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Sammanfattning	
I höga hus, i storleksordningen 100 m och högre, med vertikalbärande stomme av stål och 
betong kan differentialsättningar uppstå då de olika materialen deformeras olika. Detta ger 
med tiden lutande bjälklag. 

I det här arbetet har ett beräkningsprogram tagits fram med hjälp av Mathcad för att räkna ut 
de slutliga deformationerna och hur mycket man behöver kompensera för skillnaderna i 
deformation genom att gjuta bjälklagen med fall. Programmet är tänkt att användas av WSP i 
projekteringen av höga hus. 

Med hjälp av programmet har parametriska studier gjorts och det visade sig att genom att 
ändra på vissa parametrar kan differentialsättningarna utjämnas. I vissa fall kan detta medföra 
att gjutning med fall ej är nödvändigt. 
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Abstract	
When high buildings are built with steel and concrete collaborating, some problems may 
occur because the materials deform differently. The differences in the final deformations 
make horizontally casted floors start to lean over time.  

In this study a program has been developed in Mathcad to calculate the final deformations and 
differences. The differences can then be compensated by casting the floor with a slope. The 
program is supposed to be used by WSP to project high buildings. 

The program has been used for some parametric studies to show how different parameters can 
decrease the differences. If this makes the differences small enough it will not even be 
necessary to cast floors with a slope. 
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Förord	
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete inom konstruktionsteknik som avslutar vår 
utbildning Byggteknik och Design på KTH Haninge våren 2015. Examensarbetet har skrivits 
för WSP Byggprojektering i Stockholm. 

Ett stort tack till Tekn. Dr. Kent Arvidsson, vår handledare på WSP som kommit med idén för 
arbetet och hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill även tacka vår examinator Sven-Henrik 
Vidhall och vår handledare från KTH, Tekn. Dr. Ali Farhang. 

Stockholm våren 2015 

Angela Aletto 
Sofia Engström 
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1	Inledning	

1.1	Bakgrund	
I höga hus med vertikalbärande stomme av stål och betong kan problem uppstå eftersom de 
olika materialen deformeras olika. 

Betongen påverkas av elastisk deformation direkt vid belastning och även över en längre 
tidsperiod i form av krypning och krympning. Krympning beror av luftens relativa fuktighet 
och konstruktionsdelens geometri. Krypning beror av lastens storlek, betongens ålder vid 
pålastning, hur lång tid den varit belastad och luftens relativa fuktighet. Stålet deformeras bara 
direkt när last påförs i form av elastisk deformation. Detta medför olika stora sättningar i de 
olika materialen. 

Höjdskillnaden som uppstår på grund av de olika stora sättningarna kallas 
differentialsättningar. Bjälklag mellan vertikalt bärande konstruktionsdelar av olika material 
kan då med tiden börja luta. Om lutningen blir oacceptabel kan detta lösas genom att gjuta 
hela bjälklaget med lutning som kompenserar för differentialsättningen alternativt göra en 
pågjutning med fall efter gjutning.  

År 2007 gjordes ett examensarbete för WSP där ett program togs fram för att beräkna 
differentialsättningar. Detta gjordes enligt BBKs standard. I dagsläget används Eurocode 2 
som ger en mer nyanserad bild av deformationernas tidsberoende. För att ta hänsyn till detta 
behöver ett nytt program tas fram. 

1.2	Syfte	
Syftet med arbetet är att göra ett program i Mathcad som kan beräkna sättningar på grund av 
krypning, krympning och elastiska deformationer på olika nivåer i olika konstruktionsdelar. 
Programmet ska kunna användas av WSP i verkliga projekt som hjälpmedel för att räkna ut 
differentialsättningar i höga hus. När programmet är klart kommer några parametriska studier 
göras för att utröna hur differentialsättningar kan minskas. Jämförelser med tidigare 
examensarbete kommer också att göras.  

1.3	Avgränsningar	
Studien har utförts på betongväggar, betongpelare, stålpelare och betongfyllda stålpelare. Att 
göra beräkningar på varje våning i ett högt hus var inte möjligt att genomföra på den korta tid 
som fanns att tillgå. Därför delas konstruktionsdelarna i programmet upp på höjden i sex 
stycken element som vart och ett kan bestå av flera våningar. Programmet beräknar endast 
deformationerna i toppen av varje sådant element och tar ej hänsyn till sättningar i grunden. 
Icke linjär krypning beaktas ej då det endast är aktuellt vid spänningar som överstiger 0,45 fck. 
Då kvasipermanent lastfall används för långtidsdeformationer uppstår ej så stora spänningar. 

 	



 

2 
 

 	



 

3 
 

2	Teori	
Deformationer delas upp i kort- och långtidsdeformationer. Korttidsdeformation sker genast 
vid pålastning i form av elastisk deformation. Långtidsdeformationer i form av krypning och 
krympning sker sedan över lång tid. 

2.1	Elastisk	deformation	
Elastiska deformationer uppstår i alla material direkt vid pålastning och beror av 
tryckspänningen och materialets elasticitetsmodul. Högre elasticitetsmodul ger mindre 
deformationer. Elasticitetsmodulen för stål är vanligen 210 GPa vilket är mycket större än för 
betong som vid korttidslastfall är runt 30-40 GPa beroende på hållfasthetsklass (Eurocode 2, 
2005). Armering kan därför motverka en viss del av den elastiska deformationen i en 
betongkonstruktion. Elastisk deformation beräknas enligt kap 3.1. 

2.2	Krympning	
Krympning sker över tid och delas upp i uttorkningskrympning och autogen krympning. Hur 
krympningsdeformationer beräknas ses i kap 3.3 

2.	2.1	Autogen	krympning	
Autogen krympning uppstår dagarna efter gjutning då cementen reagerar med vattnet i 
betongen i en så kallad hydrationsprocess. I början sker detta snabbt då vattnet är 
lättillgängligt. När betongen har hårdnat fortsätter processen tills all cement reagerat. Den 
autogena krympningen är färdigutvecklad efter väldigt kort tid (se fig 2.2). 

2.2.2	Uttorkningskrympning	
När hydrationsprocessen är klar finns det fortfarande vatten kvar i betongen. Om den 
omgivande miljön har lägre relativ fuktighet än betongen påbörjas uttorkning av detta vatten. 
I uppvärmd inomhusmiljö antas den relativa fuktigheten vara 50 % vilket är lägre än i 
nygjuten betong. När vattnet lämnar betongen sker en volymminskning som kallas 
uttorkningskrympning. Denna vattentransport sker långsamt till dess att balans uppstår i 
betongens och omgivningens relativa fuktighet. Detta gör att uttorkningskrympningen 
utbildas över lång tid. 

Uttorkningskrympningen beror även av cementklass och elementets dimensioner. 
Snabbtorkande cement och mindre dimensioner ger snabbare torkning och därmed större 
deformationer. (Engström 2007, 4.15-4.22) 
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Fig 2.2 Diagram som visar hur krympning utvecklas med tiden i en 700 mm tjock betongvägg 
av betongklass C30/37 med 1,5 % armering. Omgivningens relativa fuktighet är 50 %. 

2.3	Krypning	
Krypning är en deformation som växer med tiden och är fullt utvecklad efter ca 70 år. Den 
påverkas framför allt av storleken av påförd last och betongens ålder vid pålastning. Betong 
som belastas vid tidig ålder kan få fördubblade krypdeformationer jämfört med betong som 
belastas vid 28 dagars ålder. 

Precis som krympning beror krypning också av betongsammansättning, tvärsnittsarea och 
omgivningens relativa fuktighet.  Detta visar att fukttransport har betydelse även för krypning. 

Kryptöjningen beräknas genom att multiplicera den elastiska deformationen med ett kryptal. 
Kryptalet varierar bland annat med betongens ålder vid pålastning. Varje element påverkas 
därför med olika kryptal för varje påförd last (se fig 2.3). Kryptalet ökar med tiden. Det 
slutliga kryptalet brukar ha ett värde mellan 1-3, ju torrare omgivning desto högre kryptal. 
(Engström 2007, 4.22-4.24) 
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Fig 2.3 Diagram över kryptal av varje påförd last som påverkar det nedersta elementet i en 
betongvägg där elementens tjocklek varierar från 700-250 mm. P1-P6 representerar de 
påförda lasterna (se fig 4.1). 

Armering minskar krypdeformationerna på grund av att ju mer betongen kryper desto mer 
ökar spänningen i stålet och minskar i betongen. Tack vare armeringens höga 
elasticitetsmodul klarar stålet att ta upp högre spänningar. (Engström 2007, 4.15-4.22) 
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3	Genomförande	
Programmet är uppbyggt på formler enligt kap 3.1-3.3 och behandlar en konstruktionsdel i 
taget. Den betraktade konstruktionsdelen delas på höjden in i sex stycken element som 
vardera kan bestå av flera våningar. Varje element tilldelas en höjd, last, area, stålmängd och 
byggtid. Utifrån detta beräknar programmet den återstående sättningen δi i toppen av betraktat 
element i vid betraktad tid, när bjälklaget vid toppen av elementet gjuts. 

 

Fig 3.1 Beskriver uppdelning av konstruktionsdel i element 1-6. 

Tyngdpunkterna för lasterna Pi sätts i mitten på vardera element. Därför antas varje elements 
deformationer påverkas av halva sin egen last, i form av nyttiglast och egentyngd, samt hela 
lasterna av elementen ovan (se fig 3.1). För beräkningarna används kvasipermanent lastfall 
(se Eurocode SS-EN1990 6.16a och 6.16b). 

3.1	Beräkning	av	elastisk	deformation	
De elastiska deformationerna beräknas med hjälp av Hooke’s lag: 

        (3.1.1) 

där 
P = påförd last [kN] 
A = elementets tvärsnittsarea [mm2] 
E = elasticitetsmodulen [GPa] 
σ = spänning [GPa] 
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Töjningen för element i blir då följande: 

  

Aceff(i) är den effektiva arean som tar hänsyn till andelen stål i element i (Bergström & 
Eriksson 2007, 19): 

    (3.1.2) 

ρi = andelen stål i elementet [-] 
Es = stålets elasticitetsmodul [GPa] 
Ecm = betongens elasticitetsmodul [GPa] 

Detta ger deformationen i ett element i: 

      (3.1.3) 

hi = elementets höjd [m] 

För att få den totala sättningen i ett bjälklag på element i summeras höjden h för alla element 
under samt alla laster av elementen ovanför. Deformationen av elementets egna last har redan 
skett vid gjutning och är därför ej intressant för sättningen i just det bjälklaget. 

    (3.1.4) 

Om man önskar göra beräkningar på stålpelare sätts andelen stål ρi till 1 och då beräknas de 
elastiska deformationerna med arean för stålpelaren och stålets elasticitetsmodul istället. Då 
görs ingen krypning- eller krympningsberäkning. 
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3.2	Beräkning	av	krypning	
Om inget annat anges är formlerna hämtade ur och numrerade enligt Eurocode 2: SS-EN 
1992-1-1. 

Kryptöjningen är kryptalet multiplicerat med elastisk deformation: 

    (EC2 3.6) 

För krypningsberäkningar används tangentmodulen Ec=1,05*Ecm 

t=betongens ålder vid betraktad tidpunkt [dygn] 
t0= betongens ålder vid pålastning [dygn] 
Aceff=betongens effektiva area, se (3.1.2) 
Kryptalet φ(t, t0) varierar med tiden, där t sätts till oändlighet för att få den totala krypningen. 

Kryptalet efter tiden t fås genom att multiplicera det slutliga kryptalet med en faktor som 
beskriver krypningens utveckling med tiden efter pålastning: 

     (EC2 B.1) 

    (EC2 B.7) 

Slutliga kryptalet: 

    (EC2 B.2) 

φRH beaktar relativ fuktighet och den fiktiva tjockleken: 

                       för fcm≤35 MPa             (EC2 B.3a)  

  för fcm>35 MPa   (EC2 B.3b) 

RH = omgivningens relativa fuktighet 
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h0 är elementets fiktiva tjocklek: 

      (EC2 B.6) 

A = tvärsnittets area  
u = omkretsen som är exponerad för luft βfcm beaktar inverkan av betongens hållfasthet: 

     (EC2 B.4) 
 
β(t0) beaktar inverkan av betongens ålder vid pålastning: 

     (EC2 B.5) 

βH beror av den relativa fuktigheten och den fiktiva tjockleken: 

för fcm≤35 MPa: 

   (EC2 B.8a) 

för fcm>35 MPa:        

     (EC2 B.8b) 

α1,2,3 beaktar inverkan av betongens hållfasthet: 

                         (EC2 B.8c) 

Eftersom stålet inte kryper måste ett effektivt kryptal tas fram när betong och stål samverkar 
(Bergström & Eriksson 2007, 21): 

 (3.2.1) 

Ac = betongens tvärsnittsyta [mm2] 
Es = elasticitetsmodulen för stål [GPa] 
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Deformationen pga krypning beräknas: 

     (3.2.2) 

För att få reda på sättningen i bjälklaget på grund av krypning måste man veta den återstående 
krypdeformationen i varje element under bjälklaget på grund av laster ovanför och av halva 
sin egen last. Detta beräknas genom att summera den totala krypningen i elementen och 
därefter subtrahera krypningen som redan skett vid gjutningstillfället. 

3.3	Beräkning	av	krympning	
Om inget annat anges är formlerna hämtade ur och numrerade enligt Eurocode 2: SS-EN 
1992-1-1. 

3.3.1	Uttorkningskrympning	
Töjning pga uttorkningskrympning: 

    (EC2 3.9) 

    (EC2 3.10) 

h0= elementets fiktiva tjocklek [mm], se (EC2 B.6). 
kh= en koefficient som beror av h0                    (EC2 tabell 3.3) 
t= betongens ålder vid betraktad tidpunkt [dygn] 
ts= betongens ålder vid början av uttorkningskrympning [dygn]. I programmet har den satts 
      till 0 pga att några få dagar på flera år är försumbart i sammanhanget. 
εcd0= grundvärdet för uttorkningskrympning: 

 (EC2 B.11) 

αds1 och αds2 är koefficienter som beror av cementtyp 
fcm= tryckhållfasthetens medelvärde [MPa] 
fcm0=10 MPa 

    (EC2 B.12) 

RH= omgivningens relativa fuktighet [%] 
RH0=100 % 



 

12 
 

3.3.2	Autogen	krympning	
Töjning pga autogen krympning: 

     (EC2 3.11) 

Denna beror enbart av tid och betongklass: 

    (EC2 3.13) 

    (EC2 3.12) 

fck= karakteristiskt värde på betongens cylindertryckhållfasthet [MPa] 

3.3.3	Total	krympning	
Den totala töjningen av krympning blir: 

     (EC2 3.8) 

Sättningen i bjälklaget pga krympning beräknas genom att summera den återstående 
krympningen i varje element under bjälklaget från och med gjutningstillfället. För att få den 
resterande krympdeformationen i ett element subtraheras krympningen som har skett från den 
totala krympningen som kommer att ske i elementet. 

Vid samverkan mellan stål och betong används en reduktionsfaktor (Bergström & Eriksson 
2007, 12): 

    (3.3.1) 

t0=1 vid samverkan mellan stål och betong enligt Eurocode 4 

      (3.3.2) 

Krympdeformationen blir då: 

     (3.3.3) 
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4	Resultat	
Med hjälp av programmet har ett antal studier gjorts för att visa hur olika parametrar påverkar 
deformationerna. Resultaten visar de totala sättningarna i bjälklaget på toppen av respektive 
element från dess att bjälklaget gjuts. 

4.1	Betongvägg	
I detta exempel betraktas deformationerna av krypning, krympning och elasticitet i en 
momentupptagande stabiliserande betongvägg. Varje element består av 5 våningar. Indata har 
valts enligt nedan: 

Betongklass C30/37 
Elasticitetsmodul betong Ecm= 33 GPa 
Elasticitetsmodul stål Es= 210 GPa 
Relativ fuktighet= 50 % 
Cementklass N 

Tabell 4.1.1 Indata för betongvägg. 

Element   Höjd 
(m) 

Tjocklek 
(m) 

Last 
(kN/m) 

Spänning 
(MPa) 

Armering 
(%) 

Byggtid 
(veckor) 

6 18 0,25 750 3,00 0,6 5 
5 18 0,25 750 6,00 0,6 5 
4 18 0,35 750 6,43 0,6 5 
3 18 0,45 750 6,67 0,6 5 
2 18 0,55 750 6,82 1  5 
1 18 0,70 750 6,43 1,5  5 
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Fig 4.1 Diagram över de totala sättningarna i toppen av respektive element pga krypning, 
krympning och elastisk deformation. 

 

Tabell 4.1.2 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element Elastisk deformation 
(mm) 

Krypning 
(mm) 

Krympning 
(mm) 

Total sättning 
(mm) 

1 2,680 3,823 4,059 10,561 
2 5,621 8,052 8,474 22,146 
3 7,919 12,240 13,163 33,321 
4 9,050 15,653 17,498 42,201 
5 7,919 17,744 21,522 47,185 
6 0,000 15,328 24,857 40,186 
 

Störst sättning sker i bjälklaget i toppen av element 5 och är totalt 47 mm. Den elastiska 
deformationen utgör ca 25% av den totala deformationen i alla element förutom det översta 
där den är noll. Krypningen utgör ca 37% av den totala deformationen och dess kurva svänger 
likt den elastiska deformationens till vänster högst upp i diagrammet. Den resterande delen av 
deformationen utgörs av krympning. 
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4.2	Betongvägg	–	Dubbel	last	
Här betraktas väggen i 4.1 men som icke momentupptagande. Spänningarna beräknas då vara 
dubbelt så stora i elementen. I programmet har därför dubbel last för varje element matats in, 
dvs 1500 kN/m. 

 

 

Fig 4.2 Diagram över de totala sättningarna i toppen av respektive element pga krypning,  
krympning och elastisk deformation. 

Tabell 4.2 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element Elastisk deformation 
(mm) 

Krypning 
(mm) 

Krympning 
(mm) 

Total sättning 
(mm) 

1 5,359 7,645 4,059 17,063 
2 11,241 16,104 8,474 35,819 
3 15,837 24,480 13,163 53,480 
4 18,100 31,307 17,498 66,905 
5 15,837 35,488 21,522 72,847 
6 0,000 30,657 24,857 55,514 
 

Den elastiska deformationen och krypningen som är direkt proportionella med lasten har 
dubblats jämfört med betongväggen i 4.1. Krympningen är inte lastberoende och är därför 
oförändrad. Av den totala deformationen är 30% elastisk deformation, 48% krypning och 
resterande krympning.  
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4.3	Betongvägg	–	Betongklasser	
Här studeras inverkan av betongklass i en betongvägg. Samma indata som i betongväggen i 
4.1 har använts men med olika betongklasser. 

 

Fig 4.3 Diagram över hur de totala sättningarna i toppen av respektive element varierar med 
betongklassen. 

Tabell 4.3 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element C30/37 
(mm) 

C35/45 
(mm) 

C40/50 
(mm) 

C45/55 
(mm) 

1 10,561 10,011 9,544 9,139 
2 22,146 20,865 19,781 18,843 
3 33,321 31,231 29,471 27,954 
4 42,201 39,452 37,137 35,143 
5 47,185 44,036 41,377 39,077 
6 40,186 37,503 35,198 33,171 
 

I element 5 som har störst deformationer ger varje steg upp i betongklass ca 2-3 mm mindre 
deformation. Att byta från C30/37 till C45/55 ger 8 mm skillnad.  



 

17 
 

4.4	Betongvägg	–	Armering	
Här studeras inverkan av armering. Betongväggen i 4.1 jämförs med en likadan men utan 
armering. 

 

Fig 4.4 Diagram över skillnaden mellan de totala sättningarna i toppen av respektive element 
i en vägg med armering och en utan armering. Armeringsmängden i väggen är 1,5 % i 
element 1, 1 % i element 2 och 0.6 % i resterande element. 

Tabell 4.4 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element Med armering 
(mm) 

Utan armering 
(mm) 

1 10,561 14,098 
2 22,146 28,052 
3 33,321 40,404 
4 42,201 50,514 
5 47,185 56,494 
6 40,186 49,354 
 

En vägg utan armering får som väntat större deformationer. Störst skillnad i deformation blir 
det i element 5 på drygt 9 mm. 	
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4.5	Betongvägg	–	Byggtid	
I betongväggen i 4.1 sattes byggtiden till 1 vecka per plan. Här jämförs det med den dubbla 
byggtiden. 

  

Fig 4.5 Diagram över hur de totala sättningarna i toppen av respektive element varierar med 
byggtiden. 

Tabell 4.5 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element 1 vecka/plan 
(mm) 

2 veckor/plan 
(mm) 

1 10,561 9,984 
2 22,146 20,668 
3 33,321 30,608 
4 42,201 37,955 
5 47,185 41,064 
6 40,186 32,378 
 

Dubbel byggtid ger i detta exempel 6 mm deformationsskillnad i element 5 som har de största 
deformationerna. Störst skillnad blir det dock i element 6 på 8 mm. 	
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4.6	Betongvägg	–	Cementklass	
Här jämförs olika cementklasser i betongväggen i 4.1. Cementklasserna S (långsamt 
torkande), N (normal) och R (snabbtorkande) jämförs. 

 

Fig 4.6 Diagram över hur de totala sättningarna i toppen av respektive element varierar med 
cementklassen. 

Tabell 4.6 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element Cementklass S 
(mm) 

Cementklass N 
(mm) 

Cementklass R 
(mm) 

1 9,811 10,561 12,020 
2 20,558 22,146 25,238 
3 30,834 33,321 38,163 
4 38,875 42,201 48,677 
5 43,076 47,185 55,184 
6 35,427 40,186 49,450 
 

De största skillnaderna i deformation sker i element 6. Mellan cementklass R (snabbtorkande) 
och N (normal) är det som mest 9 mm skillnad medan den största skillnaden mellan S 
(långsamt torkande) och N endast är 5 mm. De största totala deformationerna sker i element 5. 
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4.7	Betongfylld	stålpelare		
Här betraktas deformationerna av krypning, krympning och elastisk deformation i en cirkulär 
betongfylld stålpelare där 10 % av arean är stål. Varje element består av 5 våningar.  

Betongklass C45/55 
Elasticitetsmodul betong Ecm= 36 GPa 
Elasticitetsmodul stål Es= 210 GPa 
Relativ fuktighet sätts till 100% då betongen inte är i kontakt med luft. 
Cementklass N 

Tabell 4.7.1 Indata för betongfylld stålpelare. 

Element   Höjd 
(m) 

Diameter 
(m) 

Last 
(kN) 

Spänning 
(MPa) 

Stålmängd 
(%) 

Byggtid 
(veckor) 

6 18 0,35 3500 36,38 10  5 
5 18 0,40 3500 55,70 10  5 
4 18 0,55 3500 44,20 10  5 
3 18 0,65 3500 42,19 10  5 
2 18 0,75 3500 39,61 10  5 
1 18 0,80 3500 41,78 10  5 
 

 

Fig 4.7 Diagram över de totala sättningarna i toppen av respektive element pga krypning,  
krympning och elastisk deformation. 
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Tabell 4.7.2 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element Elastisk deformation 
(mm) 

Krypning 
(mm) 

Krympning 
(mm) 

Total sättning 
(mm) 

1 10,940 5,145 0,253 16,338 
2 19,915 9,563 0,390 29,869 
3 29,829 13,834 0,480 44,143 
4 37,033 17,621 0,544 55,198 
5 43,760 21,500 0,591 65,851 
6 0,000 20,061 0,628 20,689 
 

I det här exemplet är den elastiska deformationen störst på ca 67% av den totala 
deformationen. Den relativa fuktigheten är satt till 100% viket ger väldigt liten krympning. 
Endast det kvarvarande av den autogena krympningen påverkar sättningen. Krypningen utgör 
ca 31% förutom i element 6 där den utgör 97%. Den stora andelen krypning i element 6 beror 
på att den elastiska deformationen där är noll och krympningen är väldigt liten. Störst 
deformation blir det i element 5 och är 66 mm. 
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4.8	Betongfyllda	stålpelare	–	Betongklass	
I pelaren i 4.7 användes betongklass C30/37. Här jämförs den med betongklasserna C35/45, 
C40/50 och C45/55.  

 

Fig 4.8 Diagram över hur de totala sättningarna i toppen av respektive element varierar med 
betongklass. 

Tabell 4.8 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element C30/37 
(mm) 

C35/45 
(mm) 

C40/50 
(mm) 

C45/55 
(mm) 

1 17,906 17,307 16,789 16,338 
2 32,830 31,700 30,722 29,869 
3 48,566 46,881 45,421 44,143 
4 60,846 58,696 56,831 55,198 
5 72,723 70,109 67,840 65,851 
6 24,660 23,126 21,817 20,689 
 

I element 5 som har störst deformationer ger varje steg upp i betongklass ca 2 mm mindre 
deformation. Att byta från C30/37 till C45/55 ger 7 mm deformationsskillnad. 	
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4.9	Betongfyllda	stålpelare	–	Stålmängd	
Här studeras inverkan av stålmängd i pelaren i 4.7. 

 

Fig 4.9 Diagram över hur de totala sättningarna i toppen av respektive element varierar med 
mängden stål. 

Tabell 4.9 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element 5 % 
(mm) 

10 % 
(mm) 

15 % 
(mm) 

1 22,027 16,338 12,991 
2 40,271 29,869 23,740 
3 59,393 44,143 35,136 
4 74,430 55,198 43,875 
5 89,149 65,851 52,226 
6 33,417 20,689 14,253 
 

Störst deformation och störst skillnad i deformation mellan de olika stålmängderna sker här i 
element 5. Mellan 5 % och 10 % blir skillnaden i deformation 23 mm. Mellan 10 % och 15 % 
blir skillnaden 13,5 mm. Totalt kan alltså deformationerna ändras 36,5 mm genom att ändra 
stålmängden från 5 % till 15 %. 	
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4.10	Betongfyllda	stålpelare	–	Byggtid	
Här studeras inverkan av byggtiden. Pelaren i 4.7 som har byggtiden 1 vecka/plan jämförs 
med en likadan pelare men med dubbla byggtiden. 

 

 

Fig 4.10 Diagram över hur de totala sättningarna i toppen av respektive element varierar 
med byggtiden. 

Tabell 4.10 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element 1 vecka/plan 
(mm) 

2 veckor/plan 
(mm) 

1 16,338 15,779 
2 29,869 28,742 
3 44,143 42,396 
4 55,198 52,771 
5 65,851 62,588 
6 20,689 16,758 
 

Dubbel byggtid ger i detta exempel 3 mm deformationsskillnad i element 5 som har de största 
deformationerna. Störst skillnad blir det dock i element 6 på 4 mm. 	
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4.11	Jämförelse	olika	konstruktionstyper	
Här jämförs betongväggen i 4.1 och den betongfyllda stålpelaren i 4.7 med en stålpelare enligt 
nedan. 

Elasticitetsmodul stål Es= 210 GPa 

Tabell 4.11.1 Indata för stålpelare. 

Element   Höjd (m) Area (m2) Last (kN) 
6 18 0,0206 3500 
5 18 0,0257 3500 
4 18 0,0500 3500 
3 18 0,0750 3500 
2 18 0,1000 3500 
1 18 0,1107 3500 

 

Fig 4.11 Diagram som jämför de totala sättningarna i toppen av respektive element i en 
stålpelare, en betongvägg och en betongfylld stålpelare. 
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Tabell 4.11.2 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element Betongvägg 
(mm) 

Stålpelare 
(mm) 

Betongfylld stålpelare 
(mm) 

1 10,561 13,550 16,338 
2 22,146 24,000 29,869 
3 33,321 36,000 44,143 
4 42,201 48,000 55,198 
5 47,185 58,366 65,851 
6 40,186 00,000 20,689 
 

De största differentialsättningarna sker här i element 6. Stålpelaren som bara påverkas av 
elastisk deformation har deformationen noll i toppen av element 6. Differentialsättningen 
mellan stålpelaren och betongväggen är 40 mm och mellan stålpelaren och den betongfyllda 
stålpelaren är den 20 mm. 	
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4.12	Inverkan	av	flera	parametrar	
Genom att välja de parametrar som gett minst respektive störst deformationer i jämförelserna 
4.3-4.6 testas hur stor skillnad dessa gör tillsammans. 

Tabell 4.12.1 Jämförda indata. 

Parameter Minst deformation Störst deformation 
Byggtid 2 veckor/plan 1 vecka/plan 
Armering Med Utan 
Betongklass C45/55 C30/37 
Cementklass S R 
 

 

Fig 4.12 Diagram som jämför de totala sättningarna i toppen av respektive element med 
valda parametrar som ger minst respektive störst deformationer. 
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Tabell 4.12.2 Totala sättningar i toppen av respektive element. 

Element Minst deformation 
(mm) 

Störst deformation 
(mm) 

1 7,895 16,220 
2 16,077 32,302 
3 23,421 46,709 
4 28,710 58,746 
5 30,573 66,539 
6 22,864 60,905 
 

Den största skillnaden blir 38 mm och uppkommer i element 6. 
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5	Diskussion	och	analys	av	resultat	
I 4.2 belastas betongväggen med dubbelt så stor last som i 4.1. Detta medför att de elastiska 
deformationerna blir dubbelt så stora då de är direkt proportionella till lasten. Eftersom 
krypningen är proportionell till de elastiska deformationerna blir även denna dubbelt så stor. 
Krympningen däremot är oförändrad då den är helt oberoende av lastens storlek. De totala 
deformationerna ökar på grund av lastökningen med 50-60%. 

I 4.5 och 4.10 framgår att en dubblering av byggtiden endast minskar deformationerna med ca 
3 respektive 6 mm. Då det är en kostsam åtgärd som inte ger någon större 
deformationsskillnad är inte ändring av byggtiden ett effektivt sätt att minska 
differentialsättningar. 

Den relativa fuktigheten för betongfyllda stålpelare sätts till 100% eftersom betongen är 
omgiven av stål och inte kan torka ut åt något håll. Detta medför att krympningen blir nära 
noll. Den enda krympning som kan ske är den autogena som inte påverkar de relativa 
sättningarna så mycket. Den höga fuktigheten minskar även krypningen på grund av att 
kryptalet blir lägre i fuktiga miljöer. Se 4.7. 

I betongfyllda stålpelare går det att påverka sättningarna ordentligt genom att justera 
stålmängden. Detta syns tydligt i 4.9. Den betongfyllda stålpelaren med 15% stål får mindre 
deformationer än stålpelaren i 4.11. Alltså kan man med hjälp av justering av stålmängden här 
få de relativa sättningarna mellan betongfyllda stålpelare och stålpelare nära noll. Detta går 
dock inte att uppnå i toppen på pelarna då stålpelaren som endast påverkas av elastisk 
deformation alltid har sättningen noll i toppen medan den betongfyllda deformeras med tiden. 

Sättningarna i rena betongpelare och betongväggar är inte lätta att påverka. Att ändra på 
någon enstaka parameter ger inte så stor skillnad för sättningarna men i 4.12 framgår att 
genom ändring av byggtid, betongklass, cementklass och armering samtidigt kan 
deformationerna i det fallet halveras i element 5. I element 6 minskas deformationerna efter 
ändring av parametrarna med hela två tredjedelar. 

I BBK var vattencementtalet en viktig faktor för både krypning och krympning (Ljungkrantz 
et al. 1994, 531). I Eurocode används istället betongens hållfasthet som är starkt kopplad till 
vattencementtalet. Detta påverkar krympningen genom att ju högre kvalitet betongen har 
desto större del av vattnet ingår i hydrationsprocessen vilket ger större autogen krympning 
och mindre uttorkningskrympning. Större del autogen krympning gör deformationerna som 
påverkar bjälklagen mindre. 

Ett annat sätt att minska krympningen är att ha tillsatsmedel i betongen. Detta är dock inget 
som behandlas i detta arbete.  
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5.1	Jämförelser	med	tidigare	examensarbete	
Jämförelser med examensarbetet av Bergström och Eriksson (2007) har gjorts genom att testa 
samma exempel i vårt program. I det gamla arbetet delades konstruktionsdelarna upp i endast 
fem element. För att göra jämförelserna sattes höjden i elementet i botten till 1 mm vilket gör 
detta försumbart. 

Nedan jämförs resultaten för en betongvägg med följande indata: 
Betongklass C30/37 
Elasticitetsmodul betong Ecm= 33 GPa 
Elasticitetsmodul stål Es= 210 GPa 
Relativ fuktighet= 50 % 
Cementklass användes inte i BBK men har i vår indata satts till N. 

Tabell 5.1.1 Indata för jämförelsen mellan programmen. 

Element   Höjd 
(m) 

Tjocklek 
(m) 

Last 
(kN) 

Armeringsmängd 
(%) 

Byggtid 
(veckor) 

5 25,2 0,25 1050 0,6 7 
4 25,2 0,35 1050 0,6 7 
3 25,2 0,45 1050 0,6 7 
2 25,2 0,55 1050 1 7 
1 12 0,70 450 1,5 6 
 

 

Fig 5.1.1 Diagram ur det tidigare examensarbetet (Bergström och Eriksson 2007, 26) 
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Tabell 5.1.2 Totala sättningar i toppen av respektive element 

Element Elastisk deformation 
(mm) 

Krypning 
(mm) 

Krympning 
(mm) 

Total sättning 
(mm) 

1 3,941 3,923 3,253 11,117 
2 12,011 14,243 13,852 40,105 
3 16,819 23,856 20,882 61,556 
4 15,178 31,834 27,752 74,764 
5 0 37,007 34,081 71,088 
 

 

Fig 5.1.2 Diagram som visar resultaten ur det nya programmet. 

Tabell 5.1.3 Totala sättningar i toppen av respektive element 

Element Elastisk deformation 
(mm) 

Krypning 
(mm) 

Krympning 
(mm) 

Total sättning 
(mm) 

1 4,002 5,250 2,681 11,933 
2 12,197 18,601 8,889 39,687 
3 17,081 29,788 15,267 62,136 
4 15,415 35,904 20,949 72,268 
5 0,000 32,483 25,949 58,432 
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I det gamla examensarbetet valdes det att betrakta sättningarna från tidpunkten då alla element 
var färdiggjutna (se fig 5.1.3a). Detta ger ett mindre exakt resultat då en del av sättningarna 
redan skett vid denna tidpunkt. Vi har i vårt arbete tittat på sättningarna i varje enskilt element 
från att dess bjälklag är gjutet (se fig 5.1.3b). Tiderna t1-t6 representerar tidpunkterna då varje 
bjälklag i toppen på respektive element är gjutet. 

 

Fig 5.1.3a Alla sättningar beräknas från   Fig 5.1.3b Sättningar beräknas från 
tidpunkten då alla element gjutits.  då varje enskilt element gjutits. 

När man betraktar deformationerna enligt fig 5.1.3b får man med hela de resterande 
deformationerna som kommer att påverka bjälklagen och därför blir krypdeformationerna i 
alla element utom det översta i vårt arbete större än i det gamla. För det översta elementet 
beräknas deformationerna från samma tid i båda arbetena (se fig 5.1.3a och fig5.1.3b) vilket 
medför att sättningarna högst upp blir lika i båda arbetena. Det är det som ger vänstersvängen 
i toppen på vår krypningskurva (se fig 5.1.2). 

Även krympningsberäkningarna påverkas av detta, men resulterar ändå i mindre 
deformationer. I eurocode delas krympningen upp i autogen och uttorkningskrympning till 
skillnad från BBK som endast ser till den totala krympningen. Då största delen av den 
autogena krympningen redan skett när bjälklaget gjuts påverkar inte denna de relativa 
sättningarna nämnvärt. Därför fick vi mindre krympning. 

Nedan har deformationerna betraktats enligt fig 5.1.3a i vårt program. Kurvorna blir då mer 
lika de i fig 5.1.1. Krympningskurvan har samma form men är förskjuten till vänster för att 
uppdelningen av krympning i uttorkning och autogen påverkar. Att betrakta deformationerna 
enligt fig 5.1.3b ökar krypningen med 40-50% och krympningen med 10-20%.  
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Fig 5.1.4 Diagram som visar resultaten ur det nya programmet när sättningarna beräknas 
från då alla element gjutits. 

Tabell 5.1.4 Totala sättningar i toppen av respektive element 

Element Elastisk deformation 
(mm) 

Krypning 
(mm) 

Krympning 
(mm) 

Total sättning 
(mm) 

1 4,002 2,971 2,023 8,995 
2 12,197 11,084 6,881 30,162 
3 17,081 19,353 12,508 48,942 
4 15,415 26,925 18,557 60,896 
5 0,000 32,483 25,949 58,432 
 

Då beräkningarna för elastiska deformationer utgår från Hookes lag är det ingen större 
skillnad mellan Eurocode och BBK. Elasticitetsmodulerna skiljer dock lite. I BBK tas ett 
avrundat värde ur en tabell och i Eurocode beräknas modulen enligt nedan: 

 

När Ecm sätts till samma värde som i BBK blir resultatet mer likt det i det tidigare 
examensarbetet. 	
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6	Slutsatser	
Man kan slippa att gjuta bjälklagen med fall genom att styra deformationerna med olika 
parametrar som tex betongens egenskaper, byggtid och stålmängd. 

När den ena konstruktionsdelen är en betongfylld stålpelare kan en justering av stålmängden i 
denna påverka differentialsättningen ordentligt. Mellan betongpelare och stålpelare krävs att 
fler parametrar ändras samtidigt för att jämna ut differentialsättningarna då betongpelares 
deformationer är något svårare att påverka. 

Eftersom stålpelare bara påverkas av elastisk deformation blir deformationen i toppen av 
denna alltid noll. Därför kommer sättningarna i stålpelare och en konstruktionsdel 
innehållande betong aldrig gå att få lika högst upp i byggnaden. Då är gjutning med fall enda 
sättet att utjämna differentialsättningarna. 
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Bilagor	

Bilaga	1	–	Verifiering	av	programmet		
För att kontrollera att programmet fungerar har handberäkningar gjorts för en betongvägg. För 
att förenkla dessa har samtliga element samma indata: 

Byggtid= 5 veckor 

Höjd= 18 meter 

Tjocklek= 0,45 meter 

Armeringsmängd= 1 % 

Last=750 kN/m 

Betongklass  C30/37 

Cementklass S 

Relativ fuktighet=50 % 

Aceff= 0,4788 m2 

Ecm= 33 GPa 

3.4.1	Kontroll	av	elastisk	deformation		
 Hookes lag ger: 
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Detta stämmer med programmets resultat: 

Element Handberäkningar Programmets resultat 
1 δ1=4,293 mm δ1=4,293 mm 
2 δ2=6,870 mm δ2=6,870 mm 
3 δ3=7,728 mm δ3=7,728 mm 
4 δ4=6,870 mm δ4=6,870 mm 
5 δ5=4,293 mm δ5=4,293 mm 
6 δ6=0 mm δ6=0 mm 
 

3.4.2	Kontroll	av	krypningsberäkningar	
För att så enkelt som möjligt kontrollera krypningsberäkningarna har handberäkningar gjorts 
på element 1. 

 

  

 

  

Kryptalen som påverkar element 1 av last 1 och 2 kontrolleras: 
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Dessa kryptal stämmer exakt överens med programmets framräknade kryptal vilket betyder 
att programmets kryptalsberäkningar är pålitliga. För att fortsätta verifieringen används därför 
kryptalen ur programmet. 

 

Kryptöjning i element 1 på grund av varje last: 

 

 

Element 1 antas belastas av överliggande elements hela laster samt halva sin egen: 

  

För att beräkna den återstående krypningen efter att bjälklaget gjutits måste krypningen som 
redan skett i element 1 beräknas. Betongens ålder vid den tidpunkten beräknas då vara 17,5 
dygn dvs halva elementets byggtid. 

 

 

Deformationen pga krypning i toppen av element 1 blir då följande: 

 

δcc = 6.852 mm Detta stämmer exakt med programmets resultat. 
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3.4.3	Kontroll	av	krympningsberäkningar	
Även här har element 1 handberäknats för att enklast kontrollera programmet. 

Uttorkningskrympning: 

 

 

 

Återstående krympning beräknas genom att subtrahera krympningen som redan skett från den 
totala: 

   

     

   

   

Autogen krympning: 

  

  

   

Total krympning: 

 

Krympning som hänt innan gjutning av bjälklag: 
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Återstående krympning: 

 

 

Reduktion för stål enligt (ekvationsnr) 

 

Deformationen pga krympning i toppen på element 1 blir då: 

 

 δcs = 3.902 mm 

Detta stämmer exakt med programmets resultat. 
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Bilaga	2	–	Användarmanual	
Indata för de olika elementen skrivs in i gulmarkerade fält. För varje element kan byggtid, 
höjd, dimensioner, andel stål, last, karakteristisk hållfasthet för betong och cementklass väljas. 
Om andel stål sätts till 1 finns ett särskilt fält där stålpelarens area fylls i. 

Elementets form, dvs vägg, rektangulär eller cirkulär pelare kan väljas. Beroende på vilken 
som väljs får parametrarna a och b olika funktioner. För vägg används endast a som väggens 
tjocklek. För cirkulär pelare är a diametern. För rektangulär pelare används både a och b som 
rektangelns sidor. 

Omgivningens relativa fuktighet kan även väljas och blir samma för alla element. Se fig B2.1. 

Resultatet visas i form av en tabell uppdelat i krypning, krympning, elastisk deformation samt 
total deformation för varje enskilt element. Tabellen visar de totala sättningarna i toppen på 
respektive element från att det aktuella elementets bjälklag gjutits. Resultatet visas även i ett 
diagram. Se fig B2.2. 
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Fig B2.1 Indata i beräkningsprogrammet. 
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Fig B2.2 Resultat i beräkningsprogrammet. 


