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SAMMANFATTNING 
Krav och stöd från regeringen har hjälpt till att vindkraftverk kraftigt ökat till antal de senaste 
åren i Sverige och ökningen förväntas fortsätta till år 2020. Vindkraftverken har inte bara ökat 
till antal, utan även växt till storlek sedan oljekrisen 1973. Idag utformas vindkraftverken för 
att utnyttja vinden mer och mer, i praktiken innebär detta högre verk med större laster, vilket 
försvårar dimensioneringen av dess fundament. I Sverige byggs huvudsakligen två typer av 
fundament till vindkraftsverk: gravitationsfundament och bergförankringsfundament. Det har 
rapporterats många skadefall kring fundament till vindkraftverk, vilket gäller både utformning 
av fundament (cirkulära fundament) och infästning mellan torn och fundament (Insert Ring). 

I examensarbetet studeras parametrarna som styr dimensionering av bergförankrade 
vindkraftsfundament för att sedan utreda hur man kan gå tillväga vid dess dimensionering 
med hjälp av fackverksanalogin. Detta förklaras med hjälp av ett exempel från verkligt 
lastfall. I exemplet har fungerande utformning av fundament samt fungerande infästning 
mellan torn och fundament valts, på så sätt läggs fokus på dimensionering med hjälp av 
fackverksmodell. 

Dimensioneringen är indelad i fyra delar: stabilisering, bruksgränstillstånd, brottgränstillstånd 
med statiskt last samt brottgränstillstånd med utmattningslast. Stabiliseringsdelen bestämmer 
fundamentsgeometrin, förankringslängder och antal förankringsstag. Dimensioneringen i 
bruksgränstillstånd och i brottgränstillstånd bestämmer armeringsmängder. 
Bruksgränstillstånd tar hänsyn till sprickbegränsning och är dimensionerande för 
överkantsarmeringen. Den armeringsmängd som fås med hjälp av statisk brottlast är 
dimensionerande både för underkantsarmeringen och för tvärkraftsarmeringen. Dynamiskt 
brottslast är inte dimensionerande i något snitt för det aktuella fundamentet. Rapporten 
avslutas med verifiering av resultatet med hjälp av ett kommersiellt FEM-program och 
slutligen diskussion och slutsats.  
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ABSTRACT  
With the Swedish governmental requirements and supports, wind power plants in Sweden 
have increased in number over the last decade and are expected to increase even more. Wind 
power plants have also grown in size continually since the oil crises in 1973 and are designed 
to utilize more and more wind, which complicates the foundation design. Two types of 
foundations are common in Sweden: gravity foundation and rock anchored foundations. Many 
cases of damage have been reported about foundations, which concerns both the connection 
of tower to foundation (Insert Ring) and the shape of the foundation (circular).  

In this thesis, the parameters that control the design of rock anchored foundations are studied 
in order to investigate the design process using strut-and-tie modeling. This is explained by 
using an example of real load conditions. In the example, a good connection of tower to 
foundation (Adapter) and a good shape of foundation (quadratic) have been selected to focus 
on the design process, which is the main task in the report. 

The design procedure is divided into four parts: stability, serviceability limit state (sls) and 
ultimate limit state (static and fatigue) (uls). The stability part of the design process gives the 
geometry of the foundation, and the anchor length and numbers, the sls and uls parts give the 
reinforcement amount. Crack limitation in the sls part designs the bottom reinforcement in 
this project. The uls part is divided into two parts, one static and one dynamic (fatigue), the 
static part designs the top- and shear reinforcement in this project. The report concludes with 
verification of the results with commercial FEM-program and final discussions. 
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TECKENFÖRKLARING 
Här presenteras viktiga och återkommande teceken 

A  Böjarmeringsarea (stångarea) 

A _  Skjuvarmeringsarea (stångarea) 

 Täckande betongskikt huvudarmering 

_  Täckande betongskikt övrig armering 

 E-modul stål (armering) 

 Tryckresultant 

 Dragresultant 

_  Horisontalkraft, extremlastfall 

_  Horisontalkraft, Normallastfall 

 Brottlast för linförankring 12 

 Normalkraft 

 Karakteristisk tryckhållfasthet för betong 

 Dimensionerande tryckhållfasthet för betong 

 Medelhållfasthet för betong 

_  Betonghållfasthet för kontroll av utmattning 

 Karakteristisk sträckgräns 

 Dimensionerande draghållfasthet 

 Egentyngd av betong 

 Egentyngd av fyllning 

 Ttotal permanentlast 

_  Inspänningsmoment, extremlastfall 

_  Vridmoment, extremlastfall 

_  Inspänningsmoment, normallastfall 

_  Vridmoment, normallastfall 



vi 
 

_  Moment i fundamentsbotten 

_  Medelmoment för utmattning 

_  Maxmoment för utmattning 

_  Minmoment för utmattning 

 Karakteristiskt sprickbredd 

 Hävarmslängd 

 Partialkoefficient för betong 

 Tunghet för betong 

 Partialkoefficient för stål 

 Tunghet för fyllning 

 Medeltunghet för dalaporfyr 

 Böjarmeringsdiameter 

 Skjuvarmeringsdiameter 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Människan har länge använt vinden som energikälla; i Kina och Japan har väderkvarnar varit i 
bruk redan för 4000 år sedan. I slutet av 1800-talet började vindkraftverk användas för 
elproduktion. I Skandinavien var Danmark i framkant och hade redan i början av 1900 talet 
flera hundra vindkraftverk i drift. Men forskningen på vindkraft kom inte igång på allvar 
förrän oljekrisen 1973 då allt större kraftverk började byggas för kommersiellt bruk. Figur 1.1 
visar hur vindkraftverken blivit större med tiden och dess kapacitet blivit ständigt större, 
Boverket (2009). 

 

FIGUR 1.1:UTVECKLING MOT ALLT STÖRRE VINDKRAFTVERK, BOVERKET (2009) 

Sverige var i början av 1990-talet en av de största aktörerna när det gäller utbyggnad av 
vindkraftverk men utvecklingen har inte fortsatt i samma spår. 2007 svarade vindkraftverken 
för endast 1 % av Sveriges elförsörjning. Sverige har väldigt goda förutsättningar för 
utbyggnad av vindkraftverk och det moderna vindkraftverken är effektiva, de kan producera 
el i vindstyrkor mellan 3 och 25 m/s. Trots de goda förutsättningarna var det först efter 
politiska beslut som utbyggnaden av vindkraftverk kom igång på allvar. Figur 1.2 visar 
utbyggnadsutvecklingen av vindkraftverk i Sverige från år 2000 till 2007, Boverket (2009).  

 

FIGUR 1.2: UTBYGGNADSUTVECKLING AV VINDKRAFTVERK, BOVERKET (2009) 
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Kyotoprotokollet var ett viktigt politiskt beslut som var ett drivmedel till utbyggnad av 
vindkraftverk. För Sveriges del innebär Kyotoprotokollet att utsläppen av växthusgaser bör 
ligga 4 % lägre än 1990-års nivå under perioden 2008–2012. Sverige har som mål att den 
svenska årliga elproduktionen från förnybara energikällor ska öka med 17 TWh under 
perioden 2002-2016, Boverket (2009). När det gäller vindkraftverk ska de svenska 
vindkraftverken generera 10 TWh år 2015, Boverket (2009), och 31,5 TWh år 2020, 
Fogelström (2012). 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystem för att ekonomiskt stödja 
elproduktion från förnybara energikällor. Vindkraftens andel blev 888 miljoner kronor år 
2010, Fogelström (2012).  

Detta är anledningen till att anläggningar för vindkraftverk byggs i stor omfattning idag och 
byggnationen förväntas växa i framtiden om regeringens mål för år 2015 och 2020 ska 
uppfyllas. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
Vindkraftverken har blivit allt större med tiden, se figur 1.1, och detta har lett till större 
påfrestningar på fundamenten. Idag byggs två huvudtyper av vindkraftsfundament på land: 
gravitationsfundament samt bergförankrade fundament. Gravitationsfundament är den 
vanligast förekommande typen, där fundamentet stabiliseras med hjälp av sin egenvikt. 
Bergförankrade fundament gjuts och förankras i berg med någon typ av stag eller 
spännarmering som används för stabilisering, se figur 1.3, Vindvision Norr (2013).  

 

FIGUR 1.3:GRAVITIONS- SAMT BERGFÖRANKRINGS-FUNDAMENT, VINDVISION NORR (2013). 

Många vindkraftsfundament har uppvisat brister med hänsyn till livslängd. Kraftspelet i 
fundamenten är inte beskrivet i mer detaljerad form i facklitteraturen, Broms et al.(2010). 
Många av bristerna som fundamenten uppvisat kan härledas till infästningen mellan torn och 
fundament. Idag finns två typer av infästningar av torn till fundament: Insert Ring som gjuts 
in i fundament samt Adapter som förankras till fundamentet, se figur 2.2. Det har rapporterats 
många skadefall som berör Insert Ring, och användning av det är inte rekommenderad, 
Hassanzadeh (2012). 
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Cirkulära fundament som är försedda med polärarmering är inte lämpliga att användas för 
vindkraftverk på grund av aktuella lastfall (högt inspänningsmoment, låg vertikalkraft). 
Kvadratiska fundament är bättre lämpade för vindkraftsanläggningar, Broms et al. (2010). 

1.3 MÅL OCH SYFTE 
Syfte  och  mål  med  examensarbetet  är  att  studera  parametrarna  som  styr  dimensionering  av  
bergförankrade vindkraftsfundament för att sedan utreda hur man kan gå tillväga vid dess 
dimensionering med hjälp av fackverksanalogin och kraftlinjemetod. 

1.4 HJÄLPFRÅGOR 
För att uppfylla målet och syftet samt förenkla utredningen ska följande hjälpfrågor besvaras: 

- Varför välja bergförankrat? 
- Hur går man tillväga vid dimensionering i brottsgränstillstånd med statiskt last? 
- Hur går man tillväga vid dimensionering i brottsgränstillstånd med utmattningslast? 
- Hur går man tillväga vid dimensionering i bruksgränstillstånd? 

1.5 AVGRÄNSNING  
Endast kvadratiska vindkraftsfundament förankrade i berg ska analyseras. Betong, armering 
och förankring ska dimensioneras och infästningen mellan torn och fundament samt 
infästning mellan fundament och berg ska lösas. 
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2. VINDKRAFTVERKSFUNDAMENT 

2.1 ALLMÄNT OM VINDKRAFTVERK 
Ett vindkraftverk består av rotor, maskinhus, torn och fundament. Rotorn som är kopplad till 
en elektrisk generator är monterad på maskinhuset som är ovanpå tornet. Vidare är tornet 
monterad på ett fundament se figur 2.1,CVI (2004). 

 

FIGUR 2.1: BESTÅNDSDELAR VINDKRAFTVERK, HORNER (2012) 

Rotorbladen är utformade ungefär som vingarna på ett flygplan för att utnyttja ungefär samma 
lyftkraft. Vindenergin utnyttjas effektivast när rotorbladspetsen har en hastighet som är 5-7 
gånger högre än vindhastigheten och då är den maximala teoretiskt utvinning av vindenergi 
59 %. I praktiken är det 40-45 % av vindenergin som omvandlas till elektricitet, CVI (2004). 

I maskinhuset finns bl.a. generator där elen genereras, vindmätare för att mäta vindhastighet 
och -riktning samt vridmotor för att vrida hela maskinhuset och rotor så att vinden utnyttjas 
på bästa sätt, se figur 2.2, (CVI 2004). Tornets ändamål är att ge verket den nödvändiga 
höjden och fundamentets ändamål är att hålla vindkraftverket på plats, Horner (2012). 

 

FIGUR 2.2:MASKINHUS I ETT VINDKRAFTVERK, CVI (2004) 
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2.2 OLIKA TYPER AV VINDKRAFTSFUNDAMENT 
Sedan oljekrisen på 1970-talet har vindkraftverken blivit ständigt större med tiden och är 
dimensionerades för att utnyttja mer och mer vind, se figur 1.1, Boverket (2009) Detta 
innebär större påfrestningar på fundamenten. Olika typer av vindkraftverk samt olika 
markförhållanden gör att det finns många olika metoder för utformning av fundament till 
vindkraftverk. 

I Sverige är två typer av fundament vanligt förekommande, nämligen gravitationsfundament 
och bergförankrade fundament. Gravitationsfundamenten är vanligare än bergförankrade 
fundament och använder sig av gravitationen (sin egentyngd) för stabilisering. Det gör att 
gravitationsfundament består av betydligt större mängd betong jämfört med bergförankrade 
fundament. Bergförankrade fundament stabiliseras med hjälp av stag eller spännarmering som 
injekteras in i berg, Lindroth (2008). 

Gravitationsfundament kan utföras överallt men bergförankrade måste förankras i friskt berg. 
Om berget är sprickigt måste det antingen sprängas till homogent berg eller så får längre 
förankringar användas då det inte går att tillgodoräkna sig förankring i sprickigt berg, 
Johansson (2013). 

2.3 VARFÖR VÄLJA BERGFÖRANKRAT? 
Vid val av grundläggningsmetod är det många parametrar som bör beaktas och därför går det 
inte att rekommendera en generell grundläggningsmetod. Eftersom gravitationsfundament och 
bergförankrade fundament är de vanligaste förekommande grundläggningsmetoderna för 
vindkraftsanläggningar i Sverige är det bara de två grundläggningsmetoder som jämförs. 
Vilken metod som ska användas bestäms efter geotekniks undersökning. Som det tidigare 
framgick, finns inte alltid möjligheten att välja grundläggningsmetod, eftersom metoden med 
förankring i berg kräver ett homogent berg. Gravitationsfundament går alltid att välja men 
beroende på geotekniska förhållanden kan det kräva vissa åtgärder, t.ex. måste 
plansprängning ske om det ska grundläggas på berg.  

Gravitationsfundament är generellt mycket stora. För ett vindkraftverk på 2,5 MW kan 
fundamenten vara 18-20 m i diameter eller fyrkant för cirkulära respektive kvadratiska. 
Samtidigt kan gravitationsfundamenten vara 3 m djupa. Ett fundament på ca 20 m i diameter 
påverkar en markyta på ca 500 m2 beroende på om det sker plansprängning eller om det 
schaktas. Detta kan jämföras med bergförankrade fundament där ett lika stort kraftverk kan ha 
ett fundament på 9-12 m som är ca 2 m djup, vilket påverkar en markyta på ca 100 m2. Detta 
tyder på att det finns stora materiella vinster i fråga om betong vid användning av 
bergförankrade fundament vid gynnsamma förhållanden. Betong och armering är stora 
materialkostnader så kan det påverka totalekonomin. Det finns även miljömässiga vinster då 
bergförankrade fundament påverkar en mindre markyta, Rio Kultur Kooperativ (2010). 

Men riktigt så enkelt är det inte, det är många parametrar som styr kostnader och det blir olika 
från projekt till projekt. Gravitationsfundament är en mer beprövad metod, vilket kan ha 
betydelse för ekonomin. Det är även viktigt att komma ihåg att armeringsinnehållet blir olika 
för bergförankrade fundament och gravitationsfundament; samma last tas på mindre area 
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vilket innebär annan armeringstäthet. Samtidigt måste man förstärka med t.ex. 
armeringskorgar kring bergförankringsstagen och det kan bli många förankringsstag, NCC 
(2012).  

Hur miljön påverkas (markytor) kan vara missvisande. Vid grundläggning med 
bergförankrade fundament brukar ett foderrör 50-75 mm borras ner till berg och ett borrhål 

25-50 mm borras 3-7 m i berg, Avén et al. (1984). 
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3. DIMENSIONERINGSPARAMETRAR OCH MODELLER 

3.1 PARAMETRAR VID DIMENSIONERING AV BERGFÖRANKRADE FUNDAMENT 
Vindkraftverk med dess fundament kan ses som ”pelare inspänd i platta med stor 
lastexcentricitet”, Broms et al. (2010). Parametrar som bör beaktas vid dimensionering av 
denna konstruktionstyp är bl.a. geotekniska/bergmekaniska parametrar, lasteffekt och 
betongens bärförmåga, kopplingen mellan torn och fundament samt förankring mellan 
fundament och berg. 

3.1.1 GEOTEKISNKA /BERGMEKANISKA PARAMETRAR 
Bergteknisk undersökning måste göras för att se om berget är tillräckligt bra för att kunna 
användas. Bara homogent berg bör användas vid val av bergförankrade vindkraftsfundament. 
Vid sprickigt berg ska berget antingen spängas till friskt berg eller längre förankringslängder 
användas. Vid längre förankringslängder är det endast den delen som är förankrat i friskt berg 
som får tillgodoräknas, Johansson (2013). 

3.1.2 LASTEFFEKT OCH BETONGENS BÄRFÖRMÅGA 

Största delen av laster erhålls från turbintillverkaren, lasterna är indelade i statiska laster och 
brottgränslaster, utmattningslaster samt bruksgränslaster. Egentyngder av betong samt 
fyllning tillkommer.  

Förutom lasterna påverkas lasteffekten bl.a. av: 

- Resulterande tryckkraft från marken 
- Kraftspelet mellan torn och fundament  
- Kraftspel mellan fundament och berg 

Lasteffekten räknas i denna rapport enligt IEC 61400-1 (2005). Vid beräkning av egentyngder 
tas tungheter från Eurokod 1 (2002). Betongens bärförmåga räknas enligt Eurokod 2 (2005). 

3.1.3 ANSLUTNING MELLAN TORN OCH FUNDAMENT 
Det finns två huvudtyper av infästningar mellan torn och fundament: Insert Ring som består 
av en ca 2,5 m hög torndel som gjuts in i fundamentet och Steel Adapter som förankras till 
fundament med förspända höghållfasta bultar, se Figur 3.1. Anslutning med Insert Ring kan 
ge upphov till sprickbildning i fundamentet och bilda mellanrum mellan torn och fundament, 
vilket kan få konsekvenser i långa loppet vad gäller konstruktionens egenskaper och 
funktionsduglighet, Hassanzadeh (2012). Insert Ring rekommenderas inte eftersom ringen 
klipper  av  betongkonstruktionen  i  det  snitt  där  både  böjmoment  och  tvärkraft  är  som  störst  
och är samtidigt ett mindre fördelaktigt ekonomiskt val, Arise Windpower (2009).  
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FIGUR 3.1: INFÄSTNING TORN-FUNDAMENT, INSERT RING OCH ADAPTER, HASSANZADEH (2012) 

3.1.4 FÖRANKRING MELLAN FUNDAMENT OCH BERG 
Enligt Avén et al. (1984) är injektering med bergförankringar en välkänd teknik. Normal staglängd är 
mellan 10-15 m, men det finns teknik för att injektera upp till 60 m långa stag. Normala brukskrafter 
är mellan 250 och 800 kN. Avén et al. (1984) menar att de flesta bergstag utförs enligt principen 
nedan: 

 Ett foderrör borras ned till berg 
 Ett borrhål 25-50 mm borras 3-7 m i berg 
 Berghålet rengörs från borrkax 
 Stag förs ned genom foderröret till botten av berghålet 
 Berghålet fylls med cementbruk och foderröret dras upp 
 Efter 7-10 dygn (när cementbruket hårdnat) provdras förankringen 
 Om provdragning ger ett tillfredställande resultat låser man staget vid en viss kvarstående 

förspänning   

När en injekterad bergförankring går i brott kan det beror på följande enligt Avén et al. (1984):  

 Brott i förankringsstål 
 Brott i bergmassa 
 Vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och bergborrhål 
 Vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och förankringsstål 

3.2 DIMENSIONERINGSMODELLER  
En pelare som är inspänd i en platta och som har stor lastexcentritet är inte grundligt 
presenterat i facklitteraturen. Vid dimensionering ska man använda tydliga modeller där det 
tydligt framgår att jäviktsvillkoren är uppfyllda, Broms et al. (2010). 

Fundament till vindkraftverk kan förenklat ses som två fiktiva T-balkar parallella med 
vindkraftsriktningen, se figur 3.2. Balkarna kan modelleras som fackverk med tryckta 
betongsträvor och med dragbelastad fläns, Broms et al. (2010). 
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FIGUR 3.2: T-BALKAR MED TRYCKTA BETONGSTRÄVOR OCH DRAGBELASTAD FLÄNS. BROMS 
ET AL., (2010). 

Vid dimensionering i denna rapport används fackverksanalogin och kraftlinjemetod. Eurokod 
2 (2005) tillåter användandet av fackverskmodeller för dimensionering i brottsgränstillstånd 
och kontroll i bruksgränstillstånd. I brottsgränstillstånd kan fackverksmodell användas i både 
kontinuitetszoner (B-zoner) som diskontinuitetszoner (D-zoner). Eurokod 2 (2005) tillåter 
även användandet av kraftlinjemetod för att utarbeta lämpliga fackverksmodeller, Svenska 
betongföreningen (2010). 

Alla betongkonstruktioner kan delas in i B- och D-zoner. B-zoner, även kallade 
kontinuitetzoner, är områden där Bernoullis hypotes gäller (plana tvärsnitt förblir plana). D-
zoner är diskontinuitetszoner och man skiljer på ”geometrisk diskontinuitet” och ”statisk 
diskontinuitet”. Öppningar är exempel på geometrisk diskontinuitet medan punktlast är 
exempel på statisk diskontinuitet, Sanders et al (2007). 

3.2.1 KRAFTLINJEMETOD 
Med hjälp av strömlinjeformade kraftlinjer som förbinder last med motsvarande reaktion 
simuleras spänningsfält i kraftlinjemetoden. Kraftlinjerna måste i varje snitt längs sin väg 
representera resultanten hos motsvarande spänningsfält för att metoden ska vara användbar. 
Bara tvärgående krafter kan ändra riktningen på kraftlinjer. Vid koncentrerade tvärgående 
krafter erhålls en kraftig böj på kraftlinjen medan vid en utbredd tvärgående kraft fås en mjuk 
böj, se Figur 3.3, Svenska betongföreningen (2010).  
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FIGUR3.3: KRAFTLINJEMETOD REFERENS, SVENSKA BETONGFÖRENINGEN (2010) 

Enligt Svenska betongföreningen (2010) kan kraftlinjer utvecklas enligt följande steg: 

 Först identifieras laster och hur de hör ihop. 
 Sedan görs en grov skissning på spänningsfältet.  
 Mjukt svängda kraftlinjer som följer resultantens läge i respektive del av spänningsfält 

införs. 
 Kraftlinjer ska inte korsa varandra 
 Kraftlinjer ska starta vid D-zoners kant i samma riktning som tillhörande last eller 

stödreaktion 
 När en kraftlinje ändar riktning långt från koncentrerade krafter ska ändringen vara i 

form av en mjuk böj. 
 När D-zoner utsätts för ett böjande moment måste ytterligare en kraftlinje läggas in i 

form av ”u-sväng” eftersom man inte får en fullständig balans mellan last och 
stödreaktion, se figur 3.4. 

 

FIGUR 3.5: KRAFTLINJER I U-SVÄNG FÖR BALK MED EFTERSPÄNT SPÄNNSTÅL 
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3.2.2 FACKVERKSANALOGIN 
Efter att spänningsfältet och de tvärgående krafterna som ändrar kraftlinjernas riktning tagits 
fram med hjälp kraftlinjemetod kan fackverksmodell utvecklas. Fackverksmetod är en 
plastisk analys baserad på undre gränsvärde. Plastisk analys bör endast användas för 
dimensionering i brottgränstillstånd, Eurokod 2 (2005).  

I plasticitetsteorin antas materialen vara idealplastisk med obegränsad plastisk 
deformationsförmåga. En plastisk analys som är baserad på undre gränsvärde betyder att man 
använder en statisk metod där man väljer en kraftfördelning som är i jämvikt med 
dimensionerande last och ger en lösning på säkra sidan i förhållande till den teoretiska 
bärförmågan enligt plasticitetsteorin. Problem med plastik analys vid tillämpning för 
fundament till vindkraftverk är att konstruktionen av armerad betong har en begränsad plastik 
deformationsförmåga och därför får de valda kraftlinjerna inte förutsätta stora plastiska 
omlagringar, Svenska betongföreningen (2010). 

Enligt Eurokod 2 (2005) kan verifiering i bruksgränstillstånd göras med hjälp av 
fackverksmodell, verifiering omfattar armeringsspänningar och sprickbredder. För att 
verifiera med fackverksmodell i bruksgränstillstånd bör läge och riktning för viktiga 
trycksträvor överensstämma med linjär elasticitetsteorin, Eurokod 2 (2005).  

Elementen som ingår i fackverken är trycksträvor, dragsståg och noder. Trycksträvor och 
dragstag symboliserar de tvärgående krafterna och bör placeras i centrum av mostvarande 
spänningsfält, se Figur 3.5 och jämför med Figur 3.3.  

 

FIGUR 3.5: FACKVERKSMODELL 
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Beräkningen vid dimensionering enligt fackverksanalogin utförs enligt följande steg, Svenska 
betongföreningen (2010): 

 Bestämning av stödreaktioner och snittkrafter 
 D-zoner identifieras (St. Velants princip) och dess utbredning uppskattas 
 Spänningsfördelning bestäms mellan B- och D- zoner 
 Spänningsfältet i D-zonen uppskattas och analyseras mha kraftlinjemetod 
 En lämplig fackverksmodell upprättas 
 Krafter i fackverksmodellens trycksträvor och dragstag beräknas med hjälp av 

jämviktsvillkor i noderna  
 Armeringen dimensioneras och spänningar kontrolleras i noder och trycksträvor 

När spänningsfältet går in i D-zoner måste spänningar under koncentrerade krafter spridas ut. 
Avlänkningsvinkeln som rekommenderas är omkring 30 grader men bör inte överstiga 45 
grader. Vinkeln mellan trycksträva och dragstag väljs enligt Figur 3.6. 

 

FIGUR 3.6: LÄMPLIGA VINKLAR AV FACKVERKSMODELL, SVENSKA BETONGFÖRENINGEN (2010) 

Viktigt att tänka på vid tillämpning av fackverksmodell är att det inte finns någon unik 
lösning vilket ger stor frihet att välja. Riktlinjerna i Svenska Betongföreningen (2010) för att 
välja fackverksmodell bland många möjliga är: 

 Fackverksmodeller som leder till enkel och praktisk utformning av armering föredras.  
 Enkla modeller med färre trycksträvor och dragstag är att föredra.  
 Töjningsenergin vid belastning av fackverksmodellen bör minimeras för att få ett 

effektivt verkningssätt. Ett sätt att minimera töjningsenergin är att minimera den totala 
produkten av dragkrafter och dragstagens längd.  

 Fackverksmodell som liknar linjärelastiskt lösning är att föredra med hänsyn till 
begränsad plastisk deformationsförmåga.  
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4. LASTER OCH DIMENSIONERINGSVILLKOR 

4.1 ALLMÄNNA VAL OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
För att underlätta dimensioneringstillvägagångsättet kommer ett exempel från verkligt lastfall 
att användas. Lastfallet är tagen från Vindkraftspark Bösjövarden, Mora Kommun, där 
bergteknisk undersökning har gjorts av Sweco, Falun och turbintillverkaren är Siemens. Den 
infästningsmetod som kommer att användas för infästning mellan torn och fundament är Steel 
Adapter, eftersom det är den metoden som rekommenderas. För infästningen mellan 
fundament och berg kommer VSL linsystem att användas. 

För beräkning av laster används den internationella standarden IEC 61400-1 (2005) samt 
Eurokod 1 (2002). För dimensionering av konstruktioner i Sverige gäller Boverkets 
Byggregler och Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, 
EKS8. För dimensionering av Betongkonstruktioner används Eurokod 2 (2005). 

4.2 GEOMETRI OCH MATERIALFÖRUTSÄTTNINGAR 
Kvadratiskt vindkraftsfundament studeras. Storleken på fundamentet bestäms av stabiliteten 
som är beroende av den dimensionerande dragkraften i förankringsstagen. Det är många 
parametrar  som  beror  av  varandra.  För  att  komma  tillrätta  kan  ett  tillvägagångssätt  vara  
gissningsvärden på fundamentsgeometrin för att sedan optimera om det behövs. För lastfallet 
som studeras har turbinen geometri enligt tabell 4.1. 

TABELL 4.1: VINDKRAFTVERKSDIMENSIONER, SCHÖNROCK (2012) 

 

 

Fundamentsdimensioner som antagits för fundamentet i exempellastfallet visas i tabell 4.2. 

TABELL 4.2: FUNDAMENTETS ANTAGNA DIMENSIONER 
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Exponeringsklassen som väljs för fundament till vindkraftverk är XC4+XF3 med högst vct-tal 
0,55, Gustavsson et al.(2013). Materialvalen visas i tabell 4.3. 

TABELL 4.3: MATERIALVAL, ISAKSSON ET EL (2010) 

 

 

 

4.3 LASTKOMBINATIONER OCH PARTIALKOEFFICIENTER  
IEC 61400-1 (2005) och Eurokod 0 (2002) definierar lastkombinationer och 
partialkoefficienter olika. IEC skiljer mellan normala lastförhållanden och exceptionella 
lastförhållanden. Eurokod skiljer mellan laster i brottsgränstillstånd och laster i 
bruksgränstillstånd.  I  brottsgränstillstånd  skiljer  man  på  STR  (inre  brott  eller  för  stor  
deformation), EQU (förlorad statisk jämvikt) och FAT (brott pga. utmattningslaster). I 
bruksgräns skiljer man på karakteristiska, frekventa och kvasi-permanenta lastsituationer. 
Tabell4.4-4.6 visar lastkombinationer och partialkoefficienter för de olika standarderna.  
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Tabell4.3: kombination i brottgränstillstånd enligt Eurokod 0, Isaksson et el (2010) 

 

TABELL 4.4:KOMBINATION I BRUKSTILLSTÅND ENLIGT EK 0, ISAKSSON ET EL (2010) 

 

TABELL 4.5: PARTIALKOEFFICIENTER FÖR LASTER ENLIGT IEC 

 
IEC 61400-1 
Partialkoefficient 

Ogynnsam  Gynnsam 

Normal Exceptionell  Transport För alla lastfall 

1,35 1,1 1,5 0,9 
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TABELL 4.6: PARTIALKOEFFICIENTER FÖR MATERIAL ENLIGT IEC (2005) OCH EK 2(2005) 

Partialkoefficienter IEC 61400-1 Eurokod 1992 

Material Betong .m  1,1 1,5 

Stål 1,15 

Konsekvensklass Klass 1 0,9 

 Klass 2 1 

 Klass 3 1,3 1,1 

4.4 LASTER VID DIMENSIONERING 
Laster som bör beaktas vid dimensionering av vindkraftverksfundament ges av 
turbintillverkaren och kan delas in i laster vid normaldrift, extrema laster och 
utmattningslaster. Utöver lasterna som fås från tillverkaren påverkas fundamenten av 
egentyngd av fundament och återfyllning samt nyttig last.  

4.4.1 EGENTYNGD OCH NYTTIG LAST 
Egentyngd av fundament 
Egentyngd av återfyllning 

Nyttig last = 5
Egentyngd av torn 
Total permanent last = + +  

4.4.2 LASTER SOM ERHÅLLS FRÅN TURBINTILLVERKAREN 
Tabell 4.7 visar laster som fås från vindkrafttillverkaren räknade med IECs 
partialkoefficienter. 

Tabell 4.7: Laster från torn till fundament, från turbintillverkaren, Schönrock (2012).

 



4. Laster och dimensioneringsvillkor 

14 
 

Last  från  snö  försummas.  Den  största  lasten  är  det  stora  inspänningsmomentet.  I  
beräkningsexemplet används partialkoefficient från IEC för lastdelen. Från turbintillverkaren 
erhålls även laster som är utan partialkoefficienter, så den som är intresserad kan göra 
lastdelen med partialkoefficienter från Eurokod, Schönrock (2012). Betongkonstruktioner i 
Sverige ska dimensioneras enligt Eurokod 2 och därför kommer partialkoefficienter för 
material från Eurokod 2 (2005) att användas. 

4.5 BERGTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Det valda området för exempellastfallet domineras av porfyrer som utgör olika typer av 
prekambriska vulkaniska bergarter. Bergarten är väldigt finkornigt vilket innebär att berget är 
väldigt hårt men sprött. Vid valda läget för exempellastfallet finns det 1,8 m morän, därefter 
påträffas berg som bedöms vara homogent. För bedömning av berget har sondering utförts ca 
10,2 m ner i berget. Grundvattenröret som har installerats vid detta läge har visat sig vara 
torrt, Stål (2012), vilket innebär att fundamenten som dimensioneras antas grundläggas 
ovanför grundvattenytan. 

4.6 TÄCKANDE BETONGSKIKT 
Enligt Eurokod 2 (2005) och svenska nationella bilagan till Eurokod EKS8(2011) beror 
täckande betongskiktet av exponeringsklasser, vattencementtalet (vct), konstruktionens 
livslängd och armeringsdimensioner. I beräkningsexemplet används exponeringsklassen 
XC4+XF3, vct, = 0,55 och dimensionerande konstruktionslivslängd L50 (50 år).  

, = = 25  
, = [ ] = 20  
= , ; , 10 = 25  

Nominell tjocklek på täckande betongskikt: 
_ = = [ = 10 ] = 35   

BKR har haft krav på täckande betongskikt mot mark vilket var mellan 50-70 mm, Johansson 
(2013). Liknande krav har inte hittats av författaren av denna rapport i varken Eurokod 2 
(2005) eller EKS8 (2011). I beräkningsexemplet används krav enligt BKR se Tabell 4.9. 

TABELL4.8: TÄCKANDE BETONGSKIKT 
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5. SNITTKRAFTER OCH STABILITET 

5.1 REAKTION OCH SNITTKRAFTER 
Största delen av lasterna kommer från tornet ner till fundamentet. Kraftspelet mellan torn och 
fundament är därför en bra start för den fortsatta dimensioneringen. 

5.1.1 KRAFTSPEL MELLAN TORN OCH FUNDAMENT  
Då Steel Adapter är metoden för infästning av torn som rekommenderas så är det den metod 
som används. Kraftöverföringen från torn till fundament sker med hjälp av förspända 
höghållfasta bultar. Tornets bottensektion är en cirkel. Tabell 5.1 visar cirkelns radie, omkrets 
och area. 

Tabell 5.1: Dimensioner i tornets bottensektion

 

Tryckkraftöverföringen antas vara koncentrerad över en kvartscirkel (se figuren nedan). 
Hävarmens längd kan beräknas enligt: 

= 2 = 45°°
° = 1,8  (5.1) 

Tryckresultanten Fc fås genom: 

= ,  (5.2) 

Med indata från exempellastfallet blir hävarmen och tryckresultanten enligt tabell 5.2 

TABELL 5.2:TRYCKKRAFT 
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Dragkraftsresultanten antas också vara koncentrerad i en kvartscirkel och dragkraften Ft fås 
till: 

+ , +  (5.3) 

Tabell 5.3 visar dragresultanten med indata från exempellastfallet  

TABELL 5.3: DRAGKRAFT 

 

Bultarna måste vara förspända för att klar sig mot utmattning. Om förspänningen är för låg 
bildas det ett gap mellan tornet och fundamentet, kontroll måste göras för att se till att gapet 
inte bildas. Oftast är det turbinleverantören som har detta ansvar, Johansson (2013), därför 
görs inte den här typen av kontroll i denna rapport. 

5.1.2 SNITTKRAFTER I FUNDAMENT 
För det aktuella lastfallet så är inspänningsmomentet mycket större än alla andra krafter 
(jämför moment = 98000 kNm och horisontalkraft = 1000 kN). Eftersom fundamentet 
stabiliseras av bergstag beror positionen på tryckzonen på om bergförankringen fungerar bra. 
Man kan räkna var tryckzonen hamnar utan inverkan av bergstag för att få ett ”maximi”-
värde. Sedan kan man prova sig fram med ett värde mindre än det, se tabell 5.4. 

TABELL 5.4: BESTÄMNING AV AVSTÅND TILL TRYCKZON 

 

Med gissningsvärdet blir dimensionerande snittkrafter för exempellastfallet enligt tabell 5.5: 

 



 

17 
 

TABELL 5.5: DIMENSIONERANDE SNITTKRAFTER 

 

5.2 FUNDAMENTETS STABILITET 
Ett bergförankrade fundament är stabilt så länge den injekterade bergförankringen inte går i 
brott. I avsnitt 3.1.4 har det beskrivits hur en injekterad bergförankring kan gå i brott och nedan 
beskrivs dimensionering mot de fyra ”brottmoderna” för exempellastfallet.  

5.2.1 BROTT I FÖRANKRINGSSTÅL 
Förankringen  som  används  är  VSL  linsystem  som  är  ett  flexibelt  spännsystem  som  passar  till  alla  
typer av efterspända betongkonstruktioner. Systemet tillåter spännkrafter från 100 kN och uppåt och 
utgörs av linor av stål med diameter 12,9 mm eller 15,7 mm. Figur 4.1 visar dimensioneringsdata för 
permanent linförankring med VSL. 
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FIGUR 4.1: DIMENSIONERINGSINDATA FÖR PERMANENT LINFÖRANKRING 

I exempellastfallet används 12,9 mm lina med 5-19 kablar. Som framgår ur figuren ovan så är 
brottlasten för en enhet 3530 kN. Enligt Avén et al. (1984) väljs minsta avstånd mellan 
förankringsstag till 0,25–0,5 gånger den ingjutna längden. Den ingjutna längden är på ca 6 m och 
avstånd mellan stag väljs till 2,5 m. På fundamentet finns det plats för 5 st ankarsystem på varje sida 
av fundament. Om man väljer 5 st ankarsystem blir brottlast och utnyttjandegrad i exempellastfallet 
för en sida av fundamentet enligt tabell 5.6. 

Tabell 5.6: Dimensioneringsvärden för förankringslina 
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5.2.2 BROTT I BERGMASSA 
Vid beräkning antas att den bergvolym som dras loss vid brott motsvarar en kon med toppvinkeln 60 
grader, Figur 5.2, där stagänden befinner sig i konens spets och endast egentyngd beaktas, Avén et al. 
(1984). Det valda området för exempellastfallet domineras av porfyrer (se avsnitt 3.5). Dalaporfyr 
omkring Mora kommun har en medeldensitet på ca 2600 kg/m³, SGU (2005).  

  
Figur 5.2: Bergvolym som dras loss  

Förankringsstagen antas gå rakt ner och närliggande förankringar antas påverka varandra enligt figur 
5.2. För beräkning av den bergvolym som dras loss antas höjden i konen motsvara den ingjutna 
längden. Konerna kommer att korsa varandra och mittenkonerna blir de mest ogynnsamma då 
närliggande förankringar påverkar de från båda håll. 
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Tabell 5.7: Dimensionering för fallet brott i bergmassa

 

 

5.2.3 VIDHÄFTNINGSBROTT MELLAN INJEKTERINGSBRUK OCH BERGBORRHÅL 
Enligt Avén et al. (1984) är vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och bergborrhål ofta 
dimensionerande för ingjutningslängden. Brottvidhäftningsspänningen (c) antas vara konstant och 
brottlasten blir: 

=   
Där: 

 är b å  
 är Ingjutningslängden 

c är brottvidhäftningsspänning och antas varierar enligt tabell 5.8 : 

TABELL 5.8: VIDHÄFTNINGSSPÄNNING FÖR OLIKA BERGARTER   

Bergtyp  c (MPa) 

Granit 2,0 - 5 
sandsten 0,5 - 2 
Kalksten 1,0 - 3 
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Porfyrerna i exempellastfallet är nära besläktade med graniter, så värde för granit kan antas med vissa 
reservationer. Eftersom berget är väldigt homogent bör ett högt värde påbrottvidhäftningen c antas, 
men  eftersom  porfyr  inte  är  granit  innebär  det  en  viss  osäkerhet.  Värdet  på  c  antas  till  2  MPa,  och  
dimensioneringsvärden för exempellastfallet är enligt tabell 5.9:  

Tabell: 5.9: Dimensionering för fallet vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och bergborrhål 

 

5.2.4 VIDHÄFTNINGSBROTT MELLAN INJEKTERINGSBRUK OCH FÖRANKRINGSSTÅL 
Samma princip som i avsnitt 4.2.3. Vid bestämning av brottvidhäftningen antas att linsystemet är som 
släta stänger. Tryckhållfastheten hos injekteringsbruk antas till 25 MPa och 
brottvidhäftningsspänningen för linorna blir 1,2 MPa, Avén et al. (1984). 

å = å å   
Där: 

å = 90 är foderrör diametern invändigt 
 är Ingjutningslängden, d.v.s. samma som föregående   

å = 1,2  brottvidhäftningsspänning för släta stänger 

Tabell: 5.9: Dimensionering för fallet vidhäftningsbrott mellan injekteringsbruk och förankringsstål 
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6. DIMENSIONERING I BROTTGRÄNSTILLSTÅND-STATISK LAST

Brottsgränsdimensioneringen delas in i två delar, en statisk del och en dynamisk del 
(utmattning). Detta kapitel behandlar den statiska delen. Dimensioneringen sker med 
fackverksanalogin. Enligt Eurokod 2 (2005) kan man vid ickelinjär töjningsfördelning 
använda fackverksmodell. Principen för dimensionering med fackverksmodell i 
brottgränstillstånd visas i figur 6.1. Tillvägagångsätt vid val av fackverksmodell och 
dimensionering visas med hjälp av exempellastfallet. 

 

FIGUR 6.1: PRINCIP FÖR DIMENSIONERING I BROTTGRÄNSTILLSTÅND, SVENSKA 
BETONGFÖRENINGEN (2010) 

6.1 VAL AV FACKVERSMODELL 
Vid val av fackverksmodell används anvisningarna beskrivna i avsnitt 3.2. Där framgår bl.a. 
att Eurokod 2 (2005) tillåter användandet av kraftlinjemetod för att utarbeta lämpliga 
fackverksmodeller vilket är startpunkten. 

5.2.5 KRAFTLINJER 
Kraftiga vinkeländringar vid koncentrerade laster kräver koncentrerade horisontella 
dragkrafter. Vid koncentrerade krafter ska kraftlinjerna böja skarpt vilket resulterar i 
koncentrerade noder och koncentrerad dragstag. Där tvärkrafterna behöver ändra riktning inne 
i fundamentet ska krafterna böja mjukt, vilket leder till utbredda horisontella tryck och 
dragfält. I exempellastfallet används ett kvadratiskt fundament med lätt lutande överyta för att 
underlätta vattenavrinningen. Kraftlinjerna för exempel fundament blir enligt Figur 6.2 nedan. 
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Figur 6.2: Kraftlinjer för bergförankrade exempelfundamentet, figur ej skalenligt 

5.2.6 FACKVERKSMODELL 
Vid val av fackverksmodell förenklas de lätt böjda kraftlinjerna till raka trycksträvor och 
dragstag som möts i en knutpunkt. Som det framgick i avsnitt 3.2 finns det ingen unik lösning 
vid tillämpning av fackverksmodell. Från kraftlinjerna ovan finns flera möjliga 
fackverksmodeller. Här kommer en fackverksmodell att presenteras. Viktigt att tänka på vid 
val av fackversmodell återges i avsnitt 3.2. Det är även fördelaktigt om man kan konstruera en 
modell som fungerar för både dimensionering i brottsgränstillstånd och kontroll i 
bruksgränstillstånd, vilket innebär att modellen inte  får avvika för mycket från 
linjärelasticitetsteorin. 

I exempellastfallet har hänsyn inte tagits till att fundamentet har en lätt lutande överyta, detta 
har dock ingen större inverkan på resultat, Johansson (2013). Heldragna linjer i figurerna 
nedan representerar dragstag och prickade linjer representerar trycksträvor. Dragstagen 
dimensionerar armeringsinnehållet. De vertikala dragstagen har samma funktion som 
tvärkraftsarmering och de horisontella samma funktion som böjarmering, se figur 6.3.  
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Figur 6.3: Fackverksmodell 1 

 

6.2 DIMENSIONERING AV VALD FACKVERKSMODELL 
Parametrar att beakta vid dimensionering av fackverksmodellen är geometri, trycksträvor, 
dragstag och noder. 

6.2.1 GEOMETRI OCH KRAFTER 
Den valda fackverksmodellens geometri är enligt figur 6.4. 

 
Figur 6.4: Den valda fackverksmodellens geometri. 

Avståndet från nod N8 (eller N6) till fundamentskant måste vara minst 600 mm, för att få en 
bra förankring mellan fundament och berg, Johansson (2013). Avstånd från mark till dragstag 
begränsas av det täckande betongskiktet för böjarmeringen beskriven i avsnitt 4.6. Avstånden 
h1, h2, a1 och a2 anges i Tabell 6.1 nedan. 
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Tabell 6.1: avstånden a1 och a2 samt h1 och h2 enligt Figur 6.5 

 

Vinklar är valda så att alla antingen är 30 eller 60 grader, hur vinklarna är valda visas i Tabell 
6.2. 

Tabell 6.2: vinklar mellan trycksträvor och dragstag. 

 

6.2.2 KRAFTER I TRYCKSTRÄVOR OCH DRAGSTAG 
Krafter i trycksträvor och dragstag räknas enligt knutpunktsmetoden. Tryck- och 
dragkrafterna för exempellastfallet visas i Tabell 6.3 nedan. 
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TABELL 6.3: KRAFTER I TRYCKSTRÄVOR OCH DRAGSTAG 
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6.2.3 BERÄKNING AV ARMERINGSBEHOV 
I fackverksmodellen tas tryck av betong och drag tas av armering. Dragstagen i 
fackverksmodellen bestämmer alltså armeringsbehovet. Laster och snittkrafter är 
koncentrerade till mittendelen av fundamentet. 2/3 av totala böjarmeringen kommer därför att 
fördelas på mittendelen av fundamentet. Tabellerna 6.4 -6.5. visar böjarmeringsbehovet enligt 
fackverksmodell. 

Tabell 6.4: armeringsbehov, underkant 
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TABELL 6.5:ARMERINGSBEHOV ÖVERKANT  
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Först kontrolleras tvärkraftskapaciteten utan skjuvarmering för att se om tvärkraftsarmering är 
nödvändig. Tabell 6.6 visar att tvärkraftsarmering är nödvändig. 

TABELL 6.6: TVÄRKRAFTSKAPACITET 

 

Tvärkraftsarmeringen dimensioneras med hjälp av fackversmodellen. I fackverksmodellen 
utgörs tvärkraftsarmeringen av de vertikala dragstagen. Laster och snittkrafter är 
koncentrerade till mittendelen av fundamentet. I fackverksmodellen har vi två vertikala 
dragstag, en i mitten och en ut på kanten. Den i mitten dimensionerar tvärkraftsarmeringen. 
2/3 av totala skjuvarmeringen kommer därför att fördelas på mittendelen av fundamentet. 
Tabell 6.7 visar skjuvarmeringsbehovet enligt fackverksmodell och hur armeringen fördelas. 
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TABELL 6.7: TVÄRKRAFTSARMERING 
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6.3 KONTROLL AV NODER 
Eurokod 2 (2005) definierar tre olika typer av noder: tryckta noder där inga dragband 
förankras (C-C-C-noder), tryckta och dragna noder med förankrade dragband i en riktning (C-
C-T-noder) samt tryckta och dragna noder med dragband i mer än en riktning (C-T-T-noder). 

C-C-C-noder 

Enligt Eurokod 2 (2005) begränsas spänningen i en tryckt nod där inga dragband förankras 
enligt Tabell 6.8 nedan. 

Tabell 6.8: C-C-C noder 

 

C-C-T-noder 

Enligt Eurokod 2(2005) begränsas spänningen i tryckta och dragna noder med förankrade 
dragband i en riktning enligt Tabell 6.9 nedan. 

TABELL 6.9: C-C-T NODER 

 

C-T-T-noder 

Enligt Eurokod 2(2005) begränsas spänningen i tryckta och dragna noder med förankrade 
dragband i mer än en riktning enligt Tabell 6.10 nedan. 

TABELL 6.10: C-T-T NODER 

 

 



6. Brottgränstillstånd- statisk last 

32 
 

 
 

Fackverksmodell 1 har även andra typer av noder än de definierade i Eurokod 2 (2005). Det 
finns noder där fler än tre krafter möts. För de fallen används samma värde som C-T-T-noder 
för kontroll. 

Samtliga noder som förekommer i exempellastfallet är utbreda noder eftersom deras 
utbredning inte är koncentrerad, det finns inget upplag, belastningsplattor eller liknande för de 
koncentrerade lasterna. Enligt Svenska betongföreningen (2010) blir utbreda noder aldrig 
kritiska och därför behövs ingen kontroll. 
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7. DIMENSIONERING I BROTTGRÄNSTILLSTÅND - DYNAMISK LAST 
Som det tidigare framgick delas brottgränsdimensioneringen in i två delar, det statiska 
lastfallet har beskrivits i kapitel 6. Kapitel 7 behandlar brott mot utmattningshållfasthet. 
Dimensionering sker med fackverksmodell och principen för dimensionering är samma som 
för det statiska lastfallet, se figur 6.1. 

7.1 ALLMÄNT OM UTMATTNING 
Utmattning  är  brott  eller  skador  som  sker  i  konstruktioner  efter  att  de  utsätts  för  
spänningsväxlingar som är normalt 103-107 lastcykler. Utmattning av stål är starkt relaterat 
till sprickbildning och dess utmattningsbrott karakteriseras av sprickinitiering, spricktillväxt 
och restbrott. De viktigaste faktorerna som styr utmattningsprocessen för armeringsstål är 
geometri, pålagd spänningsvidd samt miljön. Geometrin styr utmattningskoncentrationer 
vilket reducerar utmattningshållfastheten, Ljungkrantz et al. (1994). 

Utmattningshållfastheten för betong är i princip proportionell med statiska hållfastheten och 
brukar relateras till statiska hållfastheten. Utmattningshållfastheten kan beskrivas med en 
Wöhler-kurva, där maximala spänningen beskrivs som funktion av antalet lastväxlingscykler, 
N. Högsta och lägsta spänningsnivåerna bestämmer antalet lastväxlingscykler som betongen 
klarar av. Lägsta spänningsnivån ges av permanent last medan högsta ges av permanent och 
variabel last, Ljungkrantz et al. (1994). 

7.2 DIMENSIONERING ENLIGT EUROKOD 
Enligt Eurokod 2 (2005) ska verifiering av utmattning göras separat för betong och stål. För 
armering och spännarmering kan två metoder användas, verifiering med Palmgren-Miner-
regeln eller verifiering med användning av skadeekvivalent spänningsvidd. Verifiering med 
användning av skadeekvivalent spännvidd är tillämpbart för väg- och järnvägsbroar med 
kända laster, Eurokod 2 (2005). 

Lastkombination: 

Enligt Eurokod 2 (2005) antas spruckna tvärsnitt och att betongens draghållfasthet 
försummas. Lasten delas in i icke-cyklisk respektive utmattningsgenererande cyklisk 
belastning, där den icke-cykliska belastningen liknar den frekventa lastkombinationen i 
bruksgränstillstånd. 

 Grundkombinationen för icke-cykliskbelastning utrycks: 

= , ; ; , , ; , , 1; > 1 (7.1) 

Där , och ,  är icke-cykliska variabla laster. 

 Kombination för cyklisk belastning ska kombineras med ogynnsam grundkombination 
för icke cyklisk enligt: 

= , ; ; , , ; , , ; 1; > 1  (7.2) 
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Där är utmattningslasten  
 

Betong i tryck eller skjuvning: 

För verifiering av betong vid tryck eller skjuvning antas betongen ha tillräcklig 
utmattningshållfasthet om villkoret enligt nedan uppfylls, Eurokod 2 (2005): 

, , + 0,43 1 (7.3) 

Där: 

Spänningskvoten = , ,

, ,
 

Lägsta tryckspänningsnivån , , = , ,

,
 

Högsta tryckspänningsnivån , , = , ,

,
 

, , är lägsta tryckspänning vid spänningsväxling N cykler 

, , är högsta tryckspänning vid spänningsväxling N cykler 

,  är betongens dimensionerande utmattningshållfasthet och är enligt: 

, = ( ) (1 )  (7.4) 

Där: 
Värdet på enligt nationella bilagan för cykler är 1,0. 

( ) är en koefficient för betong hållfasthet vid första pålastning  
 är betongens ålder i dagar vid start av cyklisk belastning. 

Svenska betongföreningen (2010) påpekar att den allmänna delen av Eurokod 2 (2005) inte 
ger någon samband mellan utmattningshållfasthet och antal lastcykler, däremot finns ett 
samband i brodelen av Eurokod 2 (2005) som tar hänsyn till detta. Enligt Svenska 
betongföreningen (2005) kan sambandet utnyttjas även för andra bärverk än broar, dessutom 
är samband felskrivet i den officiella versionen av Eurokod2 (2005) och bör skrivas enligt 
nedan, Svenska betongföreningen (2010). 

= 10 , ( )   (7.5) 

Tvärkapacitet utan tvärkraftsarmering kan anses vara tillräckligt för utmattning om följande 
villkor uppfylls, Eurokod 2 (2005): 

För ,

,
0: 

,

,
0,5 + 0,45 ,

,

0,9 ö 50/60
08 ö å 55/67   (7.6) 
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För ,

,
< 0: 

,

,
0,5 ,

,
  (7.7) 

Där: 
,  är dimensioneringsvärde för största påförda tvärkraften under frekvent 

lastkombination 
,  är dimensioneringsvärde för minsta påförda tvärkraft under frekvent lastkombination i 

det tvärsnitt där , uppträder. 
,  Är dimensioneringsvärde för tvärkraftskapacitet. 

Armering: 

Vid användning av Palmegren/Miner-regeln ska delskadan av spänningsamplitud för 
armering och spännarmering bestämmas med hjälp av Wöhler-kurvor, se figur och tabell 7.1, 
och summeras enligt regeln, Eurokod 2 (2005). Skadefaktorn, bestäms enligt: 

= )
)

< 1 (7.8) 

där: 
)  

 

FIGUR 7.1: WÖHLER-KURVA 

TABELL 7.19: PARAMETRAR TILL WÖHLER-KURVOR FÖR ARMERING 
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TABELL7.2: PARAMETRAR TILL WÖHLER-KURVOR FÖR SPÄNNARMERING 

 

7.3 DIMENSIONERING AV EXEMPELLASTFALLET 
Geometri, material och armering antas till att börja med oförändrade för att sedan verifiera det 
i dimensionering mot utmattning. 

7.3.1 LASTER OCH SNITTKRAFTER 
Turbintillverkaren, Siemens, ger utmattningslaster for 20 års drifttid i överensstämmelse med 
IEC 61400-1. Dessa är presenterade i tabell 7.4–7.6, där de indelas i spektrum för 
horisontalkraft, inspänningsmoment och vridmoment, Schönrock (2012). Lasterna är indelade 
i tio olika intervaller där värden för 19 cykler per intervall är givna. Hur dessa värden är 
förskjutna i förhållande till intervall är markerad med röd kurva, se tabell 7.3–7.5. 

Tabell 7.3: Utmattningslastspektrum för horisontalkraft, Schönrock (2012)
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Tabell 7.4: Utmattningslastspektrum för moment, Schönrock (2012)

 

Tabell 7.5: Utmattningslastsspektrum för vridmoment, Siemens (2012) 

  

Horisontalkraft  och  vridmoment  är  försumbara  jämfört  med  momentet  för  det  aktuella  
lastfallet. Därför försummas både horisontalkraft och vridmoment för exempellastfallets 
utmattningsberäkningar. Utmattningslastspektrumet för moment i tabell 7.4 ser vi med hjälp 
av röda kurvan att intervallet är något förskjutet åt höger. Vid beräkning av exempellastfallet 
kommer medelvärdet av kolumn 6 att användas, d.v.s. det värdet som är mellan 16 300 kNm 
till 24 900 kNm vilket är 20 600 kNm. Detta innebär medelmomenten för utmattning är 

_ = 20 600 . 

Armering dimensioneras för livslängd på 50 år och för armering till fundament av 
vindkraftfundament kan antalet lastcykler väljas till = 10 . Om man dimensionerar även 
andra ståldelar (bultar) som dimensioneras för livslängd 20 år väljs antalet lastcykler =

10 , Broms (2011). Värdena som är givna i tabellerna är amplitudvärden, med vald 
lastcykel  och vald kolumn 6 fås amplitudmoment enligt tabell 7.4 till _ =
20 300 . Max- och min-moment blir: 
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_ = _ + _  (7.9) 

_ = _ + _   (7.10) 

 

Utmattningslasterna som används för exempellastfallet sammanfattas i tabell 7.6. 

TABELL 7.6: UTMATTNINGSLASTER 

 

 

Lasterna som är presenterade i tabell 7.3 angriper på tornunderkant. Lasterna förs över till 
fundament som tryck och drag, se tabell 7.7.  
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TABELL 7.7: TRYCK OCH DRAGRESULTANT VID UTMATTNING 

 

På fundamentsunderkant finns reaktionskraft och dragkraft på grund av bergförankring. Vid 
beräkning har horisontalkraften försummas på grund av försumbar inverkan.  

TABELL 7.8: INRE KRAFTER 
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7.3.2 SPÄNNINGAR 
Enligt Göransson et. al. (2011) kan maximala och minimala spänningar i en cykel för 
dimensioneringen av armering uppskattas genom: 

, =   (7.11) 

, =   (7.12) 

där: 
,  är maximala dragspänningen i en lastcykel 
,  är minimala dragspänningen i en lastcykel 

 är maximala dragkraften i en lastcykel 
 är minimala dragkraften i en lastcykel 

 total armeringsarea  

För betong kan maximala och minimala spänningar uppskattas enligt nedan, Göransson et. al. 
(2011): 

, =  (7.13) 

, =  (7.14) 

,  är maximala tryckspänningen i en lastcykel 
,  är minimala tryckspänningen i en lastcykel 

 är maximala tryckraften i en lastcykel 
 är minimala tryckraften i en lastcykel 

ä ä å   

Krafterna , , och i ekvation 7.11–7.14 tas fram med hjälp av 
fackverksmodell. Sama fackverksmodell som beskrivs i avsnitt 6.1 används, eftersom max- 
och  min-värden  ska  vara  i  samma snitt  tas  det  snittet  där  skillnaden  mellan  max och  min  är  
som störst. , total armeringsarea, antas till att börjamed vara lika mycket som för statiska 
lastfallet.  
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TABELL 7.9: EKVATIONERNA 7.11–7.14 MED INSATTA VÄRDEN 

 

 

Värden från tabell 6.9 insatta i ekvationerna 7.11–7.14 ger dimensionerande spänningarna för 
exempellastfallet vilka är presenterade i tabell 7.10. 

TABELL 7.10: SPÄNNINGAR 

 

 

7.3.3 KONTROLL AV ARMERINGSUTMATTNING: 
Eurokod (2005)2 anger för raka och bockande stänger vid cykel = 10  att spänningsvidd 
vid utmattning, = 162,5  (se tabell 1). ska divideras med , = 1,15 , 
Eurokod 2 (2005). 
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Den dimensionerande utmattningshållfastheten blir alltså: 

, =
,

= ,
,

= 141,3  (7.15) 

Aktuell spännvid för armering i exempellastfallet är: 

_ = _ _ _ _ = 73
_ö = _ _ö _ _ö = 106  (7.16) 

Armeringen klarar utmattningslasten, d.v.s. dimensionerande för armering i både över och 
underkant är det statiska lastfallet. 

 

7.3.4 KONTROLL AV BETONGUTMATTNING 
Tabell 6.9 visar grundvärdet på betonghållfasthet för kontroll av utmattning, , , enligt 
ekvation 7.4. 

TABELL 7.11: BETONGHÅLLFASTHET FÖR KONTROLL AV UTMATTNING 

 

Tabell 7.12 visar betongens utmattningshållfasthet för exempellastfallet. Betongen i 
exempellastfallet har alltså tillräcklig utmattningshållfasthet, se tabell 7.12. 
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TABELL 7.12:BETONGUTMATTNING 
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8. DIMENSIONERING I BRUKSGRÄNSTILLSTÅND 
I bruksgränstillstånd dimensioneras fundamentet med hänsyn till sprickor. Eurokod2 (2005) 
har krav på sprickbegränsning så att konstruktion fyller kravet på avsedd funktion, 
beständighet och utseende. För fundamentet i exempellastfallet kommer sprickbreddkontroll 
samt minimiarmering att dimensioneras. Normal lastkombination enligt IEC 61400-1 (2005) 
kommer att användas vilket kan jämföras med frekvent lastkombination enligt Eurokod 1 
(2002). Principen för kontroll med fackverksmodell i bruksgränstillstånd visas i figur 8.1. 

 

FIGUR 8.1: PRINCIP FÖR KONTROLL I BURKSGRÄNSTILLSTÅND, SVENSKA BETONGFÖRENINGEN 
(2010) 
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8.1 SPRICKBEGRÄNSNING OCH MINSTA ARMERINGSMÄNGD 
Enligt Eurokod 2 (2005) kan fackverksmodeller användas för beräkning av sprickbredder för 
stålspänningar. Dimensionerande lasterna vid bruksgränstillstånd är angivna i tabell 4.8 för 
laster vid normalanvändning. Fackverksmodellen som är beskriven i avsnitt 6.1 används även 
för bruksgränsdimensionering.  

Sprickbredder kontrolleras först för det största dragstaget i underkant, = 4,06 10 . 
Enligt Eurokod 2 (2005) beräknas karakteristiskt sprickberedd, , enligt: 

= , ( ) (8.1) 

Där: 
,  är största sprickavstånd 

 är armeringens medeltöjning under aktuell lastkombination 
 är medeltöjning i betong mellan sprickor. 

Differensen  beräknas enligt: 

=
,
,

,
0,6  (8.2) 

är armeringsspänningen beräknad för sprucket tvärsnitt 
är kvoten mellan  och  
= 0,4 för låntidslast 

, =
,

 (8.3) 

, är effektiv betongarea kring armering med spännenheter med höjden, ,  

, =
2,5( )

/2
 (8.4a) 

Vid beräkning av effektiva betongarean, , , ska fundamentet delas in två delar, en tryckt 
och en dragen för att sedan utnyttja ekvation 7.4, men i exempellastfallet räknas hela 
fundamentet som en dubbelarmerad platta, se figur 8.2. 
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FIGUR 8.2: EFFEKTIVBETONGAREA FÖR EN DUBBELARMERAD PLATTA, EUROKOD 2 (2005) 

I ekvation 7.4a försvinner mittenekvation och , blir: 

, = 2,5( )
/2  (8.4 b) 

 är area på före- eller efterspända spännenheter inom ,  

=  (8.5) 

 är kvoten mellan spännarmering och armeringens vidhäftningshållfastheter 
 är största diameter för armeringen 
är ekvivalent diameter för spännenheten 

Största sprickavstånd, ,  kan räknas enligt: 

, = +
,

 (8.6) 

= 7   
= 0,8   
= 1,0   
= 0,425  

Karakteristisk sprickbredd för största dragstaget för exempellastfallet visas tabell 8.1 
Acceptabel sprickbredd enligt Svenska nationella bilagan till Eurokod (EKS8) för 
exponeringsklass XC4 och livslängdklass L50 är 0,40 mm. Med aktuella lastfallet i 
bruksgränstillstånd klarar man inte sprickkravet. En lösning blir att öka armeringsmängden till 
den armeringsmängd som erhålls i brottsgränstillstånd, se tabell 8.2.  
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TABELL 8.1: KARAKTERISTISKT SPRICKBREDD MED ARMERINGSMÄNGD FRÅN BRUKSLASTFALL 
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TABELL 8.2: KARAKTERISTISKT SPRICKBREDD MED BROTTSARMERING 
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För överkantsarmeringen räcker det inte att öka armeringsmängden till den armeringsmängd 
som erhålls i brottsgränstillstånd. Det innebär att armeringsmängden som erhålls med 
bruksgränstillstånd blir dimensionerande för överkantsarmeringen, se tabell 8.3.  

TABELL 8.3: KARAKTERISTISKT SPRICKBREDD MED NY DIMENSIONERANDE ARMERING 

 

Nya fördelningen för överkantarmeringen blir enligt tabell 8.4  
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TABELL 8.4: FÖRDELNING AV DET NYA ÖVERKANTSARMERINGEN 

 

Minimiarmeringen med hänsyn till sprickor visas i tabell 8.5. Inget snitt i fundamentet ska ha 
mindre armering än minimiarmeringen. 

TABELL 8.5: MINIMIARMERING 
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9. RESULTAT 
Här presenteras det valda geometrin, valda förankringssystem och vald armering. Figur 9.1 
visar geometri för fundamentet sett uppifrån (plan) med hål för foderrör samt med inringad 
plats för tornet. Själva fundamentet är kvadratiskt med sidlängden 11,5 m och tjockleken 2 m. 
Antal förankringar per sida är vald till 5 st. Detalj A i figur 9.1 visar endast vilket system som 
är vald för förankring av fundamentet.  

 

FIGUR 9.1: FUNDAMENTETS GEOMETRI SETT UPPIFRÅN 

Det valda förankringssystemet, VSL linsystem med 12,9 mm lina med 5-12 kablar visas i figur 
9.2. Vald förankringslängd är 6 m i homogent berg med permanent linförankring, se figur 9.2.  
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FIGUR 9.2: VSL LINSYSTEM, PERMANENT LINFÖRANKRING 
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Minsta armeringen som fås enligt beräkningarna samt valt antal järn visas i tabell 9.1. 
Underkantsarmeringen delas upp i tre lager, 2 hela + ett halvt lager kring mitten. 
Överkantsarmeringen delas upp i två hela lager.  

TABELL 9.1: VALT ANTAL ARMERINGSJÄRN 

Armering statiskt [As] utmattning 
[As] 

sprick [As] Minst 
Antal(st) 

Valt antal (st) 

Underkant [m2] 0,080 0,080 0,080 163 165 

Överkant [m2] Mittdelar 0,03 
Kantdelar 
0,016 

0,03 0,074 72 80 

Tvärkrafts [m2] 0,056                     _                        
_ 

85 Per rad 85 Per rad 

 

Både för över- och underkantsarmering har centrumavståndet valts till c/c 105-110 över hela 
fundamentet med armeringsdiametern F = 25 mm. Tvärkraftsarmeringen har järn med 
diameter F = 12 mm med centrumavstånd c/c 250, se tabell 9.2.  

  

Fördelning av armering 
   s_max s_vald Kommentar 

Underkant Mittdelar 25 106 105 2 Lager 
Kantdelar 25 106 105 1 Lager 

      
Överkant Mittdelar 25 115 110 2 Lager 

Kantdelar 25 115 110 1 Lager 
      
tvärkraft Under torn 12 202 200  

Utanför torn 12 403 300  
 

 

FIGUR 9.3: TVÄRKRAFTSARMERINGENS UPPDELNING 
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10. VERIFIERING AV RESULTAT MED FEM-DESIGN  
Verifiering av resultat görs med kommersiella programmet Fem-Design 11. Med programmet 
kan kontroll göras för dimensioneringen av statiskt brottlast samt dimensionering i brukslast. 
Programmet klarar inte dimensionering med utmattningslast, Lagerström (2013). Vid 
dimensionering har det antagits att plattan ligger på ett elastiskt underlag och är fullt stabil. 
Strukturen, lasten och erforderlig armering presenteras i bilaga 1. I tabell 10.1 nedan visas 
resultat från Fem-Design tillsammans med resultat från fackverksmodell. 

 Fackverksmodell  FEM- Design   F-Modell/F-
Design 

Erforderlig armering, underkant 
[m2] 

0,0798 0,080 99,75 

    
Erforderlig armering, överkant [m2] 0,0739 0,0735 1,005 

    
Dimensionerande tvärkraft [kN] 24175 16812 1,438 
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11. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Dimensionering av fundamentet i denna rapport har gjorts med hjälp av fackverksmodell. En 
annan dimensioneringsmodell som skulle kunna användas och som har använts tidigare i t.ex. 
examensarbeten är dimensionering med hjälp av brottlinjeteorin. Enligt Nilsson et al. (2006) 
lämpar sig brottlinjeteorin bäst för kontrollberäkningar av bärförmågan då metoden är baserad 
på övre gränsvärden och ger därför värden på osäkra sidan. Fackverksmetod är som det 
framgick i rapporten en plastisk analys baserad på undre gränsvärde, vilket innebär att den är 
på säkra sidan. Svårigheten i fackverksmetoden ligger i att konstruera en fungerande modell. 
Även om man kan använda kraftlinjemetod för att konstruera en modell måste man göra 
antaganden om spänningsfördelning vilket kräver mycket kunskap och erfarenhet. 

Vid beräkning av sprickbegränsning har motsvarande frekvent lastkombination valts. 
Vanligtvis är det långtidslast (kvasi-permanent) lastkombination man räknar med för 
sprickbegränsning. Långtidlasten skulle i princip bara vara permanentlast vilket är nästan 
försumbart i aktuella lastfallet. Överkantsarmeringen, som dimensionerades i brukslastfallet, 
kan därför ses som överdimensionerad även om man får ett liknande värde med FEM-analys.  
Fackverksmodell är generellt en dålig modell för kontroll av bruksgräns om modellen inte 
överensstämmer med linjärelasticitetsteorin. Om man gör en modell som överensstämmer 
med linjärelasticitetsteorin så överdimensionerar man i brottgränstillstånd vilket inte är bra för 
den här typen av konstruktion som redan har mycket armeringssinnehåll. En lösning skulle 
kunna vara att man gör två separata modeller: en som överensstämmer med 
linjärelasticitetsteorin och en som inte gör det så att man får ett tillfredställande resultat.  

Just två lager armering, 25, i över- och underkant som huvudarmering är vanligt 
förekommande för fundament till vindkraftverk. Fundamentsgeometrin med valt 
förankringssystem samt fördelning av tvärkraftsarmering är också vanligt förekommande, 
Johansson (2013). Med hjälp av fackverksmodell får man alltså ett resultat av 
armeringsinnehåll som experter inom området tycker ser bra ut. Analys med FEM ger också 
likande resultat. 

Slutsatsen med utredningen blir att fackverksmodell är en bra modell för dimensionering av 
fundament till vindkraftverk. För att få ett tillfredställande resultat, bör gärna två modeller 
användas, en för brottgränstillstånd och en för bruksgränstillstånd som överensstämmer med 
linjärelasticitetsteorin. 
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12. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE  
Ett problem med Adapter, som är infästningen torn till fundament, är att de förspända bultarna 
oftast sitter väldigt tätt och radiellt, armeringen måste passera genom mellan bultarna, se figur 
12.1. Radiell armering går igenom lätt men används rutarmering kan man få stora problem 
med att få igenom armeringen mellan bultarna. En utredning om hur man ska fördela 
armering på bästa sätt för att slippa problemet tillsammans med den ekonomiska nyttan med 
bergförankrade fundament framför gravitationsfundament skulle vara intressant. 

 

FIGUR 12.1: BULTAR OCH ARMERING 

Bergförankrade fundament går inte alltid att välja och gravitationsfundament är väldigt stora. 
En utredning om hur väl pålade fundament passar som vindkraftsfundament tillsammans med 
en dimensioneringsprincip skulle vara intressant. 
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BILAGA 1- VERIFIERING MED FEM-DESIGN 
Strukturen som analyseras är enligt figur B1. Plattan ligger på ett elastiskt underlag som är 
fullt stabil 

 

FIGUR B1- STRUKTUREN SOM ANALYSERAS 

Lasterna som är inlagda är R, T. FC och FT i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd, se 
figur B2.  

 

FIGUR B2: LASTER I BROTTGRÄNSTILLSTÅND OCH BRUKSGRÄNSTILLSTÅND 
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Ett finit element med169 element med genomsnittlig element storlek på 1m har genererats, se 
figur B3.  

 

FIGUR B3: FINITE ELEMENT 

För att få ut armeringsinnehållet har armeringen som fattas i en oarmeradplatta tagits ut.  

 

FIGUR B4: ÖVERKANTSARMERING 
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FIGUR B5: UNDERKANTSARMERING 

 

 

FIGUR B6: SKJUVARMERING 


