten *=0,2. 
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3.1 Krymptvång 

Krymptvång är det tvång som bildas då en konstruktionsdel är förhindrad från att krympa helt 
fritt. Betong krymper alltid efter gjutning och det mest gynnsamma fallet är när betong kan 
krympa helt fritt, som i fall a) i Figur 3-2 nedan. En fri krympning ger inte upphov till några 
spänningar och resulterar således inte i några sprickor i konstruktionen. För fall b) är den fria 
krympningen något förhindrad, i detta exempel av en fjäder som håller tillbaka 
konstruktionen. Faktorn & representerar graden av krymptvång som bildas på grund av 
fjäderns motstånd. För fall c) är den fria krympningen helt förhindrad, vilket resulterar i  
100 % krymptvång och medför stora spänningar.  Risken för sprickor ökar markant i och med 
den ökade spänningen. Den dragkraft som uppstår för de tre fallen i Figur 3-2 förhåller sig på 
följande sett, D3 > D2 > D1 = 0. 

 

För en platta på mark förhindras krympning av friktion mot undergrund. Krymptvång som 
uppstår måste tas hänsyn till vid dimensionering, då stort tvång leder till stora spänningar och 

Figur 3-2. Tre grader av krymptvång, a) fri krympning, b) delvis förhindrad krympning 
och c) totalt tvång. L: längd, !

cs
: total krympning, &: krymptvång, k

x
: fjäderkonstant, 

D1/D2/D3: dragkraft 
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sprickor kan uppstå. Krymptvånget &p (i %), är förhållandet mellan differensen av den totala 
krympningen, !cs, och den faktiska deformationen, !, och den totala krympningen, enligt:    

 !!! !
!!" ! ! ! !""

!!"
!!!!!! (3-1) 

3.2 Krafttvång 

Tvångskrafter och tvångsspänningar är kopplade till materialets styvhet, elasticitetsmodul, 
och den deformation som sker vid krympning. De beräknas med hjälp av Hooke’s lag där 
elasticitetsmodulen, E, tillsammans med en deformation, !, ger en spänning, +: 

 ! ! ! ! ! (3-2) 

Det kraftmässiga tvånget - (i%), beräknas som förhållandet mellan den horisontella 
spänningen, +H, och medelvärdet av betongens draghållfasthet fctm: 

 ! ! !! ! !""
!!"#

!!!!!! (3-3) 

När horisontalspänningen i en platta på mark överstiger den maximala draghållfastheten och 
krafttvånget blir större än 1, det vill säga 100 % tvång, uppstår sprickor och plattan måste 
armeras, se Figur 3-3.  

3.3  Friktion 

Friktionskoefficienten, µ, definieras i Ekv. (3-4) och anger hur stort motståndet mot glidning 
är för två ytor i kontakt med varandra [19]. Ytor som pressas mot varandra får en 
friktionskoefficient som beror av hur stor skjuv- och vertikalspänning som påverkar ytorna. 

Figur 3-3. Spännings-töjningsdiagram. +: spänning, 
 !: töjning, !

cr
: töjning vid sprickbildning, f

ctm
: medelvärde för  

draghållfastheten. 
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Då en platta krymper skapas en skjuvspänning i underkant platta. Om skjuvspänningen, ,, blir 
tillräckligt stor i relation till den vertikala spänningen, +v, så att den dimensionerande 
friktionskoefficientens värde överskrids, släpper plattan från undergrunden och börjar glida. 
Redan innan det dimensionerande friktionskoefficientvärdet uppnås påverkas plattan av 
friktionen. När plattan krymper är det friktionen som håller emot, och teoretiskt sett, drar 
tillbaka plattan. Detta resulterar i att plattan förhindras att krympa helt fritt och krymptvång 
uppstår. Den dimensionerande friktionskoefficienten för olika underlag anges i Tabell 3-1 
nedan. När skjuvspänningen förblir konstant och vertikalspänningen som verkar på plattan 
ökar kan det tydligt avläsas ur Ekv. (3-4) att friktionskoefficienten minskar. Det innebär att en 
stor vertikal belastning kan motverka glidning.  

 ! ! !
!!

 (3-4) 

 

3.4 Tidigare arbeten 

Tvång är som tidigare nämndes ett svårt ämne där mycket forskning kvarstår. För många 
tidigare arbeten har syftet varit att ta fram en optimerad armeringsmängd eller placering av 
armering i olika konstruktioner. Oftast behandlas platta på mark, där plattjocklek, betongklass 
eller exponeringsklass varieras.  

I ”Förhindrad krympning i platsgjutna väggar grundlagda på berg, friktionsjord och pålar” av  
Alberyd och Key varierades undergrunden under väggar för att få fram armeringsfördelning i 
vägg [7]. I rapporten blev slutsatsen att grundläggning med friktionsjord och pålar skapar 
mindre krymptvång. Det överensstämmer med den allmänna förmodan att en mer eftergivlig 
undergrund ger mindre krymptvång i en platta på mark. 
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Tabell 3-1. Dimensionerande friktionskoefficient för olika underlag [4] [35] [36] [37]. 
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Även rapporten om minimiarmering och sprickbreddsbegränsing [20] har som syfte att 
utvärdera armeringsmängd utifrån sprickor i en platta på mark. En av slutsatserna i rapporten 
är att det varken är en autogen krympning eller uttorkningskrympning som bidrar till störst 
sprickor. Istället är det andra faktorer som spelar in, så som värmeutveckling i betongen eller 
ojämn uttorkning, dvs. gradientkrympning. Då den här rapporten syftar till att bedöma 
gradientkrympningens betydelse för en platta på mark beroende på undergrund är det en 
intressant slutsats.   

I rapporten om hydrationssprickor i väggkonstruktioner av betong [21] har istället 
undergrunden hållits konstant och syftet var att ta fram en guide för sprickriskbedömning. 
Resultaten visade att sprickrisken ökar både då väggens tjocklek samt gjutetapp ökar. Det 
sammanfaller med tesen om att det blir mer tvång i en större platta.  

I ett arbete av Kronguld och Özay har [22] problematiken med att överkonstruktion och 
undergrund sällan modelleras tillsammans vid sättningsberäkningar analyserats. Den ena av 
konstruktionerna förenklas oftast till en utbredd last eller till ett fjäderstöd. I arbetet med att 
välja program för analyser i den här rapporten har liknande problematik uppkommit då det är 
få FEM-program med ett relativt enkelt användar-interface som hanterar både en betongplatta 
och en undergrund.  

Alla tidigare arbeten är relevanta och har bidragit till en förståelse för sprickbildning och 
armeringsinnehåll i olika konstruktioner. Det som inte har behandlats i tidigare arbeten är en 
varierande storlek på platta på mark där även undergrunden varieras. Ett vanligt antagande är 
att ju större plattstorlek, desto mer armering behövs i plattan. 
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4 Beräkningsprogram 

I den här rapporten har tre olika beräkningsprogram använts; Atena, FEM-design och 
Concrete Section [23] [24] [25]. Atena och FEM-design är båda program som använder finita 
elementmetoden (FEM) för att utföra spänningsberäkningar på konstruktioner inritade som 
modeller i programmen. Concrete Section är ett program som utifrån dimensionerade värden 
kan beräkna både sprickbredder och armeringsmängd i ett tvärsnitt. Nedan följer en närmare 
redogörelse för de olika programmen.  

4.1 Finita element metoden 

Finita elementmetoden (FEM) används för att lösa svåra numeriska problem med stor 
noggrannhet genom att approximativt lösa partiella differentialekvationer iterativt [26]. En 
modell av problemet skapas och delas upp i en stor mängd små finita element, 
sammanbundna i ett nät, ett så kallat mesh. Elementen kan ha olika form, så som kvadratisk 
eller triangulär geometri. Varje element i en mesh är sammankopplade med noder. Om större 
noggrannhet i beräkningarna krävs, kan även noder placeras mellan två hörn, eller i mitten av 
ett 3D element. Ju fler noder desto fler beräkningar utförs och en större noggrannhet erhålls. 
Det antas att varje finitelement beskrivs av ett unikt polynom som är en förenkling av det 
verkliga problemet. En mesh representeras av algebraiska ekvationer som löser ut okända 
variabler vid noderna. Polynomet och lösningen av nodernas värden beskriver tillsammans 
värdet av varje element som ger en unik lösning. Det betyder att en modell som är uppbyggd 
av en fin mesh-struktur kan ge en noggrannare lösning då det är fler element som bidrar till en 
bättre approximation. Det är svårt att veta vilken mesh som ska användas vid beräkning med 
en modell och ofta provas en optimala mesh fram, genom en konvergenskontroll. Målet är att 
erhålla en effektiv modell med en så gles mesh som möjligt, utan att det påverkar 
noggrannheten av resultatet. När mesh-storleken minskar ökar noggrannheten, men så även 
beräkningstiden. Andra parametrar som är viktiga att variera förutom en mesh vid en 
konvergenskoll är exempelvis antal laststeg.   
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4.1.1 Atena 

I Atena används Newton-Raphsons lösningsmetod för att beräkna slutresultatet. Lasterna 
delas upp i flera små steg som läggs på ett i taget. Vid denna studie har tre laster och 30 steg 
valts och de något mer oprecisa 4-nods element används av programmet. De tre lasterna som 
kombineras är egentyngd, utbredd last och konstant krympning. Med Atena skapas 
solidelement till 2D-modellen och för att efterlikna berg förhindrades förflyttning i både 
horisontal- och vertikalled med hjälp av stöd i jordens underkant. I Atena har det sista mesh-
elementet gett upphov till singulariteter längst ut vid plattans kanter, vilket beror på de 
randvillkor som var satta. Singulariteterna ger randvärden som har bortsetts ifrån vid 
avläsning av resultaten. För att få fram skjuvspänningen, horisontal- och vertikalspänningen 
ritades ett snitt upp i plattan. Snittet borde sitta mellan plattan och undergrunden för att få 
med hela plattans egentyngd och skjuvspänningen. På grund av orimliga värden i snittet, där 
t.ex. vertikalspänningen blev mindre än plattans egentyngd, har ett snitt istället placerats 1 cm 
upp i plattan, från plattans underkant, vilket innebär att resultaten avvika lite, än om snittet 
placerats helt mellan platta och undergrund. När resultaten från modellerna utvärderades blev 
friktionen, beräknad från skjuvspänningen och den vertikala spänningen, betydligt lägre än 
den ansatta friktionen. Då spänningarna i modellen aldrig kommer att uppnå den ansatta 
friktionens värde, beter sig modellen som att det är full koppling mellan betongplattan och 
undergrunden. Därför förenklades modellen och en styv koppling användes. I Atena används 
Drucker-Prager som materialmodell för undergrunden ett brottgränskriterium som används 
för att ta reda på om ett material har erhållit plastiska deformationer, då främst jordmaterial 
[27]. För Drucker-Prager används Cauchys generella matematiska modell för spänning i 
homogena material där spänningen i materialet beskrivs av en linjär funktion som beror av 
normalvektorn till den yta som påverkas av en kraft [28]. En yta beskrivs därför av ett fält av 
varandra oberoende vektorer som kan variera från punkt till punkt. Variationen beror på att 
spänningen kan variera över tiden och därför beskrivs en yta av ett tidsberoende vektorfält. I 
verkligheten kompakteras hel porsystemet i jorden innan deformationen börjar för 
jordmaterialet, se Figur 4-1. Det är något som Drucker-Prager modellen i Atena inte tar 
hänsyn till utan lutningen på kurvan börjar i origo. 

 

Figur 4-1. Spännings-töjningsdiagram för jord. !: deformation, 
+: spänning, !1: kompaktering av jorden. 
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För betongen används en materialmodell som av programmet benämns 2D SBETA [29]. 
Vilken används som materialmodell för vanlig betong, men även för högpresterande och 
stålfiberarmerad betong. Materialmodellen baseras på Kupfer’s brottyta som beskriver en 
biaxial spänning i betongen, se [30]. När jordmaterialet beskrivs måste ett antal parametrar 
definieras se Tabell 5-1. Drucker-Prager kriterieparameter och Drucker-Prager parameter 
[31], "DP respektive kDP, definierar formen på brottytan. När ytan sammanfaller med Mohr-
Columbs brottyta, som beror av tryckkraften, används Ekv. (4-1) och (4-2) för att beräkna "DP 
och kDP, för mer detaljer se [31]. Här är )k den inre friktionsvinkeln och c jordens kohesion. 

 !!" !
!!"#!!!!!

!!!! !"# !! !
 

(4-1) 

 !!" !
!""#$!!!!!
!!!! !"# !! !

 
(4-2) 

Atenas användargränssnitt är uppbyggt på liknande sätt som för många andra FEM-program, 
d.v.s. med en verktygslista på vänster sida av skärmen. Verktygen är utformade så att en 
modell skapas genom att gå igenom flikarna, uppifrån och ned. När ett av alternativen väljs 
blir detta markerat med en grön pil. Korresponderande värden till valet syns i den nedre rutan. 
Så när “joints” väljs till vänster syns alla noders koordinater i den nedre rutan, markerat med 
svart i Figur 4-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4-2. Sambandet mellan verktygen till vänster och det nedre fönstret i Atena användargränssnitt. 
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När en modell skapas ritas först strukturen av konstruktionen upp med hjälp av noder och 
linjer som sedan sammankopplas till ett makroelement. Senare tilldelas de olika 
makroelementen i modellen materialegenskaper och fiktiv bredd. I alla 2D-modeller som 
rapporten baseras på har den fiktiva bredden valts till 1 m. Efter att materialegenskaper har 
tilldelats bestäms vilka och hur stora laster som ska läggas på modellen och också hur stöd 
ska placeras för att efterlikna verkligheten på ett realistiskt sätt. En linjelast placerades på 
plattans överkant för att återspegla en utbredd last. Betongplattan utsätts samtidigt för en 
konstant krympning och både egentyngden av betongplattan och jorden tas med i 
beräkningen. En modell med plattbredd på 5 m visas i Figur 4-3. 

 

 

 

 

 

 

Med Atena har, till skillnad mot FEM-design, bara plattor med bredd 5, 10 och 30 m 
analyserats. Inte heller modeller med 5 m djup sand har analyserats. Då försök till att 
analysera de större plattorna genomfördes stannade Atena och gav felmeddelanden. 
Lösningen i manualen på dessa felmeddelanden var att förenkla modellen. Även med 
förenklingar gick beräkningar för varken en platta med 50 m bredd och 2 meter djup sand 
eller en plattbredd med 5 m bredd och 5 m djup sand att genomföra i Atena. Då det i dessa 
modeller endast var storleken på modellen som ändrats är det antalet beräkningar som ökat. I 
det här fallet drogs slutsatsen att Atena inte klarar av modeller över en viss storlek. En 
beräkning i Atena tar ungefär 6 timmar med en vanlig PC av modell HP Folio. 

4.1.2 FEM-design 

Med programmet FEM-design är det inte möjligt att manuellt styra hur många laststeg som 
används, utan programmet sköter det automatiskt. Det är däremot möjligt att skapa 
lastkombinationer i brott- och bruksgränstillstånd. I detta fall har partialkoefficienterna för de 
olika lasterna satts till 1,0 för att kunna jämföras med resultaten från Atena. Med FEM-
design, jämfört med Atena, har elementtypen kunnat väljas och har då valts till det mer 
noggranna 9-nods elementet. Undergrunden består av solidelement medan plattan 
representeras av skalelement. Kopplingen mellan platta och undergrund går inte att styra 
manuellt utan sköts av programmet, för att återspegla verkligheten.  

Undergrunder beräknas som elastisk medan betongplattan däremot kan modelleras som 
plastisk. Materialmodellen som används för betong är elasto-plastisk, där en elasto-plastisk 
spänning- och töjningskurva ger en förenkling av betongens verkliga beteende.  
Elasticitetsmodulen beskrivs av ett linjärt samband mellan töjning och spänning upp till 
brottgränsen för betongen. Därefter ökar töjningen utan ökning i spänning. För att kunna få 
resultat av sprickbredder måste armeringsstänger vara inlagda i programmodellen. För jorden 

Figur 4-3. Profilbild av platta på mark i Atena. 
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används Mohr-Coulombs brottkriterium som använder en kombination av normal- och 
skjuvspänning för att beräkna brottgränsen för ett material [32]. Mohr-Coulomb beskriver 
skjuvspänningen på brottytan som en linjär funktion av normalkraften som verkar på planet, 
till skillnad mot Atena där modelleringen av jorden var olinjär. Precis som för Atena tas inte i 
FEM-design hänsyn till att kompaktering av porer sker innan jordmaterialet i sig börjar 
deformeras. När en mesh genereras i FEM-design skapas först ett triangulärt mesh som sedan 
konverteras till ett mesh blandat med både element av kvadratisk och triangulär form. Vid 
skapandet räknar programmet först fram en optimerad mesh som sedan kan ändras av 
användaren genom att manuellt definiera storlek för mesh-elementen.  

Med FEM-design beräknas medelvärdet av de interna krafterna i varje mesh-element 
sammankopplade till samma nod, för att på så sätt undvika diskontinuiteter som kan genereras 
av den finita elementmetoden. Likväl med FEM-design som med Atena har singulariteter i 
plattans ände uppstått, vilket har förbisetts vid avläsning av resultat.  FEM-designs 
användargränssnitt är, likt Atena, uppbyggt med en verktygslista. I FEM-design är denna 
placerad högst upp i form av flikar som används från vänster till höger, se Figur 4-4. Först 
byggs strukturen av modellen upp och stöd placeras ut. Sedan läggs laster på och en mesh 
genereras för att till sist utföra själva analysen. En körning tar bara några minuter att 
genomföra för normalstora modeller med en bärbar av märket HP Folio. För undergrunden 
skapas borrhål i de fyra hörnen där egenskaper för jorden kan matas in. Flera borrhål kan 
placeras ut på önskat ställe där specifika egenskaper, så som höjd på olika material, 
grundvattenytan med mera behöver beskrivas. Det gör det möjligt att placera borrhål på de 
platser som geotekniker har gjort ute på plats och på så sätt få in en med verkligheten 
överensstämmande undergrund. I Figur 4-6 och Figur 4-5 visas skillnaden för en 2D- och en 
3D-modell uppbyggd i FEM-design.  

 

Figur 4-4. Användarinterface för FEM-design. 
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Figur 4-6. 2D-modell uppbyggd i FEM-design. 

 

 

4.2 Concrete Section 

Concrete Section är ett program skapat av StruSoft och ingår i paketet WIN-statik [25]. Med 
programmet utförs kontroller av hur stor mängd armering som behövs, eller kontroller av 
resultaten för en specifik mängd armering som matas in av användaren. Programmet bygger 
på krav från Eurokod 2 där olika nationella annex kan väljas. Första steget är att skapa ett 
tvärsnitt av det som ska analyseras. Olika tvärsnittsgeometrier kan väljas där endast enstaka 
mått behöver anges. För en platta på mark räknas armeringen ut för en meterstrimla. Det 
andra steget är att mata in de laster som verkar på tvärsnittet, så som normalkraft, tvärkraft, 
moment med mera. Förutsättningar så som exponeringsklass, livslängd, vct och betong- 
hållfasthetsklass matas in för att överensstämma med konstruktionen som ska analyseras. 

Figur 4-5. 3D-modell uppbyggd i FEM-design 
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Figur 4-7. Resultat av armeringshalt i Concrete Section. 

Efter att alla grundförutsättningar är reglerade kan programmet ge den önskade 
armeringsmängden och/eller utföra en kontroll av en specifik armeringshalt. Redovisningen 
av resultaten visas i Figur 4-7 till Figur 4-9. I Figur 4-7 anges armeringsarean och antal 
armeringsstänger som behövs. Figur 4-8 visar fördelningen av den armering som anges i 
Figur 4-7. Till sist redovisas sprickbredden i Figur 4-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-8. Fördelad armering över plattvärsnittet. 
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Figur 4-9. Resultat av sprickbreddsanalys i Concrete Section. 
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5 Exempel 

För att kunna bedöma hur olika undergrundsförutsättningar påverkar krafttvånget och 
krymptvånget i en platta på mark har sex olika undergrunder analyserats. Undergrunderna 
representerar vanliga grundkonstruktioner som används i Sverige idag. De sex under- 
grunderna modelleras med två olika FEM-program, Atena och FEM-design. Med Atena sker 
modelleringen i 2D, medan i FEM-design skapas både en 2D- och en 3D-modell. Modellen i 
2D som analyseras med FEM-design är uppbyggd i 3D men representerar en meterstrimla av 
en platta på mark. Denna meterstrimla återspeglar förutsättningarna för mittelementet av 
plattan, det är även från mittvärsnittet som alla resultat erhålls i 3D modellen. Med Atena 
visade det sig, i det här fallet, inte vara möjligt att modellera alla undergrunder då vissa av 
modellerna genererade filer större än vad programversionen klarade av att hantera. Det 
avspeglas i resultatet då det för vissa undergrunder och plattstorlekar endas visas resultat från 
FEM-design. Två olika program användes för att få ett mer objektivt resultat jämfört med om 
resultatet hade baserats på endast ett program. Modellering av 2D och 3D jämfördes för att se 
om det var nödvändigt med en fullskalig 3D-modell eller om det går att erhålla liknande 
resultat med en mindre och mer effektiv 2D-modell. Till att börja med testades systematiskt 
olika enkla lastfall, så som en platta på mark enbart utsatt för en tryck- eller dragkraft. 
Testerna utfördes för att få en förståelse för hur Atena och FEM-design beter sig och ta reda 
på hur mycket resultaten i programmen avviker från de teoretiska värdena. Efter de första 
enkla modellerna kunde de olika undergrunderna och plattorna fortsätta analyseras. 
Långtidsmodulen, EL, för grunden valda värden enligt SBN80 tabell 23:262 [33]. 

5.1 De olika undergrunderna 

Nedan visas de undergrunder som har valts att analyserats. Materialet för undergrunderna 
varierar mellan sand och packad sprängbotten, vissa modeller är även försedda med 
underliggande voter och plintar, se Figur 5-3 till Figur 5-6. 

Figur 5-1. Undergrund 1: 2 m djup sand. 
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Figur 5-3. Undergrund 2: 5 m djup sand. 

Figur 5-2. Undergrund 3: 1 m djup packad sprängbotten. 

Figur 5-4. Undergrund 4: underliggande plintar, 0,5x0,5 m, med 2 m djup sand. 
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De faktorer som har studerats är: 

• Skalfaktorn 
• Djup till fast berg 
• Underliggande material 
• Plintar och voter 
• Storlek på utbredd last som verkar på plattan 

Figur 5-5. Undergrund 5: underliggande plintar, 1,0x1,0 m, med 2 m djup sand. 

Figur 5-6. Undergrund 6: voter med 2 m djup sand. 
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För att se hur storleken på plattan, skalfaktorn, påverkade tvångseffekterna har 4 plattstorlekar 
studerats. De fyra plattstorlekarna var 5!5, 10!10, 30!30 och 50!50 m2. För att se hur djupet 
till fast berg påverkar tvångseffekterna, jämförs undergrund 1 och 2 där det enda som skiljer 
är djupet på jorden, 2 respektive 5 m. Inverkan av olika material i undergrunden jämförs 
mellan undergrund 1, 2 och 3. Där undergrund 1 och 2 har sand som underliggande material 
medan undergrund 3 har packad sprängbotten. Plintar och voter har lagts in under plattan för 
att se hur de påverkar kraftöverföringen mellan jorden och plattan. För dessa fall har endast en 
plattstorlek på 30!30 m2 studerats. För undergrund 1 till 3, plattstorlek 5!5 och 30!30 m2, har 
inverkan av storleken på den utbredda lasten jämförts. Där lasten i ena fallet har ansats till 40 
kN/m2 och i det andra till 4 kN/m2 i det andra. För alla övriga plattor har en utbredd last på 40 
kN/m2 används, med undantag för voterna där även en punktlast på 2 MN har placerats i 
mitten över respektive vot med FEM-design, med Atena var detta inte möjligt. De värden som 
har tagits fram och analyserats från modellerna redovisas i Bilaga A.2 är: 

• Den maximala förskjutningen av plattan i horisontalled i mitten av plattans höjd 
• Den maximala skjuvspänningen mellan platta och undergrund 
• Den maximala axialspänningen i underkanten av plattan 
• Vertikalspänningen i underkanten av plattan 

5.2 Armerings- och sprickbreddsberäkning  

Den erforderliga mängden armering som krävs, beräknas med hjälp av programmet Concrete 
Section. Där erhålls även den sprickbredd som förväntas uppstå i tvärsnittet. Spänningen som 
erhålls från FEM-modellen bygger på en konstant krympning över tvärsnittet och genererar 
endast en axialspänning. En ren axialspänning ger inte upphov till något moment, M, utan 
resulterar endast i en normalkraft, N, se Figur 2-3. Normalkraften beräknas med hjälp av 
Naviers ekvation, Ekv. (5-1). Spänningen, +, som uppstår på grund av gradientkrympning 
beräknas med hjälp av Hooke’s lag, Ekv. (3-2), se Bilaga A.1. Den framräknade 
gradientspänningen genererar, tvärt om mot axialspänningen, endast ett moment och 
resulterar i att normalkraften sätts till noll i Ekv. (5-1), där Ac representerar betongtvärsnittets 
area och W är böjmotståndet. 

 ! ! !
!!
! !
! (5-1) 

Normalkraften och momentet används som indata till Concrete Section, som utgår från 
Eurokod 2 för att ta fram önskad armeringsmängd och förväntade sprickbredder. En kontroll i 
form av analytisk beräkning enligt Eurokod 2 har utförts för plattkonfigurationen 5!5 m2 med 
en undergrund av 2 m sand och en utbredd last på 40 kN/m2.  Syftet är att se att resultatet från 
Concrete Section kan antas vara rimliga och ligga i samma spann.  

5.3 Förutsättningar 

Då det är platta på mark som studerats tillhör betongen exponeringsklass XC2 enligt Tabell 
4.1 i Eurokod 2. Detta medför en lägsta hållfasthetsklass på C35/45 enlig Tabell 4.3N i 
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Eurokod 2. Det är även denna lägsta hållfasthetsklass, C35/45, som har valts för betongen i 
modellerna som har studerats. Studien syftar till att studera ett långtidslastfall och därför har 
kryptalet valts till 2. En grundlig beräkning har inte utförts, däremot har en kontroll mot 
examensarbetet ”Axial- och gradientkrympning hos golv på mark enligt Eurokod 2” [6] 
genomförts där det kunde konstateras att värdet 2 var ett konservativt värde och således på 
säkra sidan. För att ytterligare bekräfta antagandet står det i boken ”Byggnadsmaterial” [10], 
att betong har ett kryptal på 2 vid långtidslast. 

Den totala krympningen av plattan har beräknats enligt Ekv. (2-1) till 0,44 ‰ och har baserats 
på en plattbredd på 5 m, se Bilaga A-1. Den totala krympningen skiljer sig marginellt för 
olika plattstorlekar då det enda som varierar är uttorkningsytan. Felmarginalen för den totala 
krympningen för en platta med bredden 50 m jämfört med en platta med bredden 5 m är 1 %. 
Denna kan anses vara så pass liten att samma krympning kan användas på alla plattorna. 
Krympningen minskar med ökad plattstorlek vilket resulterar i att användandet av 
krympningen för den minsta plattan är ett konservativt val och på så sätt på den säkra sidan. 
Koefficienten *, i spänningsgradienten i Figur 2-3 ansätts till 0,2 då det är en relativt tunn 
platta och låg hållfasthetsklass [8]. Med FEM-design kan endast en konstant krympning 
simuleras vilket medför att den konstanta krympningen i modellerna har ansatts till 
medelvärdet av en gradientkrympning i under- och överkant, axialdelen i Figur 2-3. Då * är 
satt till 0,2 leder det till ett medelvärde som motsvarar 60 % av den totala krympningen. Både 
slutkrypningen och slutkrympningen har antagits inträffa efter 1 år. 

Tvärkontraktionstalet, Poisson’s tal, för betongen har valts till 0,2 för betongen efter avsnitt 
3.1.3 (4) i Eurokod 2. Brottenergin har beräknats till 7,634!10-05 MN/m enligt CEB-Fip 
Model Code 1990, se Bilaga A.1. Den största ballaststorleken i betongen antas vara 12 mm. 
Plintarna är fast inspända i plattan och undergrunden och har samma egenskaper som plattan 
med undantag för krympningen som är satt till noll. Voterna gjuts i samma etapp som plattan 
och har därför samma egenskaper. Grundvattenytans nivå i undergrunden antas ligga under 
den studerade undergrunden. Bredden på jorden runtomkring plattan har satts till samma 
bredd som plattstorleken enligt rekommendationer från StruSoft och är ett konservativt val. 
För att få så lika förutsättningar som möjligt för modellerna i de olika programmen sattes 
även jorden i Atena till samma bredd som plattan. De dimensionerande 
friktionskoefficienterna för packad sprängbotten och sand är satta till 2 respektive 1, se Tabell 
3-1. Vid beräkning av armeringshalter och sprickbredder i Concrete Section har livslängden 
på plattan satts till 50 år och vattencementtalet, vct, till 0,6. Indata till modellerna för de olika 
programmen anges i Tabell 5-1. 
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Tabell 5-1. Indatavärden och materialparametrar till Atena och FEM-design. 
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6 Resultat 

I det här kapitlet beskrivs de resultat som erhållits och sammanfattats till grafer från 
beräknings programmen och av analytisk beräkning. I första avsnittet beskrivs spännings-
gradientens utformning över plattvärsnittet för olika undergrunder. I de kommande fem 
avsnitten beskrivs krafttvång, krymptvång och friktionskoefficient vid jämförelse mellan olika 
undergrunder, 2D- och 3D-modeller, Atena och FEM-design, variation av den utbredda lasten 
samt plintar med olika dimensioner och voter. Till sist visas resultat från beräkningar i 
Concrete Section. 

6.1 Spänningsgradientens variation 

I Figur 6-1 till Figur 6-3 visas hur spänningsgradienten för en oarmerad betongplatta varierar 
över tvärsnittshöjden för olika plattbredder och undergrunder. Figur 6-2 visar en platta med 5 
m djup sand som undergrund. Grafen visar tydligt att de studerade plattstorlekarna hamnar 
under brottgränsvärdet. Plattan kommer därför inte att spricka, till skillnad mot fallet med en 
undergrund av endast 2 m djup sandbädd. Denna undergrund bidrar med tillräckligt stora 
dragspänningar för att överkanten av plattan ska nå upp till brottspänningen och spricka, 
vilket kan ses i Figur 6-1. Det sker vid en plattbredd på ca 40 m. 

I Figur 6-3 visas spänningsgradienten med en undergrund av packad sprängbotten. Ur figuren 
kan det utläsas att varken spänningsgradienten i mitten eller i underkant av tvärsnittet kommer 
upp till brottgränsen för dragspänningarna. Däremot kommer spänningsgradienten i överkant 
upp till brottgränsvärdet och kommer därmed att bidra till en sprickbildning. Det sker vid en 
plattbredd på ca 25 m. För alla tre undergrunderna ökar spänningen med plattbredden. För 
undergrunden av 2 m sand ökar spänningen i genomsnitt med 28 kPa/m plattbredd, för 
undergrunden av 5 m sand ligger ökningen något lägre, 15 kPa/m plattbredd medan för 1 m 
packad sprängbotten är ökningen hela 52 kPa/m plattbredd. Skillnaden visas även i Figur 6-4 
där krafttvånget för de olika undergrunderna illustreras. 
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Figur 6-1. Plattvärsnittets spänningsgradient för 2 m djup sand som 
undergrund baserat på både en axial- och en momentbelastning. Den 
utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. 
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Figur 6-2. Plattvärsnittets spänningsgradient för 5 m djup sand som 
undergrund baserat på både en axial- och en momentbelastning. Den 
utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. 



6.2. JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA UNDERGRUNDER  

 

35 

 

 

 

6.2 Jämförelse mellan olika undergrunder 

Värdena i detta avsnitt är beräknade med FEM-designs 3D-modell. I Figur 6-4 jämförs 
skillnaden i krafttvång för packad sprängbotten, 2 m djup sand och 5 m djup sand, till en 
början för en plattbredd på 5 m har en undergrund med 5 m djup sand det största krafttvånget 
medan packad sprängbotten bidrar till minst krafttvång. Med ökad plattbredd skiftar detta 
förhållande och för en plattbredd på 50 m är krafttvånget runt 49 % högre för en undergrund 
av packad sprängbotten än en undergrund med 5 m djup sand. Vid en jämförelse av 
krymptvånget för olika undergrunder kan även här tydligt utläsas att en undergrund med 
packad sprängbotten ger ett högre krymptvång än båda undergrunderna med sand. Även om 
krymptvånget ligger på ett lägre värde än krafttvånget, 46 % jämfört med 82%, så skiljer det 
ändå 27 % mellan en undergrund av packad sprängbotten och en undergrund av 5 m djup sand 
i krymptvång, se Figur 6-5. Friktionskoefficienten ökar med en faktor mellan 5,00 till 6,25 
mellan en plattbredd på 5 m och 30 m men sjunker sedan vid en plattbredd på 50 m. Precis 
som för krafttvånget och krymptvånget är det en undergrund med packad sprängbotten som 
ger det högsta värdet på krymptvånget, se Figur 6-6. Friktionskoefficienterna i Figur 6-6 är 
beräknad med hjälp av Ekv. (3-4). 
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Figur 6-3. Plattvärsnittets spänningsgradient för 1 m packad sprängbotten 
som undergrund baserat på både en axial- och en momentbelastning. Den 
utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. 



6. RESULTAT 

 

36 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       = 1 m packad sprängbotten 
       = 2 m sand 
       = 5 m sand 

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

Plattbredd, m

K
ra

ftt
vå

ng
, %

Figur 6-4. Skillnader i krafttvång i andel av brotthållfastheten för olika 
undergrunder baserat på ren axialbelastning från FEM-designs 3D-modell. Den 
utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. 
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Figur 6-5. Skillnader i krymptvång i andel av den fria krympningen för olika 
undergrunder baserat på ren axialbelastning från FEM-designs 3D-modell. Den 
utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. 
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6.3 Jämförelse mellan 2D- och 3D-analys 

Värdena i Figur 6-7 till Figur 6-9 är beräknade med FEM-designs 2D- och 3D-modell och är 
medelvärdet av spänningsgradienten, se Figur 6-1 till Figur 6-3. I Figur 6-7 visas skillnaden i 
krafttvång beräknat med 2D och 3D i FEM-design. Med 3D-modellerna genereras ett större 
krafttvång än med 2D-modellerna, oavsett undergrund. Skillnaderna i krafttvång mellan 2D- 
och 3D-modellerna ökar med ökad plattbredd. För krymptvånget är det istället 2D-modellerna 
som genererar det största krymptvånget oavsett undergrund. Det som däremot överens-
stämmer är att skillnaderna i krymptvång, mellan 2D- och 3D-modellerna, ökar med ökad 
plattbredd, se Figur 6-8. När friktionskoefficienten studeras visar Figur 6-9 tydligt att värdet 
är högre för 3D-modellerna jämfört med 2D-modellerna med samma undergrund. Däremot 
ökar inte skillnaden i friktionskoefficienten mellan 2D- och 3D-modellerna som de gjorde för 
kraft- och krymptvånget.  
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Figur 6-6. Skillnader i nyttjad friktionskoefficient för olika undergrunder baserat 
på ren axialbelastning från FEM-designs 3D-modell. Den utbredda lasten var för 
detta fall 40 kN/m2.
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Figur 6-7. Skillnader i krafttvång i andel av brotthållfastheten mellan 2D- och 3D-modellen 
baserat på ren axialbelastning från FEM-design. Den utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. 
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Figur 6-8. Skillnader i krymptvång i andel av den fria krympningen mellan 2D- och 3D-modellen 
baserat på ren axialbelastning från FEM-design. Den utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2.
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6.4 Jämförelse mellan Atena och FEM-design 

Resultaten från FEM-design bygger på den representativa 2D-modellen. Krafttvånget från 
FEM-design ökar med ökad plattbredd medan krafttvånget ökar upp till en plattbredd på 10 m 
och sedan minskar för ökad plattbredd enligt Atena, se Figur 6-10. För en undergrund med  
2 m djup sand fås från Atena negativa värden på både krymp- och krafttvånget för en 
plattstorlek 30!30 m2 medan för en undergrund av 1 m djup packad sprängbotten blev det 
bara ett negativt värde för krymptvånget, se Figur 6-10 och Figur 6-11. Friktionskoefficienten 
ökar kontinuerligt med ökad plattbredd enligt FEM-design. Vid beräkning med Atena ökar 
friktionskoefficientens värde för 2 m djup sand men minskar för 1 m djup packad 
sprängbotten från plattbredd 5 m till 10 m. När plattbredden ökar till över 10 m byter graferna 
riktning och möts till slut på samma värde på friktionskoefficienten vid en plattbredd på 30 m.  
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Figur 6-9. Skillnader i nyttjad friktionskoefficient mellan 2D- och 3D-modellen baserat 
på ren axialbelastning från FEM-design. Den utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2.
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Figur 6-10. Skillnader i krafttvång i andel av brotthållfastheten mellan Atena och FEM-design baserat 
på ren axialbelastning. Den utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2.
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Figur 6-11. Skillnader i krymptvång i andel av den fria krympningen mellan Atena och FEM-design 
baserat på ren axialbelastning. Den utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. 
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6.5 Variation av utbredd last 

Figur 6-13 visar skillnaden i krafttvång för plattor med storleken 5!5 och 30!30 m2 där den 
utbredda lasten varierar mellan 4 kN/m2 och 40 kN/m2. Det kan utläsas att för större 
plattstorlekar har storleken på den utbredda lasten en mindre betydelse för krafttvånget. I 
Figur 6-14 visas en hög, nyttjad friktionskoefficient för plattor med storleken 30!30 m2 när 
den utbredda lasten var 4 kN/m2. Det ledde till att mer grundliga undersökningar utfördes för 
respektive undergrund. Resultaten för de mer grundliga undersökningarna visas i Figur 6-15 
till Figur 6-17. Där kan avläsas att den nyttjade friktionskoefficienten överstiger den 
dimensionerande för alla tre undergrunder, vilket resulterar i att plattan börjar glida och 
kurvan för den verkliga friktionen följer formen för den heldragna linjen. I och med att 
plattorna börjar glida minskas den kraft som påverkar plattan och motståndet försvinner. 
Kraften representeras av integralen av kurvan och reduceras från den streckade linjen till den 
heldragna. För undergrunden 2 m sand innebär det att kraften reduceras med ca 33 %, för 
undergrunden 5 m sand är reduktionen 19 % och för 1 m packad sprängbotten är den lägst, på 
18 %.  
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Figur 6-12. Skillnader i nyttjad friktionskoefficient mellan Atena och FEM-design baserat på ren 
axialbelastning. Den utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2.
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Figur 6-14. Skillnader i nyttjad friktionskoefficient för en platta utsatt för en utbredd last 
på 4 kN/m2 jämfört med 40 kN/m2 baserat på en ren axialbelastning från FEM-designs 
3D-modell.
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Figur 6-13. Skillnader i krafttvång i andel av brotthållfastheten för en platta utsatt för en 
utbredd last på 4 kN/m2 jämfört med 40 kN/m2 baserat på en ren axialbelastning från 
FEM-designs 3D-modell. 
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Figur 6-15. Friktionskoefficienten för undergrunden 2 m sand längs med 
plattbredden för en platta med storlek 30(30 m2 utsatt för en utbredd last på 4 
kN/m2 baserat på ren axialbelastning från FEM-designs 3D-modell.   
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Figur 6-16. Friktionskoefficienten för undergrunden 5 m sand längs med 
plattbredden för en platta med storlek 30(30 m2 utsatt för en utbredd last på 4 
kN/m2 baserat på ren axialbelastning från FEM-designs 3D-modell.   
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6.6 Plintar och voter 

I Figur 6-18 och Figur 6-19 står “up” och “uv” för utan plintar respektive en platta utan voter, 
där resultaten är beräknade med FEM-designs 3D-modell och ett referensvärde från ett 
flytande golv är inlagt i grafen för att kunna jämföra mot. Det flytande golvet beräknat med 
Atena har tagits bort från jämförelsen då resultaten var orimliga. I Figur 6-18 kan avläsas att 
plintarna av båda storlekarna och från båda FEM-programmen resulterade i ett större 
krafttvång än för det flytande golvet. Med Atena gavs för plintarna med dimensioner  
1,0!1,0 m2 ett betydligt större krafttvång än för de övriga plintarna. I resultaten från FEM-
design skiljer sig krafttvånget marginellt åt för de två plintdimensionerna. För voterna visade 
modellen från FEM-design ett större krafttvång än det referensvärde som gavs från det 
flytande golvet, medan modellen från Atena gav ett lägre krafttvång än referensvärdet, se 
Figur 6-19. I modellen i FEM-design var även en punktlast placerad i mitten över varje vot. 
Med FEM-design gav voterna ett större krafttvång än plintarna, medan resultaten från Atena 
visade på motsatt effekt. 
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Figur 6-17. Friktionskoefficienten för undergrunden 1 m packad sprängbotten 
längs med plattbredden för en platta med storlek 30(30 m2 utsatt för en 
utbredd last på 4 kN/m2 baserat på ren axialbelastning från FEM-designs 3D-
modell.   



6.6. PLINTAR OCH VOTER  

 

45 

 

 

 

 

  

 

 

• = FEM-design, p 0,5x0,5 

• = FEM-design, p 1,0x1,0 

• = Atena, p 0,5x0,5 

• = Atena, p 1,0x1,0 

• = utan plintar 
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Figur 6-18. Skillnader i krafttvång i andel av brotthållfastheten för plintar 
0,5(0,5 och 1,0(1,0 m2 baserat på ren axialbelastning. Den utbredda lasten 
var för detta fall 40 kN/m2. 
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Figur 6-19. Skillnad i krafttvång i andel av brotthållfastheten för en platta 
på mark med underliggande voter baserat på ren axialbelastning. Den 
utbredda lasten var för detta fall 40 kN/m2. En punktlast på 2 MN verkade 
även i mitten av voterna i modellen i FEM-design. 
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6.7 Armeringshalter och sprickbredder 

De spänningar som ligger till grund för armeringsmängden och sprickbredderna i Tabell 6-1 
till Tabell 6-3 är dels hämtade från FEM-designs 3D-modell och dels från analytiska 
beräkningar för att få med hela spänningsgradienten Figur 2-3. Alla beräkningar är utförda 
med StruSofts Concrete Section, som tillhör paketet WIN-statik, upplaga 6. Täckskiktet 
anpassas av programmet efter de krav som återfinns i Eurokod 2. Resultaten visar på att de 
flesta plattorna inte behöver armeras i underkant, vilket även kunde avläsas från resultaten i 
avsnitt 6.1 där spänningen i underkant till och med var negativ, tryckspänning, för de flesta 
plattstorlekar och undergrunder. Den framräknade minimiarmeringen för 5!5 m2 plattan med 
2 m underliggande sand och 40 kN/m2 som utbredd last blev '10 s250, se Bilaga A.1.  
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Tabell 6-1. Armeringsmängd för de plattor som är utsatta för en utbredd last på 40 kN/m2. 

!"#$$%$&'"()*+,-. /01('2'301 4) 3) %5'67)8'(11*+,,.
5*9:;<9:; =>?*%?99 @ &%5'37)(0
5*>:9<>:9 =>9*%>A9 @ &%5'37)(0
B&$(' =>?*%?99 =>9*%>999 &%5'37)(0

C',('602%,D021:*5"60$#'*&7E*B&$('

F9<F9

Tabell 6-2. Armeringsmängd för de plattor som har underliggande plintar och voter. 
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Tabell 6-3. Armeringsmängd för de plattor som är utsatta för en utbredd last på 4 kN/m2. 
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7 Diskussion 

I resultatet analyserades skillnader i spänningsgradient för tre olika undergrunder. Skillnader i 
krafttvång, krymptvång och friktionskoefficient jämfördes för olika undergrunder, från 2D 
och 3D-modeller i FEM-design, samt de olika programmen. En jämförelse av hur den 
utbredda lasten påverkar krafttvånget på en platta på mark för olika undergrunder utfördes. 
Skillnad i både krymp- och krafttvång för en platta på mark med plintar, voter och utan någon 
förstärkning alls visades. Armeringsinnehåll och sprickbredder utvärderades sedan som ett 
resultat av ovan nämnda beräkningar. Nedan följer en diskussion av de faktorer som kan ha 
påverkat resultaten.  

7.1 Krafttvång 

Packad sprängbotten är den undergrund som bidrar till störst krafttvång oavsett plattstorlek, 
med undantag för en plattbredd på 5 m. Skillnaden i krafttvång för 2 och 5 m sand är minimal 
fram till plattbredden 30 m, sedan ökar krafttvånget med en högre takt för 2 m djup sand 
jämfört med 5 m djup sand. Ökningen i krafttvång för en platta på mark med en plattbredd 
över 30 m beror på att undergrunden med 2 m djup sand är mindre eftergivlig än den med 5 m 
djup sand.  

Det kan tydligt avläsas ur Figur 6-7 att en 2D-modell är representativ för en platta på mark 
när plattbredden är liten. När plattbredden ökar upp emot 30 m börjar resultaten avvika mer 
och mer. Vid en plattbredd på 50 m skiljer 12 % som mest för packad sprängbotten, vilket 
motsvarar en spänningsskillnad på 0,4 MPa. För alla plattstorlekar och undergrunder 
genererar 3D-modellen ett högre krafttvång än 2D-modellen. Med 2D-modellen är det 
krafttvånget i längdriktningen som har överlägset störst värde. Krafttvånget som verkar i 
längdriktningen kommer skapa en tvärkontraktion som jorden motverkar. I 3D-fallet däremot 
så kommer kraften som håller emot tvärkontraktionen att adderas med den lika stora kraft som 
motverkar krympningen, som nu verkar i två riktningar. Det gör att krafttvånget för 3D-
modellen översteg kraftvånget för 2D-modellen. Ju större plattbredd desto mindre blir 
tvärkontraktionen för 2D-modellen och ju större skillnad i krafttvång blir det mellan 2D- och 
3D-modellen. Skillnaden i resultaten för dem kan bero på avsaknad av omkringliggande 
material i 2D-modellen. Även om det endast är mittvärsnittet som undersöks i 3D-modellen 
påverkas mittsnittets resultat av hela modellens krafter som interagerar med varandra.  
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Som förväntat resulterar underliggande plintar i ett större krafttvång i plattan, då det finns en 
större massa som trycker fast plattan mot jorden. Skillnaden mellan de mindre och de större 
plintarna är störst i Atena där differensen är på hela 15 %, där de små plintarna bidrar med 
mindre tvång än de stora. Med tanke på att resultaten för en plattbredd på 30 m för en platta 
utan plintar i Atena var orimliga bör även dessa resultat avläsas med en viss skepsis. 
Resultatet från FEM-design resulterade i att de underliggande plintar bidrar till ett större 
krafttvång än ett flytande golv. Tvärt om mot resultatet från Atena så bidrar de mindre 
plintarna till ett större krafttvång i FEM-design, men differensen är näst intill obefintlig,  
0,5 %. Jämförs resultatet med en platta utan plintar är differensen 6,0 respektive 5,5 % i 
krafttvång. Resultatet för voterna från Atena visar ett mindre krafttvång jämfört med ett 
flytande golv, detta kan anses som orimligt då voterna borde bidra med en större förhindrad 
krympning av plattan. Precis som för plintarna bör detta resultat ifrågasättas. För FEM-design 
är däremot krafttvånget större för en platta med voter. Differensen mellan en platta med 
underliggande voter och ett flytande golv ligger på 12 %. Voterna bidrar alltså till ett större 
krafttvång än vad plintarna gör, men de är även utsatta för en stor punktlast, i FEM-design. 

Då den utbredda lasten ändras från 40 till 4 kN/m2 kan skillnaden i krafttvång anses vara liten 
för de tre undergrunderna. Allra minst betydelse har den utbredda lasten när plattan vilar på 1 
m packad sprängbotten. Skillnaden minskar med ökad plattbredd och vid plattbredden 50 m är 
det inte längre någon skillnad i krafttvång för undergrunderna med 2 m sand och 1 m packad 
sprängbotten. Detta kan bero på att andra parametrar än den utbredda lasten får större 
betydelse för plattans beteende.  

7.2 Krymptvång 

Packad sprängbotten som undergrund resulterar i störst krymptvång, vilket är naturligt då det 
är större friktion mellan kornen i packad sprängbotten än sand. Det gör att packad 
sprängbotten är mer orörligt material med större friktion som förhindrar en krympning av 
plattan. Plattan krymper därför mindre än den skulle gjort med en undergrund av sand, vilket 
ökar krymptvånget.  

Till skillnad mot krafttvånget ger 2D-modellen ett högre värde på krymptvånget än 3D-
modellen i FEM-design, för alla plattstorlekar och undergrunder. Samma princip gäller här 
som för krafttvånget, resultaten för plattbredderna 5 och 10 m är jämförbara mellan 2D och 
3D medan differensen ökar med plattstorleken. För undergrunden med 5 m sand är dock 2D-
modellen representativ upp till en plattbredd på 30 m. Allt material i undergrunden samverkar 
för att i detta fall förhindra krympningen i plattan. Ju större djup desto mer eftergivligt blir 
undergrunden och desto mindre krymptvång uppstår. Skillnaden i krymptvång mellan 2D- 
och 3D-modellerna beror främst på geometrin hos modellerna, se Figur 4-6 och Figur 4-5. 
När en platta på mark krymper så sker krympningen mot mitten av plattan. I en 3D-modell 
utsätts en platta på mark förenklat för krympning i två riktningar och den förhindrade 
tvärkontraktionen bidrar till en mindre total krympning. I 2D-fallet är ena sidan bara 1 m bred 
och förenklat kan det beskrivas som att krympning bara sker i en riktning, längsriktningen av 
strimlan. Det gör att tvärkontraktionen inte förhindras lika mycket och ett större krymptvång, 
än i 3D-modellen, uppmäts. Förhållandet mellan längd och bredd för 2D-modellen ökar för 
ökad plattbredd, resultatet blir att krymptvånget ökar i snabbare takt för en 2D-modell jämfört 
med en 3D-modell med ökad plattbredd.    
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Då Atena och FEM-design jämförs observeras att krymptvånget i FEM-design ökar med ökad 
plattbredd, medan krymptvånget i Atena får ett negativt värde. Ett negativt värde betyder att 
den faktiska krympningen i en platta överstiger den, utifrån betongens egenskaper, möjliga 
krympningen. Det resultatet är orimligt och fler studier med andra FEM-program borde 
utföras för att verifiera FEM-designs krymptvång då en jämförelse med Atena inte kan 
genomföras. 

7.3 Friktionskoefficient 

Friktionskoefficienten som erhålls från 2D-modellen fortsätter att öka med ökad plattbredd. I 
3D-modellerna avtar dock friktionskoefficienten när plattbredden överstiger 30 m. 
Differensen mellan resultaten från 2D- och 3D-modellen är relativt stor för alla plattor, med 
undantag för den minsta plattbredden. En ökad friktionskoefficient beror på en ökad 
skjuvspänning, då den vertikala spänningen i princip är konstant för alla plattstorlekar och 
undergrunder. I och med att friktionen avtar för plattstorleken 50!50 m2 i 3D men inte i 2D 
beror på att ökningen av skjuvspänningen i 3D avtar vid en viss plattstorlek medan den 
fortsätter att öka för 2D-fallet.  

I Figur 6-14 visas en hög nyttjad friktionskoefficient för de plattor som är utsatta för en ut-
bredd last på 4 kN/m2. Den dimensionerande friktionskoefficienten för sand och packad 
sprängbotten ligger på ett värde på 1 respektive 2. Resultaten i Figur 6-14 visar att friktions-
koefficient för alla undergrunder överstiger dessa värden när plattstorleken är  
30!30 m2. Det resulterar i sin tur till att plattorna kommer att börja glida och tvångskraften 
som plattan utsätts för reduceras. När plattan glider blir spänningarna noll och risken för 
sprickor försvinner. I Figur 6-15 till Figur 6-17 visas friktionskoefficienten längs med halva 
plattbredden, från ytterkant in till mitten. De heldragna kurvorna visar hur den verkliga 
friktionskoefficienten ser ut. Reduktionen av kraften för undergrunden 5 m sand och 1 m 
packad sprängbotten är relativt liten, men för undergrunden 2 m sand är reduktionen uppe i  
33 % och kan då ge en större inverkan på det totala krafttvånget.   

7.4 Atena och FEM-design 

Att använda två olika program för att modellera samma problem är ett bra sätt att kontrollera 
och bedöma de resultat som erhålls ur FEM-programen. Ibland räcker det dock inte med två 
program utan ett tredje eller fjärde kan behövas. För detta arbete kan det i efterhand 
konstateras att ett tredje program hade varit nödvändigt för att verifiera resultaten för de två 
större plattbredderna. Från Atena ges grovt avvikande resultat som antas vara orimliga för de 
större plattbredderna. Att resultaten har antagits vara orimliga beror på att kraft- och 
krymptvånget för en plattstorlek på 30#30 m2 är negativt, vilket innebär att plattan skulle ha 
krympt mer än den fria krympningen. Det är inte möjligt och därför har en liten vikt lagts vid 
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resultaten för stora plattor från Atena. Resultaten för plattbredden 5 och 10 m är någorlunda 
lika från de två programmen. Resultaten från FEM-design har ansetts rimliga då de större 
plattorna följer samma mönster som de mindre. Med Atena blir det problem att genomföra 
beräkningar för de större filerna som uppstår vid de stora plattbredderna eftersom dessa får, 
till skillnad mot de mindre plattbredderna, avvikande värden. Slutsatsen blir att det är 
storleken på plattan som skapar problem i Atena. Detta styrks av att plattbredderna 5, 10 och 
30 m, med underlag av packad sprängbotten, har körts två gånger med exakt samma indata 
och uppbyggnad. Resultatet har blivit detsamma med bara marginella skillnader för 
plattstorlekarna 5!5 och 10!10 m2, medan 30!30 m2 plattan har haft stora skillnader i 
resultaten.   

En annan faktor som kan ha bidragit till de skilda resultaten från Atena och FEM-design är att 
de två programmen kräver olika indataparametrar. Atena kräver, till skillnad mot FEM-
design, värden på tryck- och draghållfasthet för jorden och räknar med jordens egentyngd. En 
annan väsentlig skillnad mellan programmen är att med FEM-design beräknas jorden som 
elastisk medan Atena räknar jorden som plastisk. Samt att FEM-design räknar med 9 nods-
element medan Atena räknar med de lite mindre noggranna 4-nods elementen. 

7.5 Allmänt  

Randvillkoren i ändpunkterna på plattorna uppfylldes inte varken med Atena eller med FEM-
design. Det ger felaktiga resultat vilket har gjort att ändpunkterna har negligerats och en mer 
generell form på spänningsfördelningarna har skapats och studerats. Ibland har dessa 
felvärden varit orsak till att plattan spruckit i Atena. Det är då svårt att veta hur mycket de 
andra spänningarna påverkas av dessa extremvärden, både innan och efter uppsprickning. Alla 
resultat bygger på de maximala spänningarna, förskjutningarna och skjuvspänningarna över 
tvärsnittet. Detta leder till en överdimensionering för vissa delar av tvärsnittet. För att 
uppfylla alla dimensioneringskrav är detta dock nödvändigt. Spänningsgradienten är starkt 
beroende av att elasticitetsmodulen är representativ för betongtvärsnittet. Gradientdelen 
beräknas från Hooke’s lag där krympningen i denna studie är satt till ett framräknat konstant 
värde. Det enda som kan variera och påverka spänningen är elasticitetsmodulen. Ett lägre 
värde på elasticitetsmodulen resulterar i en lägre gradient- och totalspänning.  

Drucker-Prager är en ofta använd metod för geotekniska analyser av jord och är en relativ 
okomplicerad sådan. Det har diskuterats hur väl Drucker-Prager överensstämmer med 
verkligheten då dess cirkulära form på deviatorplanet avviker från data insamlat från 
experimentella försök [34]. Resultat från Atena baseras enbart på en jordmodell med Drucker-
Pragers brottkriterium och därför är det svårt att veta om avvikelserna från resultaten beror på 
skillnaderna i programmens uppbyggnad eller om resultatet skiljer sig för att lösningsmetoden 
är oexakt. Kornen i undergrunden som plattan vilar på kommer i verkligheten att kompakteras 
och luftrummet mellan kornen försvinner innan kornen i sig börjar deformeras, se Figur 4-1. 
Inget av FEM-programmen tar hänsyn till det, utan lutningen på kurvan börjar redan i origo. 
Det leder till ett större tvång och större spänningar i plattan än vad som sker i verkligheten, 
vilket skulle kunna vara positivt för sprickbildning i platta på mark. Den undergrund som 
bidrar med minst tvångskrafter på plattan är 5 m sand, i alla syften och plattbredder. Det kan 
bero på att sanden är mjuk och förhållandevis mer eftergivlig än t.ex. packad sprängbotten. 
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Det större djupet gör att en större volym komprimeras och anpassar sig efter plattan, vilket 
resulterar i mindre tvång.  

Som förväntat så spricker inte de plattorna som är grundlagda på sand eller 5!5 m2 plattan på 
packad sprängbotten. De sprickor som skulle ha uppstått i överkanten av plattan för 30!30 m2 
plattan med packad sprängbotten som undergrund elimineras i och med insättning av 
armering, se Tabell 6-1. Detta kan förklaras med att plattan är utsatt för ett moment och en 
normalkraft som är precis över brottgränsen. När armering tas med i beräkningarna används 
ett idealiserat tvärsnitt, se Figur 2-5. Denna lilla ökning av betongarea kan vara det som gör 
att tvärsnittet precis klarar av krafterna som det utsätts för. Armeringsinnehållet per m ökar 
när plattbredden ökar, vilket är ett resultat av större tvångskrafter för de större plattorna. 
Resultatet från den analytiska beräkningen gav liknande resultat som med Concrete Section, 
skillnaden är marginell och anses godtagbar. Concrete Section beräknade dessutom fram en 
större armeringshalt, som alltså är på den säkra sidan. Sprickorna i Concrete Section är 
beräknade som belastningssprickor och tar därför inte hänsyn till uppsprickning av armering. 
Att sprickbredderna redovisas i Tabell 6-1 till Tabell 6-3 trots att alla plattor är ospruckna 
beror på att de i avsnitt 6.1 visats på att de skulle spricka för vissa plattbredder och 
undergrunder. 

En platta med en undergrund av 5 m djup sand och en maximal bredd på 50 m skulle 
teoretiskt sätt inte behöva armeras med hänsyn till gradientkrympning. Om gjutningen och 
härdningen av plattan sker omsorgsfullt och ytvattnet inte avgår för fort kan de plastiska 
sprickorna undvikas. Ett sätt är att använda vakuumsugning för att minska gradienten på 
spänningen över tvärsnittet och på så vis undvika många sprickor. Ett annat sätt är att använda 
anläggningsbetong för att få ner mängden och storleken på sprickorna, då den klarar av en 
större töjning innan sprickor uppstår. Det ska slutligen noteras att många av de antaganden 
som har gjort har varit konservativa. Vid noggrannare beräkning och val av koefficienter kan 
vissa resultat förbättras. 
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8 Slutsatser 

En platta kan representeras av en 2D-modell så länge plattan är förhållandevis liten, i detta 
fall mindre än 10!10 m2. Begränsningen för en 2D-modell är att endast mittvärsnittet av en 
platta kan analyseras. Är det platthörnens beteende som är av intresse måste en 3D-modell 
används för att representera plattan oavsett storlek. Resultaten skiljer sig åt beroende på om 
en 2D- eller 3D-modell används. En 2D-modell ger mindre krafttvång än en 3D-modell, men 
ett större krymptvång än med en 3D-modell. Det är viktigt att använda olika program vid en 
FEM-analys för att kunna verifiera resultaten i den här typen av jämförande studier. Under 
arbetets gång har stora skillnader mellan program men upptäckts. Det är därför viktigt att ha 
en förståelse för problemet som modelleras och kunna göra en rimlighetsbedömning av 
resultaten, och i vilka avseenden olika FEM-program är representativa.  

Ett styvare underlag leder till ett större kraft- och krymptvång då undergrunden klarar av 
större krafter. För de styvare underlagen har storleken på den utbredda lasten mindre 
betydelse för krafttvånget på plattan. Betydelsen av storleken på den utbredda lasten minskar 
med ökad plattbredd. Vid en lägre vertikal last börjar stora plattor glida ute vid ändarna vilket 
leder till att spänningen i plattan reduceras. Desto större del av grundkonstruktionen som är i 
kontakt med jorden, desto större tvångseffekter erhålls. Detta kan ses i jämförelsen mellan ett 
flytande golv, en platta med underliggande plintar och en platta med voter. Det är därför bra 
att vara medveten om dessa risker vid behov av extra förstärkning under plattan.  

Nackdelen med en gradientkrympning är att momentdelen av spänningsgradienten inte går att 
eliminera oavsett vilken grad av tvång som plattan utsätts för. En fördel är däremot att 
spänningen i underkanten av tvärsnittet reduceras av gradienten. Det gör att tvärsnittet oftast 
inte behöver armeras i nedre delen av plattan. Minimiarmering för sprickbreddsbegränsning 
enligt Eurokod 2, svenska annexet räknar med en konstant spänning över hela tvärsnittet 
vilket inte överensstämmer med verkligheten för en platta på mark, och ger en överarmerad 
platta. Mindre plattor behöver teoretiskt inte armeras med hänsyn till gradientkrympning då 
spänningen över tvärsnittet inte övertiger brottgränsen. För sand med ett djup på 2-5 m visar 
resultaten att armering inte behövs för plattbredder mindre än 40 m. Med en undergrund av 
packad sprängbotten är gränsen något lägre, ca 25 m. Detta visar att med en omsorgfull 
gjutning av ett flytande golv skulle i många fall armering ej behövas. 

Ett förslag till vidare studier är att använda andra program eller programversioner som 
praktiskt klarar av större plattor och som kan ge mer rimliga resultat för jämförelse med de 
från FEM-design. Att även få in gradientdelen som en faktor i FEM-programmet vore 
önskvärt för att se vad skillnaden blir jämfört med det teoretiska värde som har beräknats i 
detta arbete. En intressant studie vore att se vilka tvång som uppstår vid gradientkrympning i 
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praktiken. Att göra en studie där olika plattor gjuts är dock svårt att genomföra under 
kontrollerade förhållanden.     
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A.2 Tabeller 

Nedan redovisas värden erhållna från FEM-analyserna som ligger till grund för beräkningar 

av krafttvång, krymptvång och nyttjad friktionskoefficient.  

2 meter sand 

 

 

 

  

τ(kant) 0,0065 MPa

σH (max) 0,4830 MPa

σH (mitt) 0,4680 MPa

σV (max) -0,0540 MPa

σV (mitt) -0,0470 MPa

Förskjutning (max) 0,6527 mm

5x5 - 2m sand - FEM-design - 3D
τ(kant) 0,0050 MPa

σH (max) 0,4430 MPa

σH (mitt) 0,4220 MPa

σV (max) -0,0510 MPa

σV (mitt) -0,0470 MPa

Förskjutning (max) 0,6535 mm

5x5 - 2m sand - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0120 MPa

σH (max) 0,4420 MPa

σH (mitt) 0,3420 MPa

σV (max) -0,0470 MPa

σV (mitt) -0,0470 MPa

Förskjutning (max) 0,6510 mm

5x5 - 2m sand - Atena - 2D

τ(kant) 0,0165 MPa

σH (max) 0,5010 MPa

σH (mitt) 0,1120 MPa

σV (max) -0,0480 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 1,2797 mm

10x10 - 2m sand - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,013 MPa

σH (max) 0,477 MPa

σH (mitt) 0,105 MPa

σV (max) -0,047 MPa

σV (mitt) -0,046 MPa

Förskjutning (max) 1,2781 mm

10x10 - 2m sand - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0188 MPa

σH (max) 0,47 MPa

σH (mitt) 0,103 MPa

σV (max) -0,0943 MPa

σV (mitt) -0,0457 MPa

Förskjutning (max) 1,27 mm

10x10 - 2m sand - Atena - 2D

τ(kant) 0,0300 MPa

σH (max) 0,8200 MPa

σH (mitt) 0,8200 MPa

σV (max) -0,0460 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 3,3730 mm

30x30 - 2m sand - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0295 MPa

σH (max) 0,7417 MPa

σH (mitt) 0,7302 MPa

σV (max) -0,0480 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 3,2672 mm

30x30 - 2m sand - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0262 MPa

σH (max) -2,3800 MPa

σH (mitt) -2,0000 MPa

σV (max) -0,0870 MPa

σV (mitt) 0,0000 MPa

Förskjutning (max) 4,4000 mm

30x30- 2m sand - Atena - 2D

τ(kant) 0,0300 MPa

σH (max) 1,6210 MPa

σH (mitt) 1,6210 MPa

σV (max) -0,0490 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 4,7055 mm

50x50 - 2m sand - FEM-design - 3D
τ(kant) 0,0365 MPa

σH (max) 1,4170 MPa

σH (mitt) 1,4170 MPa

σV (max) -0,0470 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 4,3687 mm

50x50 - 2m sand - FEM-design - 2D



5 meter sand 

  

 

1 meter packad sprängbotten  

  

τ(kant) 0,0045 MPa

σH (max) 0,6870 MPa

σH (mitt) 0,6870 MPa

σV (max) -0,0580 MPa

σV (mitt) -0,0440 MPa

Förskjutning (max) 0,6577 mm

5x5 - 5m sand - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0020 MPa

σH (max) 0,6650 MPa

σH (mitt) 0,6650 MPa

σV (max) -0,0570 MPa

σV (mitt) -0,0440 MPa

Förskjutning (max) 0,6626 mm

5x5 - 5m sand - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0105 MPa

σH (max) 0,5510 MPa

σH (mitt) 0,2460 MPa

σV (max) -0,0490 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 1,2997 mm

10x10 - 5m sand - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,013 MPa

σH (max) 0,477 MPa

σH (mitt) 0,105 MPa

σV (max) -0,047 MPa

σV (mitt) -0,046 MPa

Förskjutning (max) 1,2781 mm

10x10 - 5m sand - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0210 MPa

σH (max) 0,8110 MPa

σH (mitt) 0,5370 MPa

σV (max) -0,0460 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 3,5635 mm

30x30 - 5m sand - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0205 MPa

σH (max) 0,7090 MPa

σH (mitt) 0,4520 MPa

σV (max) -0,0470 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 3,5284 mm

30x30 - 5m sand - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0185 MPa

σH (max) 1,0400 MPa

σH (mitt) 1,0400 MPa

σV (max) -0,0480 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 5,3368 mm

50x50 - 5m sand - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0285 MPa

σH (max) 0,8960 MPa

σH (mitt) 0,8960 MPa

σV (max) -0,0480 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 5,1588 mm

50x50 - 5m sand - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0100 MPa

σH (max) 0,3210 MPa

σH (mitt) 0,2530 MPa

σV (max) -0,0490 MPa

σV (mitt) -0,0490 MPa

Förskjutning (max) 0,6486 mm

5x5 - 1m ps - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0080 MPa

σH (max) 0,3010 MPa

σH (mitt) 0,2220 MPa

σV (max) -0,0480 MPa

σV (mitt) -0,0480 MPa

Förskjutning (max) 0,6474 mm

5x5 - 1m ps - FEM-design - 2D
τ(kant) 0,0164 MPa

σH (max) 0,9760 MPa

σH (mitt) 0,9760 MPa

σV (max) -0,0420 MPa

σV (mitt) -0,0420 MPa

Förskjutning (max) 0,6520 mm

5x5 - 1m ps - Atena - 2D



 

 

Plintar 

 

 

 

 

Voter 

 
 

τ(kant) 0,0230 MPa

σH (max) 0,4440 MPa

σH (mitt) 0,2520 MPa

σV (max) -0,0470 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 1,2541 mm

10x10 - 1m ps - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0210 MPa

σH (max) 0,4190 MPa

σH (mitt) 0,2300 MPa

σV (max) -0,0470 MPa

σV (mitt) -0,0470 MPa

Förskjutning (max) 1,2430 mm

10x10 - 1m ps - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0092 MPa

σH (max) 1,6300 MPa

σH (mitt) 1,6300 MPa

σV (max) -0,0453 MPa

σV (mitt) -0,0453 MPa

Förskjutning (max) 1,3500 mm

10x10 - 1m ps - Atena - 2D

τ(kant) 0,0490 MPa

σH (max) 1,5680 MPa

σH (mitt) 1,5680 MPa

σV (max) -0,0490 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 2,8809 mm

30x30 - 1m ps - FEM-design - 3D
τ(kant) 0,0445 MPa

σH (max) 1,3800 MPa

σH (mitt) 1,3800 MPa

σV (max) -0,0490 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 2,6758 mm

30x30 - 1m ps - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0134 MPa

σH (max) 1,1000 MPa

σH (mitt) -0,1140 MPa

σV (max) -0,0454 MPa

σV (mitt) -0,0454 MPa

Förskjutning (max) 4,0000 mm

30x30- 1m ps - Atena - 2D

τ(kant) 0,0515 MPa

σH (max) 2,6170 MPa

σH (mitt) 2,6170 MPa

σV (max) -0,0510 MPa

σV (mitt) -0,0450 MPa

Förskjutning (max) 3,5230 mm

50x50 - 1m ps - FEM-design - 3D
τ(kant) 0,0490 MPa

σH (max) 2,2130 MPa

σH (mitt) 2,2130 MPa

σV (max) -0,0490 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 3,0868 mm

50x50 - 1m ps - FEM-design - 2D

τ(kant) 0,0150 MPa

σH (max) 1,0120 MPa

σH (mitt) 0,3100 MPa

σV (max) 0,0480 MPa

σV (mitt) 0,0460 MPa

Förskjutning (max) 3,3559 mm

30x30 - plintar 0,5x0,5 - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,8700 MPa

σH (max) 0,9400 MPa

σH (mitt) 0,6500 MPa

σV (max) -0,0420 MPa

σV (mitt) -0,0280 MPa

Förskjutning (max) 1,0400 mm

30x30 - plintar 0,5x0,5 - Atena - 2D

τ(kant) 0,0150 MPa

σH (max) 0,9970 MPa

σH (mitt) 0,3550 MPa

σV (max) 0,0480 MPa

σV (mitt) 0,0460 MPa

Förskjutning (max) 3,3545 mm

30x30 - plintar 1,0x1,0 - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,7100 MPa

σH (max) 1,4200 MPa

σH (mitt) 1,1900 MPa

σV (max) -0,0430 MPa

σV (mitt) -0,0310 MPa

Förskjutning (max) 1,0100 mm

30x30 - plintar 1,0x1,0 - Atena - 2D

τ(kant) 0,0240 MPa

σH (max) 1,2010 MPa

σH (mitt) 0,9110 MPa

σV (max) -0,0710 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 3,3466 mm

30x30 - voter (med punktlast) - FEM-design - 3D
τ(kant) 0,0430 MPa

σH (max) 0,4700 MPa

σH (mitt) 0,2500 MPa

σV (max) -0,0460 MPa

σV (mitt) -0,0460 MPa

Förskjutning (max) 2,2600 mm

30x30 - voter (utan punktlast) - Atena - 2D



4 kN/m
2
 som utbredd last 

 

 
2 meter sand 

 

 

5 meter sand  
  

 

 

1 meter packad sprängbotten  
 

 

τ(kant) 0,0070 MPa

σH (max) 0,2000 MPa

σH (mitt) 0,1880 MPa

σV (max) -0,0110 MPa

σV (mitt) -0,0100 MPa

Förskjutning (max) 0,6503 mm

5x5 - 2m sand - 4 kN/m2 - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0270 MPa

σH (max) 0,8190 MPa

σH (mitt) 0,8190 MPa

σV (max) -0,0100 MPa

σV (mitt) -0,0090 MPa

Förskjutning (max) 3,3722 mm

30x30 - 2m sand - 4 kN/m2 - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0070 MPa

σH (max) 0,2480 MPa

σH (mitt) 0,2480 MPa

σV (max) -0,0120 MPa

σV (mitt) -0,0090 MPa

Förskjutning (max) 0,6518 mm

5x5 - 5m sand - 4 kN/m2 - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0200 MPa

σH (max) 0,5300 MPa

σH (mitt) 0,5300 MPa

σV (max) -0,0100 MPa

σV (mitt) -0,0090 MPa

Förskjutning (max) 3,5555 mm

30x30 - 5m sand - 4 kN/m2 - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0100 MPa

σH (max) 0,2050 MPa

σH (mitt) 0,1660 MPa

σV (max) -0,0120 MPa

σV (mitt) -0,0120 MPa

Förskjutning (max) 0,6463 mm

5x5 - 1m ps - 4 kN/m2 - FEM-design - 3D

τ(kant) 0,0465 MPa

σH (max) 1,5730 MPa

σH (mitt) 1,5730 MPa

σV (max) -0,0120 MPa

σV (mitt) -0,0090 MPa

Förskjutning (max) 2,8740 mm

30x30 - 1m ps - 4 kN/m2 - FEM-design - 3D
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