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Förord 

Detta examensarbete har utförts på avdelningen för Brobyggnad på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) och motsvarar 30 högskolepoäng. Idén utformades i samarbete med 
Byggnadstekniska Byrån i Stockholm AB (BTB) med fokus på att utreda 
modelleringsalternativ vid beräkningar av vibrationer av håldäcksbjälklag för att ta fram en 
modelleringsprincip som väl representerar det verkliga beteendet. Handledare på BTB var 
Robert Abrahamsson.  

Mätningar har utförts tillsammans med Peter Blom och Petter Svanberg från ACAD där de 
stått för utrustning och expertis inom vibrationsmätningar. Stort tack till dem för nerlagt tid 
och engagemang. Atrium Ljungberg AB bistod med en tom byggnad med olika bjälklagstyper 
där mätningar kunde genomföras. Byggnaden är lokaliserad i Sickla, Nacka kommun. 

Raid Karoumi och Costin Pacoste-Calmanovici var handledare på KTH och var involverade 
genom hela arbetet. 

Stort tack till alla! 

Stockholm, juni 2014 

 

Alexandra Granberg och Manfred Häggstam  
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Sammanfattning 

Det byggs mer och mer med prefabricerade håldäcksbjälklag vilka har stora dimensionerings- 
och produktionsfördelar. Långa spännvidder och lätta bjälklag gör denna typ av konstruktion 
känslig för vibrationer och därför ställs konstruktörer idag inför en problematik som inte 
tidigare vanligtvis varit en dimensionerande faktor. Som en naturlig följd av detta är 
kunskapen inom området begränsad och förståelsen för denna typ av konstruktion vid 
dynamiska problem eftersatt. Hur håldäcksbjälklag beter sig vid små dynamiska laster, från 
mänsklig aktivitet på bjälklaget, och hur denna typ av problematik ska hanteras 
beräkningsmässigt behöver studeras. Vid statiska beräkningar antas bjälklaget vara enkelspänt 
men vid dynamiska beräkningar kan bland annat inte detta antagande göras då effekten från 
elementens sammankopplingar och eventuella pågjutningar påverkar bjälklagets styvheter och 
därmed dess dynamiska beteende. Dynamikproblem kan inte behandlas genom att studera 
enskilda element då bjälkaget måste hanteras som en sammanhängande enhet där 
kringliggande struktur påverkar hela bjälklagets dynamiska beteende.  

I detta arbete har fältmätningar i en befintlig byggnad, med excitering av en mänsklig 
impulsbelastning, kombinerats med FE-analyser för att studera hur bjälklaget kan hanteras 
som en helhet vid egenfrekvens- och dynamiska responsberäkningar. 

Fältmätningar har genomförts på tre olika bjälklagstyper där accelerationer har studerats i en 
mängd olika punkter. Accelerationer i fältmitt, intill upplagsväggar, parallella väggar och 
balkar har studerats för att leda till slutsatser kring hur bjälklagets styvheter påverkar dess 
dynamiska beteende. Dessa slutsatser kring uppmätta accelerationer har sedan legat till grund 
för hur FEM-modeller kan representera verkligheten på ett godtagbart sätt beträffande 
dynamiska problem. 

Finita element-beräkningar för de tre olika bjälklagen har genomförts med varierande resultat, 
där det kunnat konstateras att komplicerade bjälklagsgeometrier med inslag av pelare, balkar 
och flera fack håldäckselement är svårt att beräkningsmässigt representera på ett bra sätt. 
Däremot har det visat sig att enkla bjälklagsgeometrier med endast ett fack håldäckselement 
upplagt på betongväggar kan representeras relativt väl. Parallella väggar har kunnat 
konstateras fungera som upplag med accelerationer av samma storleksordning som intill 
upplagsväggar. Dessutom har det visat sig genom mätningar och beräkningar att en 
pågjutning rimligen kan antas ha en uppstyvande effekt för bjälklaget. Däremot hur stor denna 
uppstyvande effekt är har inte kunnat konstateras, då detta skulle kräva andra typer av 
mätningar. 

Nyckelord: Håldäcksbjälklag, vibrationer, egenfrekvens, FEM, fältmätning 
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Extended summary 

Prestressed hollow core slabs are used more and more in construction today since these kinds 
of structures have both design and production advantages. Longer spans and more slender 
structures are more sensitive to vibration problems, and therefore are designers now facing 
problems that previously were not a critical design factor. Due to this, the knowledge in this 
field is limited and there is no common understanding on how these structures should be 
represented in finite element analysis, when it comes to design regarding vibration problems. 
There is a need for studies on how hollow core slabs behaves when excited by small dynamic 
loads from humans and this thesis aims to increase the understanding regarding hollow core 
slabs dynamic behavior. When designing in ultimate limit state the slabs are assumed to 
behave as simply supported beams, but this assumption does not represent the reality when it 
comes to dynamic problems, due to the element joints and the concrete topping casted on the 
slabs. This means that the entire slab must be treated as a unit with surrounding support 
conditions represented in an acceptable manner. 

In order to understand the vibration issue, field measurements have been carried out with 
excitation from a human impulse and in combination with finite element analysis conclusions 
have been drawn regarding the structures behavior. The finite element method has been used 
in order to perform natural frequency calculations and dynamic response calculations. 

Field measurements have been performed on three different floor types where accelerations 
have been studied in a variety of points. To capture the behavior of the slab, accelerations in 
mid span, close to supporting walls, parallel walls and beams have been measured and 
conclusions about how the boundaries affect the structure’s stiffnesses has been drawn. 

The studied floors have different levels of complexity and the results from the finite element 
analysis have shown that complex structures, with columns, beams and several spans of 
hollow core slabs are difficult to represent well in a finite element model. However, a simple 
structure consisting of a single span slab with supporting walls and parallel walls can be 
represented in an acceptable manner regarding natural frequencies and dynamic responses. 

Other conclusions and results that have been drawn in this thesis are summarized below. 

 Parallel walls act similarly as supporting walls. 
 The slab does not behave continuous between spans when supported on a beam. 
 The concrete topping probably have some contribution to the stiffness of the slab. 
 Complex structures, several spans supported on beams, columns and walls, tend to be 

excited in several mode shapes from human impulse loading. 
 The number of excited mode shapes can be reduced by increasing the cross section 

height and the topping on the hollow core slabs. 
 Damping in the studied structures was approximately 2-4 %. 
 Despite of the fact that hollow core slabs have an orthotropic geometry, the 

measurements in this thesis have not shown any significant level of orthotropic 
behavior. 
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A simple slab structure, with only one span of hollow core elements supported on walls and 
restrained by parallel walls can be modelled according to the list below. 

 Supporting walls modelled as pinned supports. 
 Parallel walls modelled as pinned supports. 
 Concrete topping mass regarded when calculating equivalent density of the slab 

material. 
 No stiffness contribution from the topping when calculating equivalent cross section. 
 Slabs modelled as homogenous slabs with cross section equivalent to the hollow core 

section’s bending moment of inertia and equivalent density. 

With these modelling assumptions and representing the slab material with the characteristic 
Young’s modulus will lead to underestimating the slab stiffnesses and therefore also the 
natural frequencies. To reach more correct stiffnesses and frequencies the Young’s modulus 
can be multiplied with a factor bigger than one. This due to the fact that the material often is 
stiffer than the characteristic Young’s modulus and also that the concrete topping has some 
contribution to the stiffness of the slab. How big the multiplication factor should be cannot be 
generalized without further studies where more specific measurements are carried out before 
and after a concrete topping is casted. 

With a multiplication factor of 1,42 for the simple floor studied in this thesis, dynamic 
response calculation are compared with measurement data in the excitation point shown in the 
figure below. 

This dynamic response calculation has been carried 
out with Hilber Huge Taylor direct integration. 
Damping has been considered with Rayleigh 
damping, where the coefficients have been derived 
from the field measurement of this floor. The 
excitation in this calculation is represented by a 
load curve derived from ISO standards. As can be 
seen in the figure, these assumptions represent the 
reality well. 

The obtained results for the other two more 
complex geometries  were not nearly as good as 
this. In order to represent a more complex geometry in a acceptable manner further studies are 
required.  

Keywords: hollow core slab, vibrations, natural frequency, FEM, field measurement
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1  
 
Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Idé och syfte 

Prefabricerade håldäcksbjälklag (HDF) är idag en väl förekommande bjälklagstyp vid 
konstruktion av bostäder och kontorsfastigheter och används dels på grund av den förkortade 
produktionstiden. En annan fördel med denna typ av bjälklag jämfört med traditionella 
platsgjutna betongbjälklag, är dess dimensioneringsfördelar. Förspänningen leder till mindre 
deformationer och tillåter därför längre spännvidder och ger därför upphov till större frihet 
beträffande planlösningar. På grund av vinsterna med denna typ av bjälklagskonstruktion vill 
även beställare av byggnader med eventuell känslig utrustning dra nytta av dessa. Detta 
medför höga krav på bjälklagets beteende och därmed dimensionering. Ett problem som 
diskuteras flitigt är vibrationer i denna typ av konstruktion. Dessa konstruktioner är slankare 
än traditionella platsgjutna bjälklag och därför har prefabricerade håldäcksbjälklag kunnat 
konstateras beröras mer av problematiken kring vibrationer. Det finns osäkerheter och 
otydligheter kring hur de normer och krav som idag finns skall appliceras på denna typ av 
bjälklag och hur säkra konsulternas antaganden är i dessa situationer. Kraven som ställs från 
beställare kan även vara väldigt ospecifika och se ut på många olika sätt vilket gör att det 
generellt sett i branschen blir otydligt hur konsulterna skall dimensionera vid dynamiska 
problem i byggnader med specialiserade krav och hur rätt de antaganden som görs beträffande 
konstruktionens olika styvheter. 

Detta examensarbete arbetades fram tillsammans med Byggnadstekniska byrån i Stockholm 
AB och via ett samarbete med ACAD, specialister inom ljud och vibrationer, gjordes 
mätningar i en befintlig nybyggnad med flera olika håldäcksbjälklagstyper. Analyser och 
jämförelser har gjorts av mätningsresultat och modelleringsmetoder. Modellering har i 
huvudsak skett i finita element-verktyget LUSAS och delar av resultaten har även jämförts i 
ett annat FEM-program, Robot structural analysis. Syftet med examensarbetet var att kunna 
avgöra vilka modelleringsantaganden i finita element-program som gav resultat motsvarande 
det verkliga beteendet av bjälklagen enligt mätningar. Antaganden som görs vid statiska 
beräkningar och dimensioneringar av håldäcksbjälklag kan inte användas på liknande sätt vid 
dynamiska problem då beteendet i konstruktionen ter sig annorlunda i dessa fall. Mer 
övergripande analyser av ränder mellan håldäckselement, upplag på stålbalkar och upplag på 
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betongväggar har gjorts och behövdes för att ge en uppfattning av hur dynamiska problem bör 
hanteras och modelleras. 

1.1.2 Normer och krav 

Nedan följer krav och normer gällande vibrationer och svängningar i bärverk, där ett urval av 
vilka normer som är relevanta för detta examensarbete har gjorts. 

I SS-EN 1990 och SS-EN 1991-1-1 tas det upp krav kring vibrationer och svängningar så att 
bärverkets dynamiska beteende inte får orsaka problem för byggnadens tänkta funktion eller 
orsaka skador på bärverket. Det är öppna krav som inte är specificerade hur de skall uppnås. 
Detta främjar diskussioner mellan byggnadskonstruktörer men skapar även spridda 
antaganden inom likartade problem. Risk finns att felaktiga antaganden kan leva vidare 
genom att konsulter kan motivera egna antaganden utifrån andras eventuella felaktiga 
antaganden från tidigare projekt. Denna risk bör även vara större inom ”nya” 
problemområden som uppkommit inom fältet[1][2]. 

Den standard som beskriver mer detaljerat hur byggnadskonstruktörer kan anta hur olika 
belastningsfenomen inom dynamik är SS-ISO 10137:2008. Utvalda delar, enligt nedan, är i 
enlighet med vad detta examensarbete berör och innehåller. 

SS-ISO 10137:2008 

Nedanstående avsnitt är hämtat utan omskrivning och förklarar hur en mänsklig 
impulsbelastning kan representeras vid dynamiska beräkningar [3]. 

”A.1.4 Human impacts 

A.1.4.1 Dynamic forces from human impacts 

The idealized force pulse as a result of one person jumping from different heights is shown in 
Figure A.4. Examples of the ratio of peak forces F.max to the weight of a person Q and 
duration t.d for different heights h are given in Table A.5.  

Figure A.4 Example of idealized force-time variation for a single impact by one person. 
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Table A.5 Examples of the ratio F.max/Q and duration t.d for jumping by one person from 
various heights h.” 

1.2 Avgränsning 

Den generella avgränsningen som sattes tidigt innebar att håldäcksbjälklag skulle studeras 
beträffande vibrationer och accelerationer i fält, över balkar och vid väggränder. Under 
arbetets gång har fler avgränsningar gjorts på grund av mätningsresultat och 
modelleringsmöjligheter och detta tas upp under respektive kapitel i detalj. 

Översiktlig lista på avgränsningar som gjordes: 

 Bjälklagstyp: håldäck. 
 Mätningar i endast en byggnad. 
 FE-modellering med fritt upplagda stöd mot alla betongväggar. 
 FE-modellering med fast inspänning mot stålbalkar. 
 Ej detaljerad undersökning av upplag mot balkar och väggar, fler mätningar och mer 

tid behövs. 
 Dämpning från mätresultat för den samlade responsen nyttjades i FE-modellen. 
 Verifiering av modell med annat FEM-program på endast ett bjälklag 
 Vald parameter att justera för bästa överensstämmelse med mätresultat: betongens 

elasticitetsmodul. 
 Fokus i detta examensarbete har legat på att utvärdera hur dynamiska beteendet hos ett 

håldäcksbjälklag kan representeras i en FE-modell, varför utredning kring vilka 
accelerationsnivåer som är acceptabla med olika verksamheter ej har utretts. 

1.3 Översiktlig metod 

Överblick av arbetsgång av examensarbetet: 

1. Litteraturstudie inom strukturdynamik och forskning inom området 
2. Val av modelleringsprogram, LUSAS 
3. Modellering i LUSAS och mätningar parallellt 
4. Analys av data med hjälp av programmering i Matlab 
5. Optimering och justering av modell och slutsatser 
6. Verifiering i ROBOT av slutsatser gällande modelleringsmetod 
7. Rapportskrivning parallellt med varje moment och slutsats 

En mer detaljerad beskrivning av varje delsteg återfinns i respektive avsnitt 
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Figur 2.1 Massa-fjädersystem [4]. 

2  
 
Grundläggande strukturdynamik 

2.1 Inledning 

För att dynamisk respons skall kunna uppstå är förutsättningen att det på strukturen verkar en 
tidsberoende, det vill säga dynamisk, yttre belastning. Att förutse dynamisk respons hos stora 
strukturella system är komplicerat. Ett förenklat sätt att se på en struktur, till exempel en balk, 
är att diskretisera det till en frihetsgrad, ett så kallat ”Single degree of freedom system” 
(SDOF), där rörelsen begränsas till en dimension. För en horisontell, fritt upplagd balk kan 
denna förenkling innebära att systemet deformeras med en vertikal förskjutning i balkens 
mittpunkt. Ett vanligt sätt att angripa ett sådant problem är med ett så kallat massa-fjäder-
system, se figur 2.1. 

En friläggning av massan i figur 2.1 leder till att Newtons andra lag kan tecknas för systemet 
enligt ekvation 2.1, vilket i sin tur kan skrivas om till rörelseekvationen. Om den yttre 
belastningen är tidsvarierande kommer även massans förskjutning, hastighet samt acceleration 
att variera med tiden enligt ekvation 2.2.  

    [2.1] 

0    [2.2] 

Utöver den yttre belastningen, , ingår även tre andra krafter i systemet, 
, , . När massan befinner sig förskjuten från sitt statiska jämviktsläge 

uppkommer en fjäderkraft, , som kan härledas med Hookes lag, se ekvation 2.3. Fjädern 

Kapitel 
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strävar alltid efter att förflytta massan till dess statiska jämviktsläge. Fjäderkraften är 
förskjutningen i systemet multiplicerat med systemets styvhet, här representerad av en 
fjäderstyvhet, k, [5]. 

     [2.3] 

Denna kraft är alltid riktad mot systemets statiska jämviktsläge och ökar ju längre bort från 
jämviktsläget massan är förskjuten. 

I alla verkliga strukturer i rörelse försvinner energi från systemet, vilket leder till att systemets 
vibrationer dämpas. Dessa energiförluster kan härledas från friktionsförluster av många olika 
slag. Att definiera alla dessa energiförluster matematiskt är mycket komplicerat och därför 
idealiseras detta ofta till en linjär viskös dämpning. Detta innebär att dämpningskraften kan 
förenklas, enligt ekvation 2.4, där dämpningen beror av hastigheten samt systemets 
dämpningskoefficient, c, och är motriktad rörelseriktningen [5].  

     [2.4] 

Den tredje och sista inre kraften som uppkommer i ett system i rörelse är  en fiktiv kraft enligt 
D’Alemberts princip om dynamisk jämvikt, det vill säga massan multiplicerat med 
accelerationen motriktat accelerationen enligt ekvation 2.5 [5]. 

     [2.5] 

Ett större system med flera, med fjädrar, sammankopplade massor benämns ”Multiple degree 
of freedom system” (MDOF) och även ett sådant system måste alltid uppfylla Newtons andra 
lag. Detta innebär att systemet består av ett flertal kopplade rörelseekvationer. Dessa 
ekvationer kan beskrivas i matrisform enligt ekvation 2.6. 

̅ 0    [2.6] 

Där M är systemets massmatris, C är systemets dämpningsmatris och K är systemets 
styvhetsmatris. M,C och K är kvadratiska matriser med lika många rader och kolumner som 
systemets antal frihetsgrader. Komponeringen av styvhetsmatrisen, K, är simpel och görs på 
samma sätt som för vanliga statiska beräkningar med finita element metoden, medan 
dämpningsmatrisen, C, och massmatrisen, M, kan komponeras på olika sätt, där valet av 
komponeringen styr beräkningstid och även det beräknade systemets beteende. Den 
intresserade läsaren hänvisas till [6] för att läsa mer om hur massmatrisen och 
dämpningsmatrisen kan komponeras. 

Om systemet på något sätt förskjuts från sitt jämviktsläge och därefter tillåts svänga fritt, det 
vill säga inga yttre laster verkar på systemet, kommer svängningarna få lägre och lägre 
amplitud på grund av dämpningen, tills dess att systemet återigen befinner sig i sitt 
jämviktsläge. Rörelsens svängningstid och därmed svängningsfrekvens kommer för ett 
SDOF-system alltid bli densamma och detta kallas för systemets egenfrekvens [4]. 

Ett SDOF-system har endast en egenfrekvens, medan ett MDOF-system har lika många 
egenfrekvenser som antalet frihetsgrader. Till varje egenfrekvens finns en kopplad 
svängningsform, en så kallad modform. Modformen visar hur systemets olika massor 
förhåller sig till varandra vid svängning för respektive egenfrekvens. Det är dock viktigt att 
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poängtera att det i verkligheten inte finns några SDOF-system. Detta är enbart en förenkling 
som kan göras då det är en tillräckligt god diskretisering av det verkliga systemet. Alla 
verkliga strukturer har oändligt många frihetsgrader och därmed även ett oändligt antal 
egenfrekvenser. Antalet frihetsgrader i ett system är beroende av hur problemet diskretiseras.  

Ett massa-fjädersystem bestående av en massa som tillåts förskjutas i en dimension, kommer 
alltid svänga med samma egenfrekvens när systemet förskjutits från jämviktsläget och tillåts 
svänga fritt. Om systemet istället består av flera massor, kopplade med fjädrar, vilka har 
förskjutits i var sin frihetsgrad kommer svängningstiden samt även svängningsformen, den så 
kallade modformen, bero på förhållandet mellan massornas ursprungliga förskjutningar. 

Egenfrekvensen kan härledas ur rörelseekvationen som tidigare nämnts och är beroende av 
systemets styvhet, massa samt dämpning. Om systemets dämpning är låg, vilket är fallet för 
byggnader, kan egenfrekvensen förenklas till att enbart bero av systemets styvhet och massa, 
enligt ekvation 2.7.  

0    [2.7] 

För ett SDOF-system förenklas detta egenvärdesproblem och systemets vinkelfrekvens kan 
beräknas enligt formel 2.8. Där systemets egenfrekvens sedan kan beräknas enligt formel 2.9 
[1]. 

n

k

m
        [2.8] 

2
n

nf



       [2.9] 

För att kunna beräkna egenfrekvenser hos en faktisk struktur måste systemet diskretiseras till 
ett lämpligt antal frihetsgrader, innan egenvärdesproblemet kan lösas. 

2.2 Dämpning 

I alla system förekommer dämpning, vilket för fri svängning innebär att svängningens 
amplitud avtar med tid. För ett system i resonans, se kapitel 2.3, där den yttre dynamiska 
belastningens frekvens sammanfaller med systemets egenfrekvens är det dämpningen som 
förhindrar att deformationerna ökar i all oändlighet och istället övergår i stationära 
vibrationer. Dämpningen härstammar från att energi försvinner ut ur systemet i form av 
friktionsförluster. Dämpningen från dessa typer av mekanismer är svåra att bestämma 
teoretisk, varför värden från erfarenheter och mätningar brukar användas. Det finns olika 
metoder för att utreda dämpningen numeriskt från vibrationsmätningar, till exempel med 
logaritmiskt dekrement och ”half power bandwith”-metoden [5]. 

Dämpningen kan benämnas som en kvot av systemets faktiska dämpning dividerat med 
systemets kritiska dämpning, se ekvation 2.8 . 

√
     [2.8] 
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Dämpningen hos byggnader är relativt låg vilket innebär att dämpningskvoten, , är mycket 
mindre än 1. Den ligger snarare mellan 1-10 %. 

Viskös dämpning är relativt enkelt att representera i dynamiska ekvationer. Detta bygger på 
att systemets massmatris och styvhetsmatris används för att definiera systemets 
dämpningsmatris. Ett exempel på detta är "Rayleigh damping” där systemets 
dämpningsmatris är en linjär kombination av styvhetsmatrisen och dämpningsmatrisen enligt 
ekvation 2.9. Detta leder till en frekvensberoende dämpning och koefficienterna   och 
definieras utifrån en undre och övre vinkelfrekvens, samt en angiven dämpningskvot vid 
vardera gränsen [6]. 

     C M K         [2.9] 

2.3 Resonans 

När ett SDOF system utsätts för en dynamiskt verkande yttre belastning med en frekvens nära 
systemets egenfrekvens blir deformationerna betydligt större än vid statisk belastning. Detta 
fenomen kallas för resonans. Förhållandet mellan systemets maximala dynamiska 
förskjutning och dess statiska deformation kan härledas till ekvation 2.9 [7]. 

    [2.9] 

Den dynamiska förstoringsfaktorn vid resonans, det vill säga när den yttre lastens 
vinkelfrekvens, ω, sammanfaller med systemets naturliga vinkelfrekvens, ωn, kan förenklas 
om dämpningen är mycket låg (under 10 %) till ekvation 2.10. 

,       [2.10] 

Figur 2.2 visar hur den dynamiska förstoringsfaktorn varierar med förhållandet mellan ω och 
ωn vid olika dämpningsfaktorer. Mycket små dämpningsfaktorer kan leda till mycket stora 
dynamiska förstoringsfaktorer. 
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Detta innebär att för byggnader som generellt sett har väldigt låg dämpning, 1-10%, kan den 
dynamiska effekten av belastningen leda till oerhört stora deformationer som i slutändan kan 
leda till kollaps. Från figur 2.2 kan det även konstateras att den dynamiska förstoringsfaktorn 
går mot 1 när den belastande lastens frekvens är mycket lägre än systemets egenfrekvens. 
Detta innebär med andra ord att det inte uppstår någon dynamisk effekt och deformationerna 
går mot den statiska deformationen. Det kan även konstateras att när den yttre lastens 
frekvens är väldigt mycket högre än systemets egenfrekvens går den dynamiska 
förstoringsfaktorn mot 0. Detta innebär att lasten oscillerar så kraftigt att strukturen inte 
hinner reagera på den belastande kraften. 

2.4 Svängningstyper 

Svängningarna hos ett system vilket av någon anledning har förskjutits från dess statiska 
jämviktsläge kan delas in i olika svängningstyper. Det enklaste fallet är en fri svängning där 
systemet har förskjutits från dess statiska jämviktsläge men inte längre påverkas av några 
yttre dynamiska belastningar. En sådan svängning är periodisk där amplituden avtar med 
tiden på grund av systemets dämpning. 

När en dynamisk yttre belastning appliceras på en struktur, uppkommer transienta vibrationer, 
vilka är beroende av systemets begynnelsevillkor och den yttre belastningen. Om den 
dynamiska belastningen tillåts verka på systemet tillräckligt länge kommer systemets respons 
övergå till ”stationära vibrationer”, en periodisk svängning med konstant amplitud. Denna 
amplitud är beroende av den yttre lastens frekvens, systemets egenfrekvens systemets 
dämpning samt den yttre lastens amplitud, se kapitel 2.3. Först när den yttre belastningen 
avlägsnas börjar svängningarna att avta, på grund av systemets dämpning, det vill säga 
systemet övergår till en fri svängning [4]. 
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0
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Figur 2.2 Värdet på förstoringsfaktorn varierar med dämpningen. 
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2.5 Fundamental signalanalys 

För att genomföra mätningar och få förståelse för hur mätningssignalerna representerar 
verkligheten är det viktigt med en grundläggande kunskap inom signalanalys. Mätningar 
genomförs normalt genom en indirekt inspelning av accelerationerna där en elektrisk signal 
representerar den parameter som studeras. Detta innebär att mätutrustningen är inställd till att 
samla in diskreta mätvärden med en given samplingsfrekvens. För att mätningen skall vara 
tillförlitlig krävs därför att tillräckligt många diskreta mätvärden genereras så att information 
från det verkliga svängningsbeteendet inte går förlorad. En signal kan återskapas om och 
endast om samplingsfrekvensen är högre än dess Nyqvistfrekvens. Detta innebär att 
samplingsfrekvensen måste vara tillräckligt hög så att sampling sker mer än två gånger per 
period. Om samplingsfrekvensen är för låg kan inte signalen återskapas på ett korrekt sätt [8]. 

Jean-Baptiste Fourier konstaterade att alla periodiska signaler kan beskrivas av en summering 
av rena sinusvågor med olika amplituder och fasförskjutningar. Därför kan en periodisk 
signals frekvensinnehåll studeras i frekvensspektrumet via en fast fourier-transformering och 
dess frekvensspektrum gör det möjligt att utreda huruvida olika modformer exciteras vid 
experimentella utvärderingar av vibrationer [8]. Den intresserade läsaren som vill läsa mer om 
fundamental signalanalys hänvisas till [9].
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3  
 
Mätningar 

3.1 Mätobjekt 

Mätningarna genomfördes på en kontors-
fastighet på Fannys väg 3 i Sickla, Nacka 
kommun. Byggnaden består av en 
prefabricerad stomme med håldäckselement 
av varierande tvärsnittsstorlekar. Vid 
mätningstillfället var håldäckselementen 
foggjutna samt ingjutna mot upplag. På 
håldäckselementen fanns även pågjutning 
med varierande nominell tjocklek. Det är 
viktigt att påpeka att håldäckselementen, på 
grund av förspänningen, har en överhöjning 
vilket i sin tur innebär att pågjutningen har 
varierande tjocklek, störst vid upplag och minst i fältmitt, för att få en horisontell yta.  

Bjälklagstyper enligt tabell 4.1. 

Håldäckstyp Pågjutning (mm) Betongkvalitét Hus BÖP Mätning 
HDF 265 30 C40/50 Hus A BÖP 4 4,5,6,7 
HDF 320 45 C40/50 Hus B BÖP 7 8,9,10 
HDF 400 100 C40/50 Hus A BÖP 1 1,2,3 

 

 

Kapitel 

Figur 3.1 Byggnadens läge i Sickla 

Tabell 3.1 Mätningsbjälklag. 

Figur 3.2 Orienteringsfigur husdelar. 
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Huset består av två olika huskroppar, se figur 3.2. Mätningsbjälklag 1 och 2 är belägna i 
huskropp A, medan mätningsbjälklag 3 återfinns i huskropp B. Figur 3.3 visar sektioner 
genom de olika huskropparna där det även framgår på vilka våningsplan mätningar 
genomfördes.  

Sektion hus A 

 

Sektion hus B 

 

  
Figur 3.3 Sektioner genom mätobjektet 
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3.1.1 Principdetaljer 

Bjälklagstvärsnitt 

Figur 3.4 visar de olika tvärsnittstyperna för mätningsbjälklagen. Anledningen till att bjälklag 
1 och 2 har olika tvärsnitt trots liknande geometri, beror på kraven kring det dynamiska 
beteendet varierat. Statiskt krävdes endast HDF 265 men på grund av ställda dynamiska krav 
så valdes HDF 400 för bjälklag 1. 

 

HDF 265 

 

HDF 320 

 

HDF 400 

 

 
  

Figur 3.4 Tvärsnitt håldäckselementstyper
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Anslutningsdetaljer 

Figur 3.5 visar hur omkringliggande strukturer till bjälklagen är uppbyggda. Alla tre bjälklag 
där mätningar gjorts har haft dessa principer och uppbyggnader. 

 

Uppbyggnad fasadvägg 

 

Upplag HDF på stålbalk 

 

Anslutning mot upplagsvägg 

 

 

 

Anslutning mot parallell vägg 

 

 

Uppbyggnad fasadvägg – fasadvägg vid alla mätningsbjälklag. 

Upplag HDF på stålbalk – varje håldäckselement kopplas med ett fastsvetsat armeringsjärn i 
en igengjuten kanal. Sedan fylls glappet mellan bjälklagselementet och balken med betong. 

Figur 3.5 Principdetaljer 
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Figur 3.6 Accelerometer. 

Tabell 3.2 Accelerometrar [10 ]. 

Tabell 3.3 Kopplingsstationer. 

Anslutning mot upplagsvägg – varje håldäckselement ligger upp på den inre betongskivan av 
fasadväggen. I en kanal per element finns en dubb som håldäcket armeras fast vid. Denna 
armering monteras på plats och gjuts sedan in. 

Anslutning mot parallell vägg – Längs med parallella väggar monteras håldäcken med ett litet 
glapp mot vägg och kopplas ihop med väggen via så kallade kopplingsstål. Kopplingsstålen 
svetsas fast i en ingjuten plåt i väggen på några valda placeringar längs med elementet. 
Glappet gjuts igen när bjälklaget foggjuts. 

3.2 Utrustning 

För varje mätningsbjälklag har ett antal mätnings-
konfigurationer tagits fram för att från mätdata kunna utreda 
olika aspekter i bjälklagens dynamiska egenskaper, såsom 
lastspridning och upplagsvillkor mot balkar samt väggar. 
Mätningsritningar skapades för att underlätta arbetet på plats 
och för att kunna dokumentera varje mätning på ett enkelt sätt. 
Varje mätning repeterades tre gånger för att säkerställa 
kvalitén. 

Mätningarna genomfördes med 8 accelerometrar, 7 enaxiella 
och 1 triaxiell. Alla accelerometrar var kopplade till en dator 

som loggade alla signaler samtidigt. Se tabell 4.2 för mer 
specifika detaljer kring utrustningen. Samplingsfrekvensen 
som användes var 8192 Hz. Excitationen av alla bjälklag 
skedde genom att en person klev ut från en stege samtidigt som samtliga accelerometrar 
loggade accelerationer i olika punkter på bjälklaget. Steghöjden sattes till 250 mm för alla 
mätningar. Dock gjordes även mätningarna på bjälklag 1, HDF 400, från en höjd på 500 mm 
för att säkerställa tydlig respons. Resultat från 250 mm användes vid analyserna då det visade 
sig att detta gav upphov till tydlig respons även på detta bjälklag. 

Accelerometer Mätriktning Fabrikat 
1 X, Y, Z Brüel & Kjær 4524-B 
2, 3, 4, 5 Z Brüel & Kjær 4519-003 
6, 7 Z Endevco 752 A12 
8 Z Endevco 751-10 

  

Kopplingsstation Fabrikat 
1 Brüel & Kjear 6 input module type 3041 
2 Brüel & Kjear input/output controller module type 7540 A 
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Figur 3.7 Mänsklig impulsexcitering. 

3.3 Syfte mätningar 

Syftet med mätningarna var att utvärdera bjälklagens svängningsegenskaper, huvudsakligen 
egenfrekvenser, modformer samt dämpning. Detta för att kunna utnyttja denna information 
vid beräkningar med FE-modeller. Utöver detta syfte genomfördes mätningarna för att dra 
slutsatser kring hur olika upplagsränder hos håldäcksbjälklagen beter sig vid den specifika 
dynamiska exciteringen. 

3.4 Exciteringsmetod 

Bjälklagen exciterades genom att en person med massan 
90 kg klev ut från 250 mm över befintligt golv vid de 
olika bjälklagen. Vid mätning 1, 2, 3 gjordes även 
mätningarna med en fallhöjd på 500 mm. Diskussion 
kring vilken excitationsmetod som skulle användas 
skedde i samråd med ACAD och handledare på KTH. 
Då människor automatiskt dämpar vid ett fall så kan det 
antas att denna excitering ej ger upphov till en perfekt 
impulslast. Denna exciteringsmetod valdes då den 
ansågs vara tillräcklig kontrollerad för att en liknande 
belastningshistorik kunde definieras till FE-analyser 
genom rekommenderade lastkurvor enligt ISO-standard 
[3].  

3.5 Generell mätningsmetod 

Accelerometerplaceringar för de olika mätningarna diskuterades tillsammans med ACAD. 
Olika mätkonfigurationer togs fram för att samla in så mycket data så att bjälklagens 
dynamiska beteende kan studeras beträffande många olika aspekter. Accelerometerplaceringar 
placerades intill olika typer av väggar, intill balkar på olika sidor, ovanpå balkar samt även i 
ett fall på en pelare. Utöver dessa placeringar längs med väggar och balkar, placerades 
accelerometrar i fältmitt på bjälklaget där störst accelerationsrespons kunde förväntas. Datan 
som i dessa mätningar samlats in är mycket omfattande och därför fanns inte tid, inom ramen 
för detta examensarbete, för att studera och analysera all mätdata i detalj. Förhoppningsvis 
kan datan komma till nytta i fortsatta studier inom ämnet.  

Det är viktigt att påpeka att mätningarna har genomförts i en befintlig byggnad och 
accelerometrar har placerats ut genom uppmätning med måttband där millimeterprecision inte 
har kunnat uppnås. Detta bör beaktas när mätdata analyseras. Utöver denna osäkerhet kring 
exakt placering av accelerometer finns det även osäkerheter kring exciteringen. Exciteringen 
när en person kliver ut från en stege varierar från fall till fall då dämpning, fallhöjd och 
belastning mellan fötter kan variera. För att undvika eventuella inspelningsfel har varje 
mätnings repeterats tre gånger för att säkerställa kvalitén.  
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Figur 3.8 Mätning 1 

3.6 Bjälklag 1 – HDF 400 

Bjälklaget består av HDF 400-element med en nominell pågjutningstjocklek på 100 mm. 
Bjälklaget är i huvudsak uppdelat i tre olika fack, med varierande spännvidder, där de inre 
stöden är balkar upplagda på pelare. För att få en fullständig bild av hela bjälklagets 
utformning se mätningsritningar 1-3 i bilaga A.1. 

På detta bjälklag genomfördes tre olika mätningar. I bilaga A.2 finns en sammanställning där 
bjälklagets samtliga mätpunkter representeras av olika nummer. Dessa numreringar skall dock 
icke förväxlas med de enskilda mätningarnas punkter, vilka för varje mätning numrerats från 
1 till 8.  

3.6.1 Mätning 1 

Figur 3.8 nedan visar en översiktlig uppställning över hur mätkonfigurationen för mätning 1 
sattes upp. För en komplett mätningsritning se bilaga A.1. 

 

 

Excitationen skedde vid mätpunkt 1. Denna mätning genomfördes huvudsakligen för att 
utreda accelerationsresponsen för olika punkter vinkelrätt placerade från excitationspunkten i 
bärriktning och i tvärled. Mätdata har sedan bearbetats och analyserats, för att dra slutsatser 
kring bjälklagets beteende och eventuella skillnader i de olika riktningarna. 
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3.6.2 Mätning 2 

Figur 3.9 visar en översiktlig uppställning över hur mätkonfigurationen för mätning 2 sattes 
upp. För en komplett mätningsritning för denna mätning se bilaga A.1. 

 

Exciteringen skedde i samma läge som mätning 1, det vill säga i mitten av spannet. Här 
placerades accelerometrar intill väggränder samt balkränder för att utvärdera 
accelerationsnivåerna vid dessa och därigenom utreda bjälklagets beteende intill dessa ränder. 

  

Figur 3.9 Mätning 2 
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3.6.3 Mätning 3 

Figur 3.10 visar en översikt över mätkonfigurationen för mätning 3. För en fullständig 
mätningsritning se bilaga A.1. 

 

Även för denna mätning exciterades bjälklaget i samma punkt som för mätning 1. Här 
placerades alla accelerometrar i närheten av stålbalk. Denna mätning genomfördes för att 
utvärdera upplagsförhållandet mellan håldäck och stålbalk och för att ge indikationer hur 
anslutningen mellan bjälklag och balk kan föra energin vidare i bjälklaget. 

  

Figur 3.10 Mätning 3 
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3.7 Bjälklag 2 – HDF 265 

Detta bjälklag består av HDF 265-element med en nominell pågjutningstjocklek på 45 mm. 
Detta bjälklag har i princip samma geometriska utbredning som bjälklag 1, men med vissa 
små skillnader. På grund av dessa skillnader har i dessa mätningar några annorlunda 
mätkonfigurationer satts upp. Placering av excitationen har varierat inom mätningarna för 
detta bjälklag. Detta bjälklag är i huvudsak uppdelat i tre olika fack, med varierande 
spännvidder, där de inre stöden är balkar upplagda på pelare. För att få en fullständig bild av 
bjälklagets utformning se mätningsritningar 4-7 i bilaga A.1. 

På detta bjälklag genomfördes fyra olika mätningar. Resultat från mätning 7 har dock inte 
utvärderats inom ramen för detta examensarbete. I bilaga A.2 redovisas en sammanställning 
där bjälklagets samtliga mätpunkter, vilka har analyserats i detta arbete, representeras av olika 
nummer. Dessa numreringar skall dock icke förväxlas med de enskilda mätningarnas punkter, 
vilka för samtliga mätningar numrerats från 1 till 8. 

3.7.1 Mätning 4 

Figur 3.11 visar en översiktlig bild av mätkonfigurationen för mätning 4. Komplett 
mätningsritning återfinns i bilaga A.1. 

 

 
Figur 3.11 Mätning 4 



 
 

MÄTNINGAR 

21 

Figur 3.12 Mätning 5 

Denna mätning genomfördes huvudsakligen för att utreda accelerationsresponsen för olika 
punkter vinkelrätt placerade från excitationspunkten, på samma sätt som mätning 1. Vid 
denna mätning placerades dock exciteringen i ett något annorlunda läge i plan än för mätning 
1.  

3.7.2 Mätning 5 

Figur 3.12 visar en översiktlig bild av mätkonfigurationen för mätning 5. En komplett 
mätningsritning återfinns i bilaga A.1. 

 

 

Exciteringen skedde i samma läge, i plan, som för mätning 1. Accelerometrar placerades intill 
väggar samt balkar för att utvärdera accelerationsnivåerna vid dessa. 
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Figur 3.13 Mätning 6 

3.7.3 Mätning 6 

Figur 3.13 visar en översiktlig bild av mätkonfigurationen för mätning 6. Även för denna 
mätning återfinns en komplett mätningsritning i bilaga A.1. 

 

 

Detta val av mätkonfiguration togs fram för att på samma sätt som för mätning 3 utvärdera 
accelerationsnivåer på vardera sidan om balk samt även på balk och därigenom dra slutsatser 
kring inspänningsförhållanden mellan HFD och balk samt energiöverförning till intilliggande 
fack.  
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3.7.4 Mätning 7 

Figur 3.14 visar en översiktlig bild av mätkonfigurationen för mätning 7. I bilaga A.1 finns en 
komplett mätningsritning. 

 

 

Denna konfiguration togs fram för att utvärdera hur bjälklaget och pelare påverkas av en 
excitering i bjälklaget ovanför. Resultat från denna mätning har dock inte analyserats i detta 
arbete. 

  

Figur 3.14 Mätning 7 
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3.8 Bjälklag 3 – HDF 320 

På detta bjälklag genomfördes tre olika mätningar. Bjälklaget består av HDF 320 med en 
nominell pågjutningstjocklek på 45 mm. Detta bjälklag har en något enklare geometri än 
bjälklag 1 och 2. Bjälklaget består av ett fack håldäcksplattor med ett stort antal i bredd. För 
att få en fullständig bild av bjälklagets utformning se mätningsritningar 8-10 i bilaga A.1. 

I bilaga A.2 finns en sammanställning av bjälklagets samtliga mätpunkter. Dessa numreringar 
skall dock icke förväxlas med de enskilda mätningarnas punkter, vilka för samtliga mätningar 
numrerats från 1 till 8. 

3.8.1 Mätning 8 

Figuren 3.15 visar en översiktlig bild av mätkonfigurationen för mätning 8. En fullständig 
mätningsritning återfinns i bilaga A.1. 

 

 
Exciteringen skedde vid mätpunkt 1. Denna mätning genomfördes, i likhet med mätning 1 
och 4, för att utreda accelerationsresponsen för olika punkter vinkelrätt placerade från 
excitationspunkten i bärriktning och tvärriktning. 

Figur 3.15 Mätning 8 
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3.8.2 Mätning 9 

Figur 3.16 visar en översiktlig bild av mätkonfigurationen för mätning 9. För en fullständig 
mätningsritning hänvisas till bilaga A.1.

 

Denna mätkonfiguration togs fram för att utvärdera accelerationsnivåer intill upplagsväggar 
hos detta bjälklag. Exciteringen skedde i samma läge som för mätning 8. 

Figur 3.16 Mätning 9 
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3.8.3 Mätning 10 

Figur 3.17 visar en översiktlig bild över mätkonfigurationen för mätning 10. I bilaga A.1 
redovisas en fullständig mätningsritning.

 

I likhet med mätning 9 togs denna mätkonfiguration fram för att utvärdera accelerationer intill 
väggar, här för att jämföra accelerationsnivåer intill vägg parallell med håldäckselement med 
accelerationer intill upplagsvägg. 

3.9 Bearbetning mätdata 

För varje mätning har minst tre inspelningar genomförts, detta för att säkerställa mätningarnas 
validitet. Mätdatan har sparats i databasfiler vilka har kunnat läsas in till matlab för vidare 
rådatahantering. I matlab har datan filtrerats, samt fourier-transformerats för att möjliggöra 
studier av signalerna i frekvensdomänen. I bilaga A.4 redovisas hur datan filtrerats samt hur 
frekvensanalys har genomförts. Vid analys och bearbetning av data har de olika 
inspelningarna granskats för att eventuell bortsållning av sämre inspelningar kunnat 
genomföras. I matlab har sedan grafer skapats för analys och diskussion kring bjälklagets 
beteende. Dessa grafer har även nyttjats för jämförelser med beräknade responser med hjälp 
av FEM, mer om detta i kapitel 4. 

Figur 3.17 Mätning 10 
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Figur 3.18 Accelerationer och frekvensspektrum excitationspunkt. 

3.10 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt redovisas resultat från mätningar i form av grafer, vilka ligger till grund för 
diskussion och analys kring bjälklagens dynamiska beteende. Här redovisas mätresultat från 
ett urval av punkterna. I bilaga A.3 återfinns mätresultat tillsammans med beräkningsresultat 
från LUSAS för samtliga punkter som analyserats. 

3.10.1 Accelerationsnivåer och frekvensinnehåll 

För samtliga mätningsbjälklag har uppmätt accelerationssignal samt dess frekvensinnehåll 
studerats för punkt 1, det vill säga excitationspunkten. Detta för att utreda bjälklagens 
egenfrekvenser, accelerationsnivåer samt en enkel uppskattning av bjälklagens dämpning. 

Bjälklag 1 - HDF 400 

 

För bjälklag 1 kan det konstateras att signalens frekvensinnehåll i huvudsak består av två 
olika frekvenser, där den högre av dessa ses påverka signalen svagt, se figur 3.18. I huvudsak 
är signalen relativt periodisk med en tydligt dominerande frekvens. Det kan även konstateras 
att bjälklagets vibrationer dämpas relativt snabbt. Dämpningen har uppskattats med hjälp av 
logaritmiskt dekrement där accelerationsnivåer i olika efter varandra följande toppar jämförts. 
Denna utvärdering ledde till en uppskattad dämpning på ungefär 4 %. 
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Figur 3.19 Accelerationer och frekvensspektrum excitationspunkt. 

Figur 3.20 Accelerationer och frekvensspektrum excitationspunkt. 

Bjälklag 2 - HDF 265 

 

Ur frekvensdomänen för bjälklag 2 kan det tydligt konstateras att responsen består av flera 
olika signaler med olika frekvenser, se figur 3.19. Detta är extra tydligt när tidssignalen 
studeras, där det är svårt att urskilja någon tydlig periodicitet. Ytterligare kan det även 
konstateras att storleksordningen på den första accelerationstoppen är betydligt högre än för 
bjälklag 1, samt signalens innehållande frekvenser generellt är lägre än för bjälklag 1. För 
detta bjälklag har inte bjälklagets dämpning kunnat utredas på samma sätt som för bjälklag 1 
då signalen inte har någon tydlig periodicitet och påverkas av flera olika exciterade moder.  

Bjälklag 3 - HDF 320 
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För bjälklag 3 är det tydligt att responsens huvudsakliga innehåll kommer från en signal, och 
därmed en exciterad mod, se figur 3.20. Det är även uppenbart att denna frekvens är betydligt 
lägre än samtliga frekvenser i signalerna för både bjälklag 1 och 2. Trots detta kan det 
konstateras att accelerationsnivåerna för detta bjälklag är betydligt lägre än för bjälklag 2 och 
relativt nära bjälklag 1, även om de är något högre. Denna signal har en väldigt tydlig 
periodisitet och detta bjälklag får flera accelerationstoppar i samma storleksordning som den 
första, det vill säga signalen är inte lika tydligt dämpad som för de övriga två bjälklagen. 
Utvärdering av dämpningen med hjälp av logaritmiskt dekrement, på samma sätt som för 
bjälklag 1, ledde till att bjälklaget kunde konstateras ha en dämpning omkring 2 %. 

Diskussion 

Jämförs accelerationsnivåer samt frekvensinnehåll för bjälklag 2 och 3 kan det konstateras att 
högre första egenfrekvens inte nödvändigtvis behöver leda till lägre accelerationsnivåer. 
Bjälklag 3 har i mätningarna en mycket tydlig egenfrekvens, vilken bjälklaget oscillerar med, 
som är lägre än andra bjälklagets lägsta exciterade egenfrekvens. Trots detta får bjälklag 2 
betydlig högre accelerationsnivå inledningsvis.  

För bjälklag 2 exciteras tre relativt tydliga egenfrekvenser samt responsen innehåller även en 
liten effekt av en än högre mod. Samtliga tre tydligt exciterade moder har högre frekvenser än 
den tydligt exciterade moden i bjälklag 3 och dessa frekvenser ligger storleksmässigt relativt 
nära varandra. 

Den maximala accelerationen för bjälklag 2 är enbart betydligt högre än för bjälklag 3 
inledningsvis, där alla exciterade moders bidrag till den totala responsen samverkar. Senare i 
responsen blir accelerationsnivåerna betydligt lägre då dessa moder aldrig hinner få maximala 
utslag samtidigt, innan bjälklagets svängningar hinner dämpas av ordentligt. Detta kan 
förklaras med att det är flera olika moder som delar på energin från impulsbelastningen. Detta 
innebär att för bjälklag 2, där tre moder tydligt exciteras kan konstateras att bidraget från var 
och en av dessa troligen är lägre än för bjälklag 3, då dessa moder har högre egenfrekvenser. 
Det kan dock konstateras att den inledande totala accelerationseffekten för detta bjälklag blir 
betydligt högre än för bjälklag 3, där enbart en mod exciteras.  

Vidare från detta kan slutsatsen dras att för ett bjälklag där en momentant hög acceleration 
kan vara problematiskt är det inte säkert att bjälklaget klarar sina funktionskrav, enbart genom 
att studera och säkerställa att den första egenfrekvensen är tillräckligt hög, om det även finns 
moder med egenfrekvenser som ligger nära den första modens egenfrekvens och därmed kan 
exciteras. 

Jämförelser mellan bjälklag 1 och 2 beträffande accelerationsnivåer och frekvensinnehåll 
visar på att dessa bjälklag har en ganska tydlig skillnad i beteende, trots att den geometriska 
utbredningen av bjälklagen är väldigt snarlik. Bjälklag 1, som är ett betydligt styvare bjälklag 
än bjälklag 2, får inte riktigt samma beteende beträffande antalet olika moder som exciteras. 
Från detta kan slutsatsen dras att ju styvare ett bjälklag är, desto högre blir egenfrekvenserna 
och därmed är även tendensen att flera moder exciteras lägre, vilket i sin tur även leder till 
mindre risk för mycket höga transienta accelerationer vid impulsbelastningar. För ett mindre 
styvt bjälklag, i detta fall bjälklag 2, med flera närliggande relativt låga egenfrekvenser kan de 
transienta accelerationsnivåerna bli betydligt högre när bjälklaget utsetts för 
impulsbelastningar än de efterföljande fria svängningarna. 
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Figur 3.21 Punkt 2 och 3 – längs HDF, Punkt 4 och 5 – tvärs HDF. 

Huruvida accelerationsnivåerna som här är uppmätta är låga eller höga relaterat till mänsklig 
komfort, rekommendationer och gränsvärden låter vi här vara osagt. Detta arbete syftar till att 
utreda hur bjälklagets dynamiska beteende kan modelleras och därmed förutses med hjälp av 
FE-analyser varför fokus inte har legat på att utreda vilka accelerationsnivåer som kan 
accepteras eller leder till problem för olika typer av verksamheter. 

Utöver analys av bjälklagens accelerationsnivåer och frekvensinnehåll har även bjälklagens 
dämpning studerats. För bjälklag 1 och 3 där det finns en tydligt dominerande mod och 
därmed egenfrekvens är det relativt enkelt att göra en uppskattning av bjälklagets dämpning 
med hjälp av logaritmiskt dekrement där toppar i accelerationssignalen jämförts. 

3.10.2 Accelerationer vinkelrätt excitation 

I detta kapitel jämförs och analyseras accelerationsnivåer i punkter belägna vinkelrätt från 
excitationspunkten i bjälklagets bärriktning och tvärriktning för vardera ett av 
mätningsbjälklagen. 

Bjälklag 1 - HDF 400 

  

 

Figur 3.21 visar accelerationer vinkelrätt från excitationspunkten hos bjälklag 1. Här kan det 
konstateras att punkter belägna samma avstånd i två olika riktningar från excitationspunkten 
får i princip samma accelerationsnivåer, detta ger en bild av bjälklagets huvudsakligen 
exciterade modform. 
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Figur 3.22  Punkt 2 och 3 – längs HDF, Punkt 4 och 5 – tvärs HDF. 

Bjälklag 2 - HDF 265 

 
Figur 3.22 visar accelerationer vinkelrätt från excitationspunkten hos bjälklag 2. Även här kan 
det konstateras att responsen i punkter belägna samma avstånd i två olika riktningar från 
excitationspunkten har i princip samma accelerationsnivåer, dock kan det påpekas att 
jämförelsen mellan punkt 3 och 5 visar på en relativt stor skillnad i acceleration för den andra 
toppen av kurvan. Detta kan tänkas förklaras av att flera olika moder exciteras där punkt 5 får 
större accelerationsbidrag från någon av de exciterade moderna än punkt 3. 

Bjälklag 3 - HDF 320 

 
Figur 3.23 Punkt 2 och 3 – längs HDF, Punkt 4 och 5 – tvärs HDF. 



 
 

MÄTNINGAR 

32 

Figur 3.24  Punkt 6 - Parallell vägg, Punkt 10 - Upplagsvägg. 

För bjälklag 3 kan det konstateras att det inte finns några betydande skillnader i 
accelerationsnivåer i de olika riktningarna, se figur 3.23. 

3.10.3 Väggränder 

I detta kapitel studeras och jämförs responser intill statiskt bärande och statiskt icke bärande 
väggar. En sådan jämförelse har endast gjorts för bjälklag 1 och 3 då mätningar intill statiskt 
icke bärande vägg för bjälklag 2 inte genomfördes. För bjälklag 1 och 2 har även jämförelser 
av accelerationsresponser intill upplagsvägg och upplagsbalk genomförts. 

Bjälklag 1 - HDF 400 

Figur 3.24 visar accelerationsresponser intill upplagsvägg och vägg parallell med 
håldäckselementen för bjälklag 1. Mätningarna indikerar tydligt att accelerationsnivåerna är 
av samma storleksordning. Vid en jämförelse mot accelerationsnivåerna mitt ute på 
bjälklaget, det vill säga vid punkt 1 se figur 3.21, kan det konstateras att bägge dessa typer av 
väggar förhindrar stora accelerationsnivåer. Eftersom accelerationsnivåerna intill en 
upplagsvägg och en parallell vägg är av samma storleksordning kan det antas att bägge typer 
av vägg fungerar som stöd för bjälklaget, varför det även vid FE-analyser kan antas att en 
parallell vägg bör modelleras som stöd beträffande translationer. Detta är rimligt med tanke 
på att glappet mellan bjälklaget och en sådan vägg gjuts igen med betong, samt kopplas med 
stålband, se figur 3.5, och mätningarna indikerar alltså att denna anslutning definitivt har en 
uppstyvande effekt för bjälklagets kant. 

Med tanke på hur anslutningar till upplag och parallella väggar är utformade kan det antas att 
det för denna typ av belastning definitivt finns ett rotationsmothåll från anslutningen och 
väggen. I ett fall där anslutningen har en betydligt högre rotationsstyvet än väggen skulle det 
kunna antas att rotationsmothållet från väggränder är kopplat till styvheten hos väggen. Det 
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Figur 3.25 Punkt 10 och 11 – nära vägg, Punkt 15 och 16 – nära balk. 

kan dock antas vara rimligt att en upplagsvägg har en styvare anslutning än en parallell vägg 
varför det inte går att säkert dra slutsatsen att alla typer av väggränder styvas upp likvärdigt av 
väggens styvhet beträffande rotationer. Mätningarna visar förvisso på att 
accelerationsnivåerna intill en kantvägg är något högre än vid en upplagsvägg, men detta kan 
lika väl bero på bjälklagets geometriska utformning och därmed även avstånd till 
excitationspunkt. Dessa skillnader är dessutom så pass små att dessa kan bero på att 
accelerometrarna inte har placerats exakt lika långt från väggarna. 

I figur 3.25 jämförs accelerationsresponser intill bjälklagets upplagsvägg med 
accelerationsnivåer intill stålbalk. Det kan tydligt konstateras att accelerationsnivåerna intill 
balk är av samma storleksordning som intill upplagsvägg, vilket indikerar att balken 
förhindrar stora accelerationer på samma sätt som väggen. Det bör dock påpekas att 
spännvidden på denna balk är kort och det vore därför av intresse att genomföra mätningar där 
accelerationsnivåer intill vägg och balk för en balk med längre spännvidd studeras. Detta för 
att kunna dra tydligare slutsatser kring hur balkens styvhet påverkar bjälklagets dynamiska 
beteende. 
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Figur 3.26 Punkt 10 och 11 – nära vägg, Punkt 15 och 16 – nära balk. 

Bjälklag 2 - HDF 265 

Även för bjälklag två har accelerationsresponser intill vägg och balk analyserats. Även för 
detta bjälklag konstateras att accelerationsnivåerna är av samma storleksordning intill vägg 
och balk, se figur 3.26. Det kan noteras att accelerationsnivåerna intill vägg och balk är 
betydligt högre för detta bjälklag än bjälklag 1, vilket inte på något sätt är oväntat då detta 
bjälklag är betydligt vekare och även har betydligt högre accelerationer vid 
excitationspunkten. 
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Figur 3.27 Punkt 14 -Upplagsvägg, Punkt 17 – Parallell vägg. 

Bjälklag 3 - HDF 320 

 

För bjälklag 3 studeras accelerationsnivåer intill upplagsvägg och parallell vägg. Figur 3.27  
indikerar även för detta bjälklag att accelerationsnivåerna intill en statiskt bärande vägg är av 
samma storleksordning som accelerationerna intill en parallell vägg, vilket ytterligare stärker 
tesen att den parallella väggen fungerar som ett upplag vid denna typ av belastning och därför 
vid beräkning av egenfrekvenser och dynamisk respons i byggnadens bruksfas bör modelleras 
som upplag. 
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Figur 3.28 Punkt 15 och 16 – excitationsfack, Punkt 17 och 18 – andra sidan balk. 

3.10.4 Balkränder 

Det har redan vid jämförelser med upplagsvägg konstaterats att accelerationsnivåerna i 
excitationsfacket nära balk är av samma storleksordning som accelerationsnivåerna intill 
upplagsvägg. I detta avsnitt studeras accelerationsnivåer på olika sidor om balk för att 
utvärdera hur balkar och dessas anslutningar till bjälklagselementen påverkar strukturens 
dynamiska beteende. 

Bjälklag 1 - HDF 400 

  

Figur 3.28 indikerar tydligt att accelerationsnivåer på olika sidor om balk skiljer sig tydligt. 
Detta tyder på att anslutningen mellan balk och bjälklagselement inte fungerar som en perfekt 
anslutning då accelerationsnivåerna i excitationsfacket är betydligt högre än i intilliggande 
fack. Det kan tänkas förhålla sig på så sätt att accelerationerna som uppstår i intilliggande 
fack kommer sig av att balken böjs snarare än vrids. En böjning av balken leder till att 
bjälklaget i intilliggande fack böjs, i tvärriktningen, med balken, vilket kan innebära att 
balken därmed hålls tillbaka av bjälklagets styvhet och på så sätt leder till mycket små 
accelerationer i intilliggande fack. Om anslutningen skulle fungera som en perfekt anslutning 
borde även höga accelerationsnivåer i excitationsfacket förhindras av att en böjning av 
bjälklagselementen här leder till en vridning av balken och därmed även böjning i 
huvudriktningen av bjälklagselement i intilliggande fack och därmed innebära 
accelerationsnivåer i intilliggande fack av mer observerbar nivå.  
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Figur 3.29 Punkt 15 och 16 – excitationsfack, Punkt 17 och 18 – andra sidan balk. 

Bjälklag 2 - HDF 265 

Även för bjälklag två har accelerationsresponser på vardera sidan om balk studerats. Figur 
3.29 visar accelerationssignaler på olika sida om balk. 

Även här kan det konstateras att accelerationsnivåerna i excitationsfacket, intill balk, är 
betydligt större än i intilliggande fack.  Inte heller för detta bjälklag verkar anslutningen 
fungera som en perfekt anslutning mellan de olika facken. 
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4  
 
Modellering LUSAS 

4.1 Generell modelleringsmetod 

Detta examensarbete syftar till att utreda hur det dynamiska beteendet hos håldäcksbjälklag 
kan förutses innan byggnaden är byggd, för att på så sätt kunna försäkra att byggnadens 
egenskaper inte leder till accelerationsnivåer vilka inte uppfyller funktionskraven i 
konstruktionens normala användning. För att genomföra sådana typer av beräkningar är finita 
elementmetoden ett kraftigt hjälpmedel och därför har LUSAS används för att ta fram en 
modelleringsmetod vilken på ett så bra sätt som möjligt kan representera verkligheten. 

För att generera en beräkningsmodell som inte kräver enorma mängder datalagringskapacitet 
och beräkningskraft modelleras bjälklagsytor med hjälp av skalelement istället för 
tredimensionella volymelement. Detta innebär att bjälklaget representeras av en yta med en 
viss tjocklek. Detta leder i förlängningen till att kraftiga förenklingar av det verkliga 
bjälklaget måste göras där bjälklaget modelleras med ett rektangulärt tvärsnitt istället för det 
faktiska tvärsnittet håldäcksbjälklaget har. För att kunna representera det faktiska tvärsnittet 
med en sådan yta måste en ekvivalent bjälklagstjocklek beräknas, se ekvation 4.1. Dessutom 
bör det påpekas att denna ekvivalenta tjocklek är kopplad till bjälklagets tvärsnitt i den styva 
riktningen, det vill säga bärriktningen, medan bjälklaget i verkligheten har ett varierande 
tvärsnitt i tvärriktningen. Detta kan beaktas genom att låta materialet som ansätts den solida 
plattan vara ortotropiskt med olika styvheter i bärrikting och tvärriktning. För att bjälklagets 
totala massa i beräkningsmodellen skall stämma överens med bjälklagets verkliga massa har 
en ekvivalent densitet beräknats, se ekvation 4.2. 
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Bjälklagsmaterialets karakteristiska elasticitetsmodul har konstaterats från betongkvaliteten 
angiven på ritningar för mätobjektet, 35 GPa. I de gamla svenska normerna, vilka slutade 
gälla när Eurokoderna infördes, rekommenderades att beräkningar vid snabba förlopp, såsom 
vibrationer, genomförs med en korrigering av den karakteristiska elasticitetsmodulen med en 
faktor 1,2 [11]. Någon liknande rekommendation finns inte i Eurokoderna. Detta har beaktats 
när olika modelleringsantaganden har varierats i beräkningsmodellerna. 

En förspänd konstruktion leder till mindre deformationer. I huvudsak beror detta på att 
håldäckselementen, på grund av förspänningen, får en överhöjning samtidigt som 
förspänningskraften leder till att tvärsnittet i bruksgränsfall förblir relativt osprucket vilket i 
sin tur även innebär att materialet har ett linjärt beteende med mindre deformationer. Detta 
kan anses vara en fördel när en FE-analys skall genomföras då linjära beräkningar är betydligt 
mindre datorkrävande och därför kan det även argumenteras för att en linjär beräkningsmodell 
kan representera en förspänd konstruktion på ett bättre sätt än en slakarmerad konstruktion. 
Det bör dock påpekas att förspänningen enbart sker i bärriktningen. Trots detta har en linjär 
materialmodell nyttjats för hela beräkningsmodellen, då det blir för komplicerat att låta 
bjälklaget ha ett olinjärt beteende i dess tvärriktning. Däremot kan materialet anges en lägre 
styvhet i dess tvärriktning för att kompensera den ortotropiska geometrin av tvärsnittet. 
Förspänningen påverkar inte bjälklagets dynamiska egenskaper, mer än att den leder till 
mindre sprickbildning och därmed troligen ett mer elastiskt beteende, varför 
förspänningskraften inte modelleras i den elastiska beräkningsmodellen [12]. 

För att ytterligare reducera beräkningstid har modelleringen av bjälklagen avgränsats till att 
omfatta endast det våningsplan som studeras. Väggar och pelare ersätts av stöd, medan balkar 
i bjälklagets plan modelleras som balkelement. Dessutom har vissa geometriska förenklingar 
av bjälklagets utbredning genomförts i områden belägna långt från de punkter på bjälklaget 
där mätningar har genomförts, detta för att det kan antas att dessa förenklingar knappast 
påverkar resultaten i någon betydande omfattning i mätningsområdet men däremot förenklar 
modelleringen väsentligt. 

Balkarna i de studerade bjälklagen är så kallade samverkansbalkar av hattprofil, vilket innebär 
att en hattprofil av stål fylls med betong. Detta har beaktats när balkarnas tvärsnitt tagits fram 
för beräkningsmodellen. På grund av utformningen av anslutningar till balkar, se figur 3.5, 
där balken gjuts in mot bjälklagsplattorna med rasriskarmering, modelleras balkarna med en 
perfekt anslutning till bjälklagsplattorna, vilket leder till att bjälklaget får en kontinuitet över 
stöd. Detta har dock från mätningar visats vara ett felaktigt antagande, se mer om detta i 
kapitel 5.3. 

På samtliga bjälklag finns en pågjutning vars massa påverkar bjälklagets dynamiska beteende. 
I verkligheten kan det även antas att denna pågjutning har en uppstyvande effekt för 
bjälklaget, men storleken hos denna effekt är däremot svår att fastställa. Med bakgrund av 
detta har den ekvivalenta bjälklagstjockleken tagits fram för håldäckstvärsnitt utan 
pågjutning, vilket är analogt med att pågjutningen saknar uppstyvande effekt. Dessutom har 
en ekvivalent bjälklagstjocklek för fallet där pågjutningen antas ha full samverkan med 
elementen tagits fram för att möjliggöra jämförelser där full samverkan antas. 

För att kunna beakta verkliga styvhetseffekter, vilka på grund av modelleringens förenklingar 
försvinner, har det kunnat konstateras att materialets elasticitetsmodul är en bra parameter 
som kan användas för att beakta alla dessa effekter gemensamt. Denna justering kan antas 
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vara olika bra för olika effekter. Till exempel kan det antas vara en bra metod att ta hänsyn till 
pågjutningens uppstyvande effekt, då produkten av tröghetsmomentet och elasticitetsmodulen 
hos materialet finns med i alla element i styvhetsmatrisen. Däremot är detta inte ett lika bra 
sätt att beakta ignorerade rotationsrandstyvheter, vid till exempel väggar, eftersom en 
uppskrivning av materialets elasticitetsmodul innebär att bjälklaget styvas upp över hela dess 
geometri och inte enbart intill väggränder. Trots detta har denna metod valts som ett förenklat 
sätt att justera beräkningsmodellen, då en utredning av alla tänkbara uppstyvande effekters 
enskilda effekt på bjälklagets totala styvhet skulle kräva en bred parameterstudie med 
mätningar specifikt arrangerade för att genomföra en sådan studie. Förslag på sådana studier 
ges i kapitel 5.3. 

Olika bjälklagstvärsnitt, pågjutningstjocklekar, rotationsstyvheter vid väggar samt geometrisk 
utbredning av bjälklaget påverkar därför hur mycket beräkningsmodellens elasticitetsmodul 
behöver korrigeras för att generera egenfrekvenser vilka stämmer bra överens med 
mätningarna och därför går det inte heller att konstatera en allmängiltig korrigering av 
elasticitetsmodulen som alltid kan antas ge korrekta värden på ett bjälklags egenfrekvenser. 
För ett av bjälklagen, bjälklag 3, har omfattande tester i finita elementprogram där olika 
parametrar styrts för att se hur olika antaganden påverkar egenfrekvenserna. Detta har sedan 
legat till grund för hur samtliga bjälklag valts att modelleras vid frekvensberäkningar och 
dynamiska responsberäkningar. Mer om detta i kapitel 4.5. 

4.2 Frekvensberäkningar 

Frekvensberäkningar har i huvudsak genomförts för att ge en bild av hur olika modelleringar 
av geometrin, stöd och materialegenskaper svarar mot bjälklagens verkliga egenfrekvenser, 
analyserade utifrån mätningarna. Olika justeringar av randvillkor och materialparametrar har 
studerats, för att utreda hur dessa parametrar kan justeras för att generera en FEM-modell 
vilken representerar det verkliga bjälklaget så bra som möjligt beträffande bjälklagets 
egenfrekvenser. Resultatet från denna utredning har sedan nyttjats vid dynamiska 
responsberäkningar. Analyser av elementindelningens inverkan på beräknade egenfrekvenser 
har genomförts, mer om detta i kapitel 4.4. 

4.3 Dynamisk Respons 

Beräkning av dynamisk respons har genomförts med hjälp av implicit direkt integrering, 
vilket bygger på att rörelseekvationen, för varje nod och tidssteg i beräkningsmodellen måste 
uppfyllas, vilket i sin tur innebär att deformationer, hastigheter och accelerationer i varje nod 
beräknas för hela responstiden. Att beräkningsmetoden är implicit innebär att beräkningen är 
numeriskt ovillkorligen stabil oavsett valt tidssteg, vilket inte är fallet vid explicit integrering. 
Valet av tidsteget är däremot viktigt för att generera en hög noggrannhet i 
beräkningsresultatet.  

I samtliga beräkningar har den dynamiska responsen beräknats för en responstid om 0,5 s, 
vilket ansetts vara tillräckligt för att ge en bild av hur bra modelleringen representerar 
verkligheten, när bjälklaget exciteras av en mänsklig impuls. En ökning av den beräknade 
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Figur 4.1 Excitering. 

responstiden med en faktor 2 leder till dubbelt så lång beräkningstid och därmed krävs även 
dubbelt så stort lagringsutrymme. Valet av tidssteg har gjorts utefter en konvergensanalys av 
den dynamiska responsen för en förenklad modell, se kapitel 4.4.2. 

För att uppnå adekvat dämpning av högre frekvenser har de dynamiska responsberäkningarna 
genomförts med Hilber Hughes Taylor integrering. Integrationskonstanten α har valts till -
0,25 [6]. Den intresserade läsaren hänvisas till [5] och [6], där det går att läsa mer om olika 
integreringsmetoder och val av integrationskonstanter.  

Numeriska rayleighdämpnings-koefficienter har beräknats utifrån mätningsbjälklagens 
utvärderade dämpning samt lämpliga undre och övre frekvensgränser har valts utifrån 
mätningarnas frekvensspektrum. För bjälklag 2, där en förenklad utvärdering av bjälklagets 
dämpning inte varit möjlig, har samma dämpning antagits som för bjälklag 1, då den 
geometriska utbredningen av dessa två bjälklag är snarlika. 

För att kunna jämföra resultaten från de dynamiska responsberäkningarna med uppmätta 
accelerationsnivåer vid mätningarna har resultaten från dynamiska responsberäkningar 
filtrerats på samma sätt som resultaten från mätningarna, se bilaga A.4. 

4.3.1 Excitering 

Vid dynamiska responsberäkningar har bjälklaget exciterats av en punktlast ansatt till ett 
värde om 900 N, där effekten av en mänsklig impuls beaktats med hjälp av en lastkurva 
framtagen ur ISO standard [3]. En lastkurva svarandes mot en fallhöjd på 250 mm har 
interpolerats fram ur standarden. Belastningskurvans frekvensinnehåll har även studerats. 
Figur 4.1 nedan visar den exciterande lastkurvan samt dess frekvensspektrum. 
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Från frekvensdomänen av den exciterande lasten kan det konstateras att en excitering från en 
lastkurva med en fallhöjd 250 mm kan excitera moder med egenfrekvenser uppemot 40 Hz. 

4.4 Konvergensanalys 

För att säkerställa att de numeriska beräkningsresultaten som genereras från FE-analyserna, 
rent matematiskt är pålitliga och tillräckligt noggranna har konvergensanalyser av 
elementindelningen och valet av tidssteg genomförts. Detta för att få mindre och förenklade 
beräkningsmodeller och därmed även spara tid. 

4.4.1 Elementindelning 

Konvergensanalys av egenfrekvenser för olika rektangulära elementindelningar har 
genomförts för en enkel modell i form av en enkel bjälklagsplatta, med 10 m spännvidd, 
upplagd på ledade stöd vid vardera kortsidan samt fria ändar längs långsidor. Denna 
konvergensanalys har genomförts för samtliga håldäckstjocklekar samt med och utan 
styvhetseffekt från pågjutning. För dessa modeller har de fem första egenfrekvenserna 
studerats för att analysera hur de beräknade egenfrekvenserna påverkas av en stegvis förfining 
av elementindelningen. Det styvaste håldäckstvärsnittet, HDF 400, med pågjutningseffekt 
visade på väldigt små skillnader, mindre än 1 %, i den högsta studerade egenfrekvensen när 
elementindelningen vidare förfinades från 200 mm. Detta för en egenfrekvens uppemot      
100 Hz, varför det kan antas att denna elementindelning ger en fullgod precision beträffande 
egenfrekvenser för bjälklagen som studeras, då egenfrekvenser av intresse knappast överstiger 
100 Hz. Med bakgrund av detta har alla senare beräkningar genomförts med en rektangulär 
elementindelning på 200 mm. 

4.4.2 Tidssteg 

Valet av tidstegets påverkan på den beräknade dynamiska responsen har utretts. Denna 
konvergensanalys har genomförts för samma modell som konvergensanalysen för 
elementindelningen, här har dock enbart olika tidssteg testats för en modell med HDF 320 
med 45 mm pågjutning utan uppstyvande effekt. Detta för att spara tid då dynamiska 
responsberäkningar kräver mer datorkraft än egenfrekvensberäkningar. 

En övre gräns på tidsteget konstateras utifrån den applicerade lastkurvan. Detta för att 
säkerställa att lastkurvans topp fångas in av ett tidssteg i den beräknade dynamiska responsen. 
Vidare har olika mindre tidssteg, vilka uppfyller det ovan nämnda kravet, ansatts och den 
dynamiska responsen jämförts mellan olika val av tidssteg. Denna tidstegskonvergens har 
visat att tidsteget 0,000475 s gett upphov till resultat i excitationspunkten, vilka förändras 
obetydligt när tidsteget minskas ytterligare. Med bakgrund av detta har tidsteget vid samtliga 
dynamiska responsberäkningar valts till 0,000475 s. 
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Tabell 4.1 Egenfrekvenser vid olika modelleringsantaganden. 

4.5 Jämförelser modelleringsantaganden 

För bjälklag 3 har olika variationer av modelleringsantaganden testats för att utvärdera hur 
egenfrekvenserna påverkas av dessa. Tabell 4.1 visar egenfrekvens från mätning och olika 
resultat från de olika modelleringsantagandena beträffande den lägsta egenfrekvensen av 
intresse. 

1 - Mätningsresultat 9,18 Hz 

2 - Ledade stöd, ingen pågjutningseffekt och karakteristisk E-modul. 7,65 Hz 

3 - Ledade stöd, ingen pågjutningseffekt, karakteristisk E-modul 50 % ortotropi 6,71 Hz 

4 - Ledade stöd, ingen pågjutningseffekt och 20 % högre E-modul (i enlighet 
med BFS [7]) 

8,38 Hz 

5 - Ledade stöd, full pågjutningseffekt och karakteristisk E-modul. 9,78 Hz 

6 - Rotationsstyva stöd, ingen pågjutningseffekt och karakteristisk E-modul. 12,20 Hz 

7 - Rotationsstöd svarande mot styvheten hos en 5 m hög och 200 mm tjock 
betongvägg i statiska upplagsränder, inga rotationsstöd vid parallella väggar, 
ingen pågjutningseffekt och karakteristisk E-modul. 

9,79 Hz 

8 - Ledade stöd, ingen pågjutningseffekt och 42 % högre E-modul. 9,15 Hz 

 

Utifrån detta kan det först och främst konstateras att vid modellering där stöd antas vara 
ledade, pågjutning antas sakna uppstyvande effekt, samt materialet modellereras med 
karakteristisk E-modul underskattas bjälklagets egenfrekvens. Även en uppskrivning av E-
modulen, med 20 % leder till för låga egenfrekvenser [11].  

Vid kombinationer av olika uppstyvande effekter såsom rotationsstyva stöd eller full 
samverkan med pågjutning kan det ses att egenfrekvenserna blir för höga. Detta visar att 
verkligheten dels inte förhåller sig så att pågjutningen har full samverkan, samt att stöden 
knappast fungerar som perfekta rotationsstyva infästningar. 

Frekvensberäkning med ansatt rotationsstöd vid statiska upplagsränder svarande mot en 
perfekt inspänning mot en 5 m hög och 200 mm tjock vägg, leder även det till en 
överskattning av egenfrekvensen. Då den verkliga byggnaden i detta fall hade en våningshöjd 
på ca 4 m var detta en vald längd som skulle generera en lägre styvhet än en kortare vägg, det 
vill säga ett val på den säkra sidan. Trots detta kunde det konstateras att denna modellering 
leder till överskattning av egenfrekvensen. 
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Dessa resultat visar även att en angiven ortotropi, som väntat, leder till lägre egenfrekvenser. 
Med bakgrund av detta blir det problematiskt att i modellerandet använda dels en korrigering 
av E-modulen, vilken beaktar pågjutningens styvhet samt eventuellt rotationstyvhet vid stöd, 
och en samtidig ansatt ortotropi, då detta modelleringsantagande leder till två oberoende 
variabler varför det inte blir möjligt att hitta ett entydigt modelleringsantagande. Eftersom en 
av dessa variabler påverkar styvheten positivt och den andra negativt finns det alltså oändligt 
många kombinationer av korrigering av elasticitetsmodul och samtidig ansatt ortotropi-grad 
som kan leda till överensstämmande egenfrekvenser. Med bakgrund av detta har vidare 
beräkningar genomförts utan att studera hur en ansatt ortotropi påverkar beräkningsresultaten. 
Vid analys av mätningar har inte heller något tydligt ortotropiskt beteende hos bjälklagen 
kunnat konstateras entydigt. För att utreda detta krävs ytterligare mätningar speciellt 
framtagna för detta syfte, se kapitel 5.3. 

Då denna jämförelsestudie har visat att alternativ 8, för detta bjälklag, är ett adekvat 
modelleringsantagande så modellerades samtliga bjälklag i enighet med alternativ 8. Värdet 
på korrigeringen av elasticitetsmodulen har varierats för de olika bjälklagen för att uppnå 
egenfrekvenser vilka stämmer bra överens med mätningarna. Det bör dock påpekas att 
bjälklag 3 endast har en tydligt betydande egenfrekvens i mätningarna, medan både bjälklag 1 
och 2 har flertalet, varför det inte gått att hitta ett modelleringsantagande för dessa bjälklag 
där samtliga egenfrekvenser av intresse stämmer överens bra med mätningarna. 
 
Detta skulle dock kunna genomföras vid en bredare parameterstudie där en mängd olika 
variationer av de olika modelleringsparametrarna studeras mer ingående. En sådan 
fördjupning har det dock inte funnits tid för i detta examensarbete och istället har fokus legat 
på att ta fram en mer generell beräkningsmodell som stämmer bra överens med verkliga 
beteendet för just de bjälklag som här har studerats. Fokus har lagts till att få den mest tydliga 
egenfrekvensen från mätningarna att stämma bra överens med beräkningsmodellen. När detta 
uppnåtts har sedan dynamiska responsberäkningar genomförts för denna modellering och 
dessa resultat har jämförts med mätresultaten för att dra slutsatser kring hur väl modelleringen 
representerar verkligheten vid mänsklig impulsbelastning. 
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Tabell 4.2 Korrigering av elasticitetsmodul. 

4.6 Resultat och diskussion 

4.6.1 Frekvensberäkningar 

I enlighet med kapitel 4.5 har det för samtliga tre studerade bjälklag utvärderats hur mycket 
materialets elasticitetsmodul behöver justeras, under modelleringsantaganden om ledade stöd 
mot alla väggar, full inspänning mot balkar och ingen uppstyvande effekt av pågjutningen för 
vart och ett av bjälklagen. Detta för att få en egenfrekvens att stämma överens med den 
tydligaste egenfrekvensen i mätningarna. Tabell 4.2  visar konstaterad justering av 
elasticitetsmodulen för vart och ett av bjälklagen. 

Bjälklag Korrigering av 
elasticitetsmodul 

1 – HDF 400 105 % 

2 – HDF 265 71 % 

3 – HDF 320 42 % 

 

Bjälklag 1 – HDF 400 

Justering av betongens elasticitetsmodul för bjälklag 1 har visat att en uppskrivning av 
elasticitetsmodulen med 105 % leder till att den första egenfrekvensen av intresse i det 
område där excitationen i mätningarna har skett stämmer bra överens med den mest tydliga 
egenfrekvensen för mätning 1. Vid denna justering har ingen tydlig överensstämmelse 
beträffande övriga egenfrekvenser i mätning och beräkning kunnat konstateras, trots detta har 
denna justering valts vid beräkning av dynamisk respons. Figur 4.2 visar den geometriska 
modelleringen av bjälklag 1. 

 

 
Figur 4.2 Geometrisk modellering bjälklag 1. 
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Figur 4.3 Geometrisk modell bjälklag 2. 

Tabell 4.3 Egenfrekvenser mätningar och beräkning bjälklag 1. 

Tabell 4.4 Egenfrekvenser mätningar och beräkning bjälklag 2. 

Tabell 4.3 nedan visar tydliga egenfrekvenser vilka har kunnat konstateras från mätningarna 
samt motsvarande överensstämmande egenfrekvens i beräkningsmodellen vid en korrigering 
av elasticitetsmodulen enligt tidigare beskrivning. 

Mätning Beräkning 

20,2 Hz 20,1 Hz 

28,8 Hz - 

 

 
Det bör påpekas att beräkningsmodellen genererar utöver denna egenfrekvens flertalet andra 
egenfrekvenser och modformer som har en effekt i det undersökta området av bjälklaget, 
dessa har dock inte kunnat konstateras stämma tydligt överens med övriga egenfrekvenser 
från mätningar. 

Bjälklag 2 – HDF 265 

För bjälklag 2 leder en uppskrivning av 
elasticitetsmodulen med 71 % till att en 
egenfrekvens och modform i beräknings-
modellen kan kopplas till den mest dominerande 
egenfrekvensen i mätning 4. Även för detta 
bjälklag har det inte kunnat säkerställas att denna 
modellering leder till att fler egenfrekvenser 
konstaterade från mätningarna fått en 
motsvarande egenfrekvens i 
beräkningsmodellen med god 
överensstämmelse. Trots detta har en 
korrigering av elasticitetsmodulen enligt ovan nyttjats vid dynamisk responsberäkning. Figur 
4.3 visar den geometriska modelleringen av bjälklag 2.  

Tabell 4.4  visar tydliga egenfrekvenser vilka har kunnat konstateras från mätningarna samt 
motsvarande överensstämmande egenfrekvens i beräkningsmodellen vid en korrigering av 
elasticitetsmodulen enligt tidigare beskrivning. 

Mätning Beräkning 

12,4 Hz - 

15,8 Hz 15,8 Hz 

19,8 Hz - 

32,4 Hz - 
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Figur 4.4 Geometrisk modell bjälklag 3. 

Tabell 4.5 Egenfrekvenser mätningar och beräkning bjälklag 3. 

Även för detta bjälklag genererar beräkningsmodellen flertalet andra egenfrekvenser, vilka 
dock inte har kunnat konstateras ha någon överensstämmelse med egenfrekvenserna 
konstaterade från mätningarna. 

Bjälklag 3 – HDF 320 

För bjälklag 3 leder en uppskrivning av 
elasticitetsmodulen med 42 % till att en 
egenfrekvens och modform i beräknings-
modellen kan kopplas till den mest 
dominerande egenfrekvensen i mätning. För 
detta bjälklag har det utifrån mätningarna 
kunnat konstateras att det i princip enbart är en 
egenfrekvens och modform som exciterats och 
gett ett betydande bidrag till bjälklagets 
dynamiska respons. Beräkningsmodellen 
visade även detta beteende och stämde väl 
överens med uppmätta frekvenser. Figur 4.4 visar den geometriska modelleringen av bjälklag 
3. 

Tabell 4.5 visar den tydliga egenfrekvensen som har kunnat konstateras från mätningarna 
samt motsvarande egenfrekvens i beräkningsmodellen vid en korrigering av 
elasticitetsmodulen enligt tidigare beskrivning. 

Mätning Beräkning 

9,2Hz 9,2Hz 

 

Även beräkningsmodellen för detta bjälklag genererar fler egenfrekvenser. Här kan dock 
konstateras att dessa egenfrekvenser är så pass höga att de rimligen inte kan exciteras av den 
mänskliga impulsbelastningen, vilket stämmer bra överens med mätningarna vilka indikerat 
att endast en mod exciteras för detta bjälklag. 

4.6.2 Dynamiska Responser 

I detta kapitel redovisas beräknade accelerationer. För att möjliggöra jämförelse med mätdata 
har resultat extraherats från noder i beräkningsmodellerna vilka svarar mot de punkter på 
bjälklaget där accelerometrar placerats vid mätningar. Resultaten redovisas i form av grafer 
där beräkningsresultat och mätresultat för var och en av punkterna kan jämföras. Det bör dock 
påpekas att alla punkter inte har en exakt överensstämmelse med accelerometerplacering i 
mätning, delvis på grund av den valda elementindelning men även då 
accelerometerplaceringen inte genomförts med millimeterprecision. Störst påverkan av detta 
på resultaten kan antas vara intill upplagsränder, medan påverkan av detta bör vara mycket 
liten för punkter belägna längre ut på bjälklagen. Intill väggar eftersträvades 
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Figur 4.5 Punkt 1&7 

accelerometerplaceringar 100 mm från väggen medan beräkningsmodellens elementindelning 
ledde till dataextrahering 200 mm från upplagsrand. 

Utifrån följande grafer har slutsatser dragits huruvida valda modelleringsantaganden leder till 
en beräkningsmodell vilken representerar verkligheten på ett bra sätt. Där tydliga skillnader 
kan konstateras ges även tänkbara förklaringar till dessa och hur en justering av 
beräkningsmodellen skulle kunna genomföras för att få en bättre överensstämmelse. I detta 
avsnitt redovisas ett urval av jämförelsegraferna. Samtliga grafer återfinns i bilaga A.3. 

För alla bjälklag har även dynamiska responsberäkningar genomförts där bjälklagsmaterialet 
modelleras med en ojusterad elasticitetsmodul. För bjälklag 3 har dessutom en beräkning 
genomförts där beräkningsresultatets känslighet beträffande den antagna dämpningen 
konstateras. För dessa beräkningar har enbart resultat i excitationspunkten analyserats och 
jämförts med de ursprungliga responsberäkningarna. 

Bjälklag 1 – HDF 400 

 

Figur 4.5 visar accelerationer i punkt 1 och 7 för bjälklag 1. För punkt 1, det vill säga 
excitationspunkten, kan konstateras att beräkningsmodellen leder till kraftigt överdrivna 
accelerationsnivåer och något för låg dämpning. Däremot stämmer den beräknade signalen 
bra överens med mätsignalen beträffande frekvensinnehåll, då beräkningsmodellens resultat 
ligger i fas med mätresultatet. Detta tyder på att modellens egenfrekvenser och modformer 
vilka exciteras av exciteringen i beräkningsmodellen stämmer bra överens med de 
egenfrekvenser och moder som exciterats i mätning. Liknande beteende kan ses för punkterna 
2-6 i bilaga A.3. För punkt 7 kan det konstateras att beräkningsresultatet inte alls stämmer lika 
bra överens med mätningen. Detta kan förklaras med placeringen av punkt 7, se bilaga A.2, 
då denna punkt var belägen i ett annat fack än exciteringen. Anledningen till att 
beräkningsmodellen överskattar accelerationerna i punkt 7 så pass grovt kan härledas från 
antagandet i beräkningsmodellen om perfekt anslutning mellan balk och håldäckselement, 
vilket enligt mätningarna kunnat konstateras vara ett felaktigt modelleringsantagande. Trots 
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Figur 4.6 Punkt 16&18 

att accelerationsnivåerna överskattas grovt för punkt 7 kan det konstateras att signalernas 
frekvensinnehåll tenderar att vara tämligen likartade. 

 

Figur 4.6 visar att responsen i beräkningsmodellen för punkt 16, vilken är belägen nära balk i 
excitationsfacket, se bilaga A.2, har ungefär samma överensstämmelse med mätresultaten 
som punkt 1, där beräkningsmodellen genererar för höga accelerationer och för låg dämpning. 
I punkt 18, å andra sidan, vilken istället är belägen på andra sidan om balken, se bilaga A.2, 
tenderar beräkningsmodellen att överskatta accelerationerna betydligt mer. Detta kan som 
redan påpekats förklaras med att anslutningen mellan balk och håldäck i verkligheten inte 
tenderar att vara perfekt, varför modellering med perfekt anslutning leder till att för stora 
accelerationer uppstår på andra sidan om balken. Här ses inte heller något samband mellan 
signalernas frekvensinnehåll, vilket dock kunde ses för punkt 16. 
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Figur 4.7 Punkt 10 

Figur 4.8. Jämförelse i excitationspunkt 

 

Även för punkt 10 kan det konstateras  att beräkningsmodellen representerar verkligheten på 
ungefär samma sätt som i punkt 1, se figur 4.7. Punkt 10 är belägen intill en upplagsvägg, se 
bilaga A.2, där accelerationsnivåerna är låga i förhållande till accelerationsnivåerna i 
punkterna 1-5. 

 

Figur 4.8 visar en jämförelse mellan beräkningsresultaten när bjälklaget modelleras med 
karakteristisk elasticitetsmodul istället för att korrigeras på så sätt att en av 
beräkningsmodellens egenfrekvenser stämmer överens med den dominerande egenfrekvensen 
från mätning. Det kan här tydligt konstateras att modellen med en lägre elasticitetsmodul 
leder till en dynamisk respons med ett annorlunda frekvensinnehåll, vilket givetvis förklaras 
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av att modellen har en lägre egenfrekvens. Däremot kan det konstateras att 
accelerationsnivåerna inte ökar särskilt nämnvärt trots att materialets elasticitetsmodul är 
betydligt lägre. Detta kan förklaras med att exciteringen sker i form av en impuls där flera 
frekvenser finns i den exciterande signalen, vilket samtidigt innebär att resonansbeteendet vid 
exciteringen kommer uppstå för en något lägre frekvens där den exciterande lastens bidrag vid 
denna lägre frekvens är något högre. En annan tänkbar effekt kommer sig av att denna modell 
har en lägre styvhet och därför får större statiska deformationer än den styva modellen, vilket 
i sin tur innebär att den dynamiska förstoringseffekten förstorar en större statisk deformation, 
medan den dynamiska förstoringseffekten i princip är densamma som för den styvare 
modellen. Trots detta kan det alltså konstateras att accelerationsnivåerna framtagna ur en 
dynamisk responsberäkningen vid impulsbelastning inte påverkas nämvärt av huruvida 
bjälklagets verkliga egenfrekvenser representeras väl av beräkningsmodellen. 

4.6.2.1.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att beräkningsmodellen med ledade stöd, ingen 
geometrisk styvhetseffekt från pågjutning samt korrigering av den karakteristiska 
elasticitetsmodulen för bjälklagsmaterialet med 105% leder till att bjälklagets dynamiska 
beteende fångas in relativt bra. Frekvensinnehållet i de flesta punkterna, speciellt de av störst 
intresse där accelerationerna är som störst, stämmer bra överens med dessa 
modelleringsantaganden. Accelerationsnivåerna tenderar dock att i beräkningsmodellen bli 
betydligt högre än i verkligheten samtidigt som dämpningen är något underskattad. Beteendet 
i facket bredvid det fack där exciteringen sker fångas inte heller in korrekt, varför det kan 
antas att valet att modellera balkanslutningarna rotationsfria inte representerar verkligheten på 
ett korrekt sätt. Denna modellering kan dock anses vara på säkra sidan då accelerationerna i 
samtliga punkter där mätning genomförts konstaterats lägre i verkligheten än i beräkningen. 

Jämförelsen mellan beräknad dynamisk respons i excitationspunkten för två olika ansatta 
styvheter i materialet visar även att en lägre styvhet i systemet i huvudsak påverkar den 
dynamiska responsens frekvensinnehåll, medan accelerationsnivåerna inte påverkas särskilt 
kraftigt. 
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Figur 4.9. Punkt 1&7 

Bjälklag 2 – HDF 265 

För detta bjälklag kan konstateras att modelleringen med ledade stöd, ingen geometrisk 
pågjutningseffekt, samt korrigering av bjälklagsmaterialets elasticitetsmodul med 71% inte 
leder till en god uppskattning av bjälklagets dynamiska respons vid excitering av en mänsklig 
impuls, se figur 4.9. Detta kan huvudsakligen konstateras genom att studera den beräknade 
responsens frekvensinnehåll, vilken över huvud taget inte stämmer överens med 
frekvensinnehållet från mätning. Detta ses tydligt då beräkningsresultatet i huvudsak visar att 
en mod exciterats och dennas frekvens är betydligt lägre än frekvenserna konstaterade i 
mätningen. Detta kan förklaras av att detta bjälklag i mätningarna visade ett tydligt beteende 
där flera olika moder exciteras, varför en frekvensberäkningsmodell där enbart 
överensstämmelse beträffande en egenfrekvens inte räcker för att representera bjälklagets 
dynamiska respons på ett godtagbart vis. Detta syns tydligt för både punkt 1 och punkt 7, 
övriga punkter finns i bilaga A.3. 
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Figur 4.10. Jämförelse i excitationspunkt 

 

Precis som för bjälklag 1 kan det konstateras att den beräknade dynamiska responsen i 
excitationspunkten i huvudsak leder till ett annorlunda frekvensinnehåll när bjälklagets 
material representeras med den karakteristiska elasticitetsmodulen, se figur 4.10. 
Accelerationsnivåerna är av samma storleksordning. För detta bjälklag bör det även påpekas 
att modellen med den korrigerade elasticitetsmodulen inte heller den gav resultat vilka stämde 
överens med mätningarna. 

4.6.2.1.2 Sammanfattning 
Det kan konstateras att beräkningsmodellen för bjälklag 2 inte representerar verkligheten på 
ett bra sätt. Extra tydligt är detta för punkterna 1-5, vilka är av störst intresse då 
accelerationsnivåerna vid dessa är som störst. 

Det kan anses märkligt att detta bjälklag inte alls har en lika god överenstämmelse med 
verkligheten, som bjälklag 1, eftersom dessa bjälklags geometriska utbredning är väldigt 
snarlik. Detta kan troligen förklaras med att detta bjälklag är så pass mycket vekare där den 
mänskliga impulsbelastningen leder till att fler moder exciteras, vilket i sin tur även innebär 
att det är av stor vikt att beräkningsmodellen kan representera bjälklagets styvhet på ett så 
korrekt vis att flera egenfrekvenser stämmer med den fysiska verkligheten. För att kunna 
uppnå detta krävs en bred parameterstudie där upplagstyvheter, balkanslutningar, 
pågjutningsseffekten, samt det ortotropiska beteendets effekter på beräknade egenfrekvenser 
och modformer utreds mer djupgående. 

Även för detta bjälklag konstateras att en beräkningsmodell där bjälklagsmaterialet ansätts en 
betydligt lägre elasticitetsmodul i huvudsak leder till ett annorlunda frekvensinnehåll 
samtidigt som storleksordningen på accelerationerna är relativt oförändrade. 
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Figur 4.11 Punkt 1&5 

Bjälklag 3 – HDF 320 

För bjälklag 3 kan det konstateras att beräkningsmodellen leder till en mycket bra 
uppskattning av bjälklagets dynamiska respons vid excitering av en mänsklig impuls i 
punkterna 1 & 5, se figur 4.11. Responsen har ett frekvensinnehåll vilket tydligt stämmer bra 
överens med mätningarna, samt accelerationsnivåerna är för dessa punkter något överskattade 
om än mycket lite. Det kan dock konstateras att beräkningsresultatet visar på något för låg 
dämpning jämfört med mätningarna. 
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Figur 4.12 Punkt 7,14 & 17 

 

Även för punkterna 7, 14 och 17, för placering se bilaga A.2, kan det konstateras att den 
beräknade responsens frekvensinnehåll har en god överensstämmelse med mätningarna. Här 
kan däremot konstateras att de beräknade accelerationsnivåerna istället tenderar att vara lägre 
än i mätningarna. För punkt 14 och 17 kan detta dock anses vara av mindre betydelse då detta 
är punkter belägna nära väggränder där accelerationsnivåerna visat sig vara mycket låga i 
jämförelse med punkter mitt ute på bjälklaget. Punkt  7 visar även den på underskattade 
accelerationer, åtminstone inledningsvis och detta kan anses vara mer problematiskt än för 
punkterna 14 och 17, då accelerationsnivåerna i denna punkt inte är försvinnande små i 
jämförelse med punkt 1. I bilaga A.3 redovisas jämförelser mellan beräknad respons och 
uppmätt respons för samtliga punkter. 
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Figur 4.14. Jämförelse i excitationspunkt 

Figur 4.13. Jämförelse i excitationspunkt 

 

Precis som för bjälklag 1 och 2 kan det även för bjälklag tre konstateras att en 
beräkningsmodell där systemets styvhet underskattas i beräkningsmodellen leder till 
accelerationsnivåer i samma storleksordning som när bjälklagets styvhet representeras bättre 
av beräkningsmodellen, se figur 4.13. Den enda tydliga skillnaden  som kan konstateras är att 
den dynamiska responsens frekvensinnehåll blir för lågt. Detta kan anses leda till problem vid 
en annan typ av belastning  där även accelerationsnivåerna, på grund av ett annorlunda 
förhållande mellan den exciterande lastens frekvens och systemets egenfrekvenser, kan leda 
till ett felaktigt resonansbeteende. 
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Figur 4.15 Geometrisk modell 
ROBOT bjälklag 3. 

Figur 4.14 ger en indikation på hur känslig den beräknade dynamiska responsen är för 
systemets antagna dämpning. Det kan tydligt konstateras att första accelerationstoppen för en 
högre ansatt dämpning är något lägre, däremot framgår det tydligt att efterföljande toppar 
dämpas betydligt kraftigare. Detta innebär med andra ord att inte heller valet av systemets 
dämpning påveerkar den absolut högsta accelerationstoppen  på ett kritiskt sätt. Däremot kan 
det definitivt argumenteras för att en beräkningsmodell där bjälklaget exciteras med en 
harmonisk belastning påverkar valet av dämpning accelerationsnivåerna när systemet uppnår 
stationära vibrationer, varför en korrekt uppskattning av systemets dämpning är viktig vid 
beräkning av dynamisk respons där den exciterande lasten härleds från en harmonisk 
belastning. 

4.6.2.1.3 Sammanfattning 
Jämförelsen mellan accelerationer i mätning och beräkning indikerar att 
modelleringsantaganden med ledade stöd, ingen pågjutningseffekt samt 42 % korrigering av 
bjälklagsmaterialets elasticitetsmodul stämmer bra överens med mätresultaten för detta 
bjälklag. De punkter på bjälklaget som är av störst intresse, där accelerationerna är högst, har 
mycket bra överensstämmelse med mätningarna, samtidigt som vissa punkter, speciellt nära 
upplagsränder tenderar att ha sämre överensstämmelse mellan beräknad respons och 
mätningar Detta kan dock anses vara av mindre betydelse och den samlade bilden av 
beräkningsmodellen för detta bjälklag är att detta bjälklag har kunnat representeras bra med 
valda modelleringsantaganden. 

Dessutom har det kunnat konstateras att när bjälklaget modelleras med en lägre 
elasticitetsmodul, vilket resulterar i för låga egenfrekvenser, stämmer accelerationsnivåerna 
bra, men responsens frekvensinnehåll blir istället felaktigt. 
 

4.7 Verifiering av modellering i LUSAS med 
ROBOT 

För att verifiera beräkningsmodellerandet i 
LUSAS har även bjälklag 3 modellerats i en 
alternativ FEM-mjukvara, ROBOT Structure 
Analysis. För att en jämförelse mellan de olika 
programvarornas resultat skall vara relevant har 
geometrin modellerats upp på samma sätt. 
Egenfrekvensberäkningar samt dynamiska 
responsberäkningar har genomförts. 
Modelleringen i ROBOT har endast genomförts 
med de modelleringsantaganden, vilka i LUSAS 
genererade bäst överensstämmelse med 
verkligheten beträffande bjälklagets 
egenfrekvenser. Figur 4.15 visar en bild av den 
modellerade geometrin i ROBOT.  
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Tabell 4.6 Beräknade egenfrekvenser för bjälklag 3 i ROBOT och LUSAS. 

4.7.1 Frekvensberäkningar 

I tabell 4.6 jämförs de fem första beräknade egenfrekvenserna för bjälklaget i ROBOT med 
beräkningsresultat från LUSAS, där den andra egenfrekvensen är den som är av störst 
relevans i detta fall då mätningarna har visat på att just denna egenfrekvens dominerat den 
dynamiska responsen. 

Egenfrekvens ROBOT LUSAS 

1 8,63 Hz 8,73 Hz 

2 9,05 Hz 9,15 Hz 

3 11,85 Hz 11,97 Hz 

4 14,91 Hz 15,07 Hz 

5 17,67 Hz 17,85 Hz 

 

Ur tabell 4.6 kan det konstateras att överensstämmelsen hos egenfrekvenserna beräknade i 
LUSAS och ROBOT är god. ROBOT tenderar att konsekvent ligga något lägre än LUSAS. 
Detta kan tänka förklaras med elementindelningen, vilken inte blir helt identisk, såväl som 
avrundningar i inmatade modelleringsparametrar. 

4.7.2 Dynamisk respons 

I ROBOT har endast den dynamiska responsen för bjälklaget i excitationspunkten studerats. 
Detta resultat, har på samma sätt som övriga beräkningsresultat, bearbetats och filtrerats med 
hjälp av Matlab för att sedan jämföras med resultaten från LUSAS. Figur 4.16 visar 
responsresultat från LUSAS och ROBOT. 
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Här kan tydligt konstateras att excitationspunktens accelerationsnivåer i de två olika 
beräkningsprogrammen stämmer väldigt bra överens. I början stämmer resultaten oerhört bra, 
men det kan konstateras att med tiden sker en viss fasförskjutning. Denna kan förklaras av de 
skillnader i beräknade egenfrekvenser som faktiskt uppstår i de två olika programmen. Trots 
denna lilla skillnad kan det konstateras att resultaten från ROBOT och LUSAS blir i princip 
identiska, varför beräkningarna i LUSAS kan antas vara verifierade med hjälp av ROBOT.

Figur 4.16. Dynamisk respons bjälklag 3 LUSAS & ROBOT. 
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5  
 
Slutsats 

Detta kapitel är uppdelat i tre olika delar. Först konstateras slutsatser kring mätobjektet och 
dess dynamiska egenskaper ur ett empiriskt perspektiv. Därefter följer slutsatser kring 
modellering av håldäcksbjälklag för utredning av dynamiska problem. Slutligen ges förslag 
kring fortsatta studier, vilka kan leda till djupare förståelse och kunskaper kring modellering 
av håldäcksbjälklag vid dynamiska belastningar. 

5.1 Mätningar 

Från mätningarna har det kunnat konstateras att väggar parallella med håldäckselementen 
förhindrar stora accelerationsnivåer nära väggen. Detta innebär att håldäckselementen 
definitivt kan konstateras, i dessa belastningsfall, vara upplagda även på parallella väggar, 
vilka ur statiskt hänseende ej bär bjälklaget. 

Det har även kunnat visas att accelerationsnivåer intill balk, i excitationsfacket, är relativt låga 
och i princip av samma storleksordning som intill upplagsväggar. Studeras accelerationer på 
andra sidan om balk har det kunnat konstateras att accelerationerna blir betydligt lägre än i 
excitationsfacket. Detta indikerar att bjälklaget inte beter sig fullt kontinuerligt över balk. Det 
bör påpekas att spännvidden hos de studerade balkarna är låga, vilket kan tänkas påverka 
resultatet. Hur styvheten hos balk påverkar bjälklagets dynamiska beteende bör utredas 
vidare, mer om detta i avsnitt 5.3. 

Punktlistan nedan sammanfattar de olika mätbjälklagens vibrationsbeteende vid excitering av 
mänsklig impulsbelastning. 

 Bjälklag 1 exciteras i huvudsak en mod, med små bidrag från andra moder. 
 Bjälklag 2 exciteras i flera olika moder med betydande bidrag från flertalet av dessa. 
 Bjälklag 3 exciteras i princip enbart i en mod. 

Med bakgrund av detta har slutsatsen dragits att för ett bjälklag med en enkel geometri, 
bjälklag 3, dominerar den första moden bjälklagets dynamiska beteende vid mänsklig 
impulsbelastning. Görs bjälklaget styvare kan det antas behålla detta beteende med skillnaden 
att den första modformens egenfrekvens ökar och därmed kan även accelerationsnivåerna vid 
belastning eventuellt minskas. 

Kapitel 
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För bjälklag med mer komplicerad geometri, bjälklag 1 och 2, tenderar bjälklaget att exciteras 
i flera olika moder vid mänsklig impulsbelastning. Bjälklag 1 och 2 är mycket lika i 
geometrisk utbredning och det har kunnat konstateras att excitering av flera olika moder är 
mest tydligt för ett vekare bjälklag, bjälklag 2. Därför dras slutsatsen att ett responsbeteende 
där flera olika moder exciteras kan förhindras genom att göra bjälklaget styvare, då samtliga 
egenfrekvenser ökar och därmed även leder till att högre moder inte kan exciteras av en 
mänsklig impulsbelastning i samma utsträckning. Det har även kunnat konstateras att ett 
bjälklag vilket exciteras i flera moder i huvudsak får en momentan hög acceleration 
inledningsvis, där alla exciterade moder samverkar, för att därefter oscillera betydligt mindre 
kraftfullt, då olika moder istället motverkar varandras respons. Detta kan tänkas leda till 
problem för verksamheter där en momentant hög acceleration kan leda till störningar, trots att 
efterföljande vibrationer är av betydligt mindre storleksordning. 

5.2 FE-analyser 

Vid FE-analyser av dynamiska problem i håldäcksbjälklag har det kunnat konstateras att 
väggar parallella med håldäckselementen bör modelleras på ett sådant sätt att dessa väggar 
förhindrar stora deformationer i bjälklaget intill väggen på samma sätt som statiska 
upplagsväggar. 

Modelleringsantaganden enligt punktlistan nedan, för en enkel bjälklagsgeometri likt bjälklag 
3, har kunnat konstaterats vara ett relativt bra sätt att representera bjälklagets dynamiska 
beteende: 

 Upplagsväggar och parallella väggar modelleras med ledade stöd 
 Bjälklaget representeras av en isotrop platta med en ekvivalent tjocklek, svarandes 

mot håldäcktvärsnittets tröghetsmoment i dess styva riktning. 
 Bjälklagsmaterialet modelleras med en ekvivalent densitet svarandes mot att 

pågjutningens tillförda massa beaktas 
 Pågjutningens styvhetstillägg modelleras ej geometriskt, se punkt nedan 
 Bjälklagsmaterialets elasticitetsmodul korrigeras för att beakta styvhetseffekter 

från eventuella inspänningar mot väggar och pågjutningens styvhet. 
 2 % dämpning av systemet 

Hur stor korrigeringen av bjälklagets elasticitetsmodul som krävs för att representera den 
verkliga styvheten hos systemet korrekt och därmed egenfrekvenser varierar från fall till fall. 
Detta gör det svårt att ur ett dimensioneringsperspektiv utreda ett bjälklags egenfrekvenser 
och därmed även förutse dynamiska responser i projekteringsskedet. Detta skulle kunna 
kringgås med vidare studier, mer om detta i avsnitt 5.3. 

För mer komplicerade bjälklagsgeometrier, bestående av flera fack med inslag av balkar och 
pelare, har inte lika tydligt överensstämande modelleringsantaganden kunnat konstateras. 
Punktlistan nedan sammanställer modelleringsantaganden som för bjälklag 1 lett till relativt 
god överensstämmelse med verkligheten, medan dessa antaganden för bjälklag 2 inte alls gav 
en god representation vid dynamiska responsberäkningar: 

 Upplagsväggar och parallella väggar modelleras som ledade stöd 
 Betongfyllda hattbalkar modelleras som samverkanstvärsnitt 
 Bjälklagets anslutning till balkar modelleras som fullständigt inspänd 
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 Bjälklaget representeras av en isotrop platta med en ekvivalent tjocklek, svarandes 
mot håldäcktvärsnittets tröghetsmoment i dess styva riktning. 

 Bjälklagsmaterialet modelleras med en ekvivalent densitet svarandes mot att 
pågjutningens tillförda massa beaktas 

 Pågjutningens styvhetstillägg modelleras ej geometriskt, se punkt nedan 
 Bjälklagsmaterialets elasticitetsmodul korrigeras för att beakta styvhetseffekter från 

eventuella inspänningar mot väggar och pågjutningens styvhet. 
 4 % dämpning av systemet 

Även här beror korrigeringen av bjälklagmaterialets elasticitetsmodul av en rad olika faktorer, 
varför vidare studier krävs för att ta fram mer allmängiltiga antaganden kring korrigeringen av 
elasticitetsmodulen. Utifrån mätningarna har det kunnat konstateras att antagandet om perfekt 
anslutning mellan balkar och håldäckselement troligen är felaktigt, varför modellering med 
ledad anslutning bör utredas. En sådan förändring kommer med största sannolikhet påverka 
hur mycket materialets elasticitetsmodul bör korrigeras för att ge en korrekt representation av 
bjälklagets egenfrekvenser och därmed även dynamiska respons vid excitering av mänsklig 
impulsbelastning. 

För både enkla och mer komplicerade geometrier har det kunnat konstateras att vid 
modellering enligt ovan, med undantaget att elasticitetsmodulen representeras okorrigerad, 
ger upphov till för låga egenfrekvenser. Trots detta har det kunnat konstateras att den 
dynamiska responsen, beträffande accelerationernas storlek, inte påverkas kraftigt av detta när 
bjälklaget exciteras av en mänsklig impuls. Däremot kan det argumenteras för att en sådan 
modellering kan ge upphov till mycket felaktiga accelerationsnivåer om bjälklaget istället 
exciteras av en harmonisk belastning, varför detta bör utredas vidare, se avsnitt 5.3. 

För bjälklag 3 har det även kunnat konstateras att en ansatt ortotropi i bjälklagsmaterialet 
leder till lägre egenfrekvenser, varför en än högre korrigering av bjälklagets elasticitetsmodul 
krävs för att generera en beräknad egenfrekvens i närheten av bjälklagets verkliga 
egenfrekvens konstaterad från mätning. Studier av pågjutningens styvhetseffekt kan förenkla 
vidare utredning kring bjälklagets eventuella ortotropiska beteende, mer om detta i avsnitt 5.3. 
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5.3 Förslag till fortsatta studier 

För att komma fram till ett entydigt sätt att hantera vibrationsproblematiken vid 
dimensionering av håldäcksbjälklag har vi här nedan föreslagit några olika tänkbara fortsatta 
studier. Följande föreslagna fortsatta studier kan leda till mer generella slutsatser vilka kan 
nyttjas av den verksamma konsulten när denne ställs inför vibrationsproblem i 
håldäcksbjälklag. 

5.3.1 Pågjutningens styvhetseffekt 

En omfattande studie där pågjutningens styvhetseffekt utreds skulle kunna förenkla det 
framtida konstruktionsarbetet. Detta skulle förslagsvis kunna genomföras i labbmiljö där 
effekten av pågjutningen kan analyseras och studeras. Punktlistan nedan sammanfattar hur en 
sådan studie skulle kunna genomföras. 

1. Ett håldäckselement monteras i en labbmiljö utan pågjutning. 
2. Mätningar genomförs där elementets egenfrekvenser kan konstateras. 
3. En pågjutning appliceras 
4. Nya mätningar där elementets nya egenfrekvenser kan konstateras. 

Detta skulle kunna genomföras för en rad tänkbara tvärsnitt i kombination med en rad olika 
nominella pågjutningstjocklekar och spännvidder. Utifrån dessa resultat skulle sedan 
empiriska samband beträffande pågjutningens styvhetseffekt samt materialets faktiska 
elasticitetsmodul kunna utredas. I kombination med FE-analyser med modellering av 
elementet på samma sätt som i denna studie, med ekvivalent tjocklek och densitet, kan dessa 
mätningar nyttjas för att utreda hur väl denna modellering fungerar för en enkel håldäcksplatta 
och hur pågjutningens styvhetseffekt kan påverka valet av elasticitetsmodul i en sådan 
modellering. 

Utöver detta skulle mätdatan från en sådan studie kunna nyttjas för att utreda hur en mer 
korrekt modellering av bjälklagets tvärsnitt kan genomföras, där bjälklaget istället för att 
representeras av en homogen platta representeras av ett tvärsnitt bestående av skalelement 
sammansatta till ett tvärsnitt liknande håldäckelementens verkliga tvärsnitt. 
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5.3.2 Empirisk studie av ortotropiskt beteende 

För att bringa klarhet i hur håldäcksbjälklagets ortotropiska geometri påverkar bjälklagets 
styvheter och därmed egenfrekvenser skulle en studie liknande den föreslagna i avsnitt 5.3.1 
kunna genomföras. Här dock med flera element i bredd där dessa foggjuts samt 
anslutningsgjuts mot upplagsväggar och parallella väggar. Det kan även utredas hur 
bjälklagets ortotropiska beteende påverkas av en pågjutning, då det kan antas att den 
styvhetseffekt pågjutningen tillför är verksam i både den styva och veka riktningen varför 
pågjutningen rimligen bör påverka bjälklagets eventuella ortotropiska beteende.  Punktlistan 
nedan sammanfattar hur en studie av håldäcksbjälklags ortotropiska beteende kan 
genomföras. 

1. Ett kvadratiskt bjälklag monteras, förslagsvis 12x12 m, det vill säga 10 element i 
bredd med spännvidden 12 m. 

2. Bjälklaget foggjuts och anslutningsgjuts mot upplagsväggar samt parallella väggar. 
3. Mätningar genomförs där accelerometrar placeras på ett sådant sätt att bjälklagets 

modformer kan utredas. 
4. Analys av modformer kan sedan leda till eventuella slutsatser kring bjälklagets 

ortotropiska beteende i kombination med FE-analyser av den uppbyggda geometrin. 
5. En pågjutning kan appliceras där sedan nya mätningar genomförs och vidare 

modformer utreds och jämförs med FE-analyser. 

En sådan studie skulle kunna bringa klarhet kring hur en modelleringsprincip kan tas fram 
vilken kan representera bjälklagets styvheter mer korrekt och på så sätt även leda till 
frekvensberäkningar där fler av bjälklagets egenfrekvenser representeras korrekt. Detta skulle 
i förlängningen förbättra möjligheterna att utvärdera ett bjälklags, vilket tenderar att exciteras 
i flera olika moder vid mänsklig impulsbelastning, dynamiska beteende i projekteringsskedet. 

5.3.3 Harmonisk belastning 

I detta arbete har det kunnat konstateras att de accelerationsnivåer som uppstår vid en 
mänsklig impulsbelastning vid en modellering vilken genererar för låga egenfrekvenser inte 
skiljer sig nämnvärt från de accelerationer som uppstår när bjälklagets egenfrekvenser 
representeras bättre. Studien har visat att en korrekt modellering av bjälklagets styvheter inte 
är kritisk för storleken på de beräknade accelerationerna vid mänsklig impulsbelastning. 

Det är dock inget orimligt antagande att den dynamiska responsen när bjälklaget utsetts för en 
given harmonisk belastning kan bli mycket felaktig när bjälklaget modelleras på så sätt att 
egenfrekvenserna blir betydligt lägre än i verkligheten. Därför föreslås här en studie där 
känsligheten hos beräkningsmodellens dynamiska respons vid harmonisk belastning studeras 
för olika val av elasticitetsmodul i beräkningsmodellen. Detta skulle kunna genomföras utan 
vidare mätningar där beräkningsmodellen för bjälklag 3 i detta arbete nyttjas för dynamiska 
responsberäkningar med harmonisk belastning där materialets styvhet varieras. Kan det då 
konstateras att de stationära vibrationerna kraftigt påverkas av materialets modellerade 
styvhet och därmed egenfrekvenser kan det konstateras att en god representation av 
bjälklagets egenfrekvenser är mycket viktig, varför fortsatta studier kring hur ett 
håldäcksbjälklags faktiska egenfrekvenser kan beräknas med god precision blir av än större 
vikt. 
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5.3.4 Empirisk studie av balkars effekt på egenfrekvenser 

I detta examensarbete genomfördes endast mätningar intill balkar med korta spännvidder där 
det kunde konstateras att accelerationsnivåerna på bjälklaget intill dessa balkar var mycket 
små, i samma storleksordning som intill upplagsväggar. Därför kan det vara av intresse att 
utföra mätningar på strukturer där balkar har en längre spännvidd för att utreda hur balkarnas 
styvheter påverkar bjälklagets dynamiska beteende. 

Här kan även FE-analyser genomföras där beräknade egenfrekvenser jämförs för en struktur 
där balkar ersätts av ledade stöd, detta för att ge indikationer på hur mycket balkarnas 
böjstyvheter påverkar beräkningsresultat. Dessutom föreslås studier där beräknade 
egenfrekvenser och dynamiska responser studeras där bjälklagens anslutning till balkar istället 
antas vara ledad.
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A.4 Matlabkod för analys av data 

%% Filtrering 
 
acc=[]; 
f1=3; 
f2 = 200; 
nyq = fs/2; 
% band limiting low and high pass 
[b2,a2] = butter(2,f2/nyq); 
[b1,a1] = butter(2,f1/nyq,'high'); 
for ii=1:8; 
ind=input(num2str(ii)); 
acc(:,ii)=data(:,ind); 
acc(:,ii) = filter(b2,a2,acc(:,ii)); %low pass filtering 
acc(:,ii) = filter(b1,a1,acc(:,ii)); %high pass filtering 
end 
 
%% Frekvensanalys 
  
w=hann(length(t)); 
acc_w=zeros(size(acc)); 
ACC_W=zeros(size(acc)); 
NFFT = length(t); 
df = 1/(NFFT*dt); 
f  = (0:NFFT-1)*df; 
f_max=100; 
nn=1:round(f_max/df); 
for iii=1:6; 
acc_w(:,iii)=w.*acc(:,iii); 
ACC_W(:,iii)=fft(acc_w(:,iii),NFFT)/NFFT; 
end 
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