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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar huvudsakligen om förtillverkade stabiliserande väggar i betong (prefab). Ett behov av 
att effektivisera modelleringsarbetet med väggkopplingar i beräkningsmodell utreds i en explorativ studie. 
Effektiviseringen erhålls med automatiserade algoritmer framtagna utan konventionell programmering. 
Arbetet vilar på en deskriptiv förstudie om de många steg en konstruktör går igenom i sin process för beräkning 
(beräkningsgång). Beräkningsgången avhandlas i arbetet och bygger på linjär elastisk global analys baserad på 
skalteori och finita element metoden (FEM). Ingenjörsmässigt innebär metoden en idealisering och förenkling 
av ett komplicerat verkligt beteende. Armerad betongs beteende föranleds till stor grad av hur materialet 
spricker upp vid belastning. Materialet beter sig i hög grad icke-linjärt. Linjär elastisk analys beskrivs i vissa 
avseenden kontroversiellt men argumenteras generellt vara projektekonomiskt. Den förenklade metoden 
beskrivs i förhållande till andra metoder så som fackverksmetoden och icke-linjär analys.  

Arbetet är finansierat av författarens arbetsgivare Sigma Civil AB. Konstruktionsavdelningarnas mål är att ställa 
upp beräkningsmodell (global analys) i anbudsskedet. Ur företagets mål konkretiseras behovet för 
examensarbetet. Anbudstiden är oftast begränsande, speciellt för konsulttjänster inom prefab branschen. 
Förtillverkade bärverksdelar tillverkas på annan plats än i det slutgiltiga bärverket, oftast indelade i mindre 
element för lättare hantering. Det klargörs att största skillnaden från platsgjuten betong är kopplingarnas 
försvagande effekt mellan indelade element. Indelningen och kopplingarna påverkar i stora drag hur bärverket 
agerar och agerandet behöver representeras i global analys. Modelleringsarbetet med kopplingar i global 
analys är dock tidskrävande och ett särskilt behov att effektivisera processen finns.  

Examensarbetet syftar till att utreda möjligheter för konstruktörer i konsultverksamhet att utveckla egna 
automatiserade verktyg. Det påpekas att sådan utveckling oftast leder till att konstruktören behöver 
programmeringskunskaper, vilket inte anses motiverat. CAD och IT-miljön som utreds i arbetet säljs med 
påståendet att sådan kunskap inte krävs. Delvis förblir syftet att utreda påståendet eller hur projektering och 
programmering kan mötas. 

En litteraturstudie har gjorts om relevant forskning som bedrivits på institutionen för samhällsbyggnad på Luleå 
Tekniska Universitet. Studien fokuserar främst på forskning om industriellt byggande och plattformar. 
Resultatet tyder på att den fullt automatiserade plattformen ses som det slutgiltiga målet.  

I en ansats klargörs arbetets vetenskapliga grund och hur arbetet skiljer sig från vad som tidigare gjorts. Arbetet 
tar lärdom från forskning men appliceras på ett annat område inom konstruktionsteknik och en annan CAD och 
IT-miljö nyttjas. Författaren är även av den mer strikta meningen att utvecklingsmålet om fullt automatiserade 
plattformar inte lämpar sig generell byggnadskonstruktörers konsultverksamhet.  

Samtidigt som syftet varit att utreda möjligheten för automatiserade verktyg utgörs metodkritiken av att 
konstruktörens arbete innefattar delsteg som kräver ingenjörsmässig tolkning. Författarens mening är att vikt 
bör läggas i gränsdragningen mellan konstruktör och verktyg. Verktyg utvecklas för att automatisera delsteg. 
Konventionell programvara ersätts inte fullt ut med automatiserade plattformar utan används tillsammans 
med smartare verktyg. Vilket förutsätter att konventionell programvara fortfarande används, att dess 
kommunikation och möjlighet att påverka denna både utåt och inåt ges. Något som relateras till som gapet 
mellan program.  

Ett första steg för att kunna manipulera kommunikation i gapet mellan program är att tolka den. Det beskrivs 
vara möjligt då fler aktörer inkorporerar öppna fil-format. Programvaran Grasshopper™ utvärderas och 
förespråkas som ett verktyg för att skapa algoritmer som kan manipulera data mellan program.  

Den deskriptiva delen av arbetet resulterar i ett fackmässigt beskrivet checklista-liknande underlag för 
beräkningsgången som framhävs. Viktiga paragrafer ur gällande regelverk citeras och tolkningar särskiljs. 
Beräkningsgången delas in i stegen:  

Avgränsning, Idealisering, Klassificering, Bärverksanalys, Uppsprickning, Andra ordningens teori, Utformning, 
Lokal analys. 

Utöver beräkningsgången resulterar arbetet i algoritmer som kopplar mer konventionell programvara till 
Grasshopper™. Algoritmer som utgör grunden för att konstruktörer ska kunna ta fram smartare verktyg. 
Kopplingarna har sedan explorativt nyttjats i framtagandet av smartare verktyg.  
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Det som skiljer Grasshopper™ från liknande plattformar är ett tillägg som möjliggör nyttjandet av 
optimeringsteori. Optimeringsteorin som appliceras framhävs som generell men långsam i jämförelse med 
andra teorier. I arbetet har två verktyg som nyttjar teorin tagits fram. Optimerad kranposition och Optimerad 
skarvplacering. Avsikten är att effektivisera prefabkonstruktörens arbetsprocess.  

Optimerad skarvplacering styr indelningen av förtillverkade stabiliserande väggar i betong. Syftet med 
algoritmen är att minimera skillnaden i tidsåtgång mellan att ställa upp en beräkningsmodell för en byggnad 
med platsgjutna väggar och en med förtillverkade. Första steget i detta är indelning av väggelement.  

Optimeringsteorin som nyttjas via tillägg introduceras i en teoridel för CAD- & IT-miljön. Utvecklarnas 
förhoppning med tillägget beskrivs som ett försök att skapa en plattform för bredare nyttjande av evolutionära 
algoritmer för icke programmerare. Evolutionär optimeringsteori och genetiska algoritmer beskrivs utifrån en 
topp-dal problematik. Appliceringen är inspirerad av den biologiska evolutionen. Genetiska algoritmer beskrivs 
som en liknelse till Genetisk programmering som främst tas upp i sammanhang om artificiell intelligens. 
Likheten dem emellan är deras förmåga att lösa problem, vilket beräknas med hjälp av en fitness-funktion.  

Indelningen av väggelement i algoritmen Optimerad skarvplacering baseras på en fitness-funktion utifrån en 
minsta kostnad för ett helt system. Då algoritmernas uppbyggnad är sekretessbelagda fokuserar rapporten 
främst kring det som driver kostnaden och optimeringen. Kostnaden bygger på de armeringslösningar och 
arbetsinsatser som erhålls med hänsyn till projektering, produktion, transport, montage och en approximerad 
yttre belastning. Främst styr antalet gjuttillfällen som ges av indelningen. Kostnadsfaktorer kan justeras inför 
varje projekt och exempel ges i rapportens bilagor. I bilagor presenteras härledningar av medelvärden 
baserade på offentlig statistisk data och publika bokslut.  

Avsikten med verktygen som tagits fram har varit att på ett regelmässigt sätt effektivisera projekteringen. 
Erfarenhetsmässiga skäl har lett till att generella verktyg tas fram som kan appliceras på alla typer av väggar. En 
bakomliggande tanke om vidareutveckling där fler funktioner läggs till driver utvecklingen. Fler funktioner 
kommer inkorporeras för ett mer helhetstagande automatiserat verktyg. Det beskrivs att verktyget är 
ineffektivt uppbyggt för det singulära syftet att dela upp väggelement.  

Utvecklingen av Optimerad skarvplacering utvärderas kontinuerligt med prestandadrivna analyser. Ur fem 
försök bestäms ett medelvärde av den tidsåtgång verktyget kräver för att lösa två olika scenarion. Scenarion 
beskriver triviala fall för en erfaren konstruktör. Algoritmen skiljer inte på det en konstruktör anser vara svårt 
utan attackerar samtliga problemställningar likartat. De två fallen som testas beskriver två korta vägglinjer med 
håltagning och två långa raka vägglinjer där exakt 20 delväggar behövs. En konstruktör löser båda scenarion 
monotont utan vidare eftertanke, endast begränsade av de sex stycken musklick varje indelning kräver.  

Tre versioner av Optimerad skarvplacering analyseras. Från att först upplevas omotiverad som en 
effektivisering omarbetades algoritmerna. Mer information inkorporerades utanför optimeringen. 
Lösningsrymden minskades på ett sätt som gör verktyget mindre generellt men lämpliga väggindelningar 
studeras fortfarande. Med förändringarna ses potential i verktyget. I en tredje version hittade optimeringen en 
lämplig lösning inom beloppet av ett par sekunder i alla försök. För att lyckas effektivisera verktyget och erhålla 
en mer automatiskt arbetsprocess krävdes dock att mer konventionell programmering applicerades i 
delmoment. Ett möte mellan konstruktör och programmerare föreslås. Där konstruktören lägger grunden och 
programmeraren agerar stöd och blir mer involverad då verktyg ska automatiseras och implementeras. 

Diskussionen av arbetet inleds med en bredare samhällssyn på nyttan av effektivisering och automation. 
Industrialisering av tjänstesektorn, att färre nu kan göra mer och att tillväxt sker utan att nya jobb skapas tas 
upp. En nyligen publicerad studie relateras till. Studien menar att 53 % av dagens jobb kommer automatiseras 
och är borta inom 20 år. Hur samhällets struktur hanterar omställning och utbildning i vuxen ålder diskuteras. 
Paralleller och risker från andra branscher introduceras. Exempel från högfrekventhandel med finansiella 
instrument tas upp. En riskfylld bransch som nyttjar algoritmer baserade på samma evolutionära 
optimeringsteori.    

Augmenterad intelligens tas upp i relation till artificiell. Augmenterad intelligens handlar om att förstärka den 
mänskliga operatören istället för att ersätta den. Fokus läggs då på gränsdragningen mellan maskin och 
människa. Då algoritmer används i symbios med operatören beskrivs de som smarta verktyg istället för 
automatiska processer. Introduceras operatören, konstruktören, i utvecklingen kan även omställning ske. 

Diskussionen fortsätter och det anslås att smartare verktyg som effektiviserar projektering kan utvecklas av 
konstruktörer med verktyget Grasshopper™. Anslaget bygger på principen att förändra information och brygga 
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gapet mellan mer konventionell programvara. Lämplig gränsdragning mellan verktyg och konstruktör är viktig 
att fastställa. Speciellt för beräkning med förenklade metoder som kräver mycket tolkning.  

Grasshopper™ kan nyttjas av konstruktörer för att tolka, lägga till och manipulera parametrisk information 
mellan programvaror. Bryggas gapet mellan dessa finns stor potential att utveckla smartare verktyg. 

Diskussionen övergår till fortsatt arbete där det nämns att fler funktioner kan inkorporeras i algoritmen för 
Optimerad Skarvplacering. Steget är inte långt för att låta algoritmen modellera väggkopplingar. Möjlighet finns 
även för verktyget att tolka ett beräkningsresultat. Med en sådan vidareutveckling skulle inte en approximerad 
yttre last behöva beaktas utan den som faktiskt verkar. Algoritmen blir mer generell och möjligheter för ett mer 
helhetstagande automatiserat verktyg uppenbarar sig. 

Avslutningsvis beskrivs Grasshopper™ som en visuell nodbaserad algoritmredigerare med potential att 
förändra konstruktörens arbetssätt. Den intuitiva visuella arbetsmetodiken i Grasshopper™ argumenteras ge 
stora positiva effekter för användarens inlärningskurva. Kunskapströskeln som normalt måste nås inom 
programmering innan användaren kan uppvisa resultat sänks drastiskt. Arbetet vittnar i helhet om detta.  

Konstruktörer kan använda Grasshopper™ på många sätt. Mellan global analys, lokal analys och projektering. 
Som koppling mot Excel™ och MatchCad™. Information kan förberedas och samlas till beräkningsrapport, för 
dokumentation och kvalitetskontroll.  

Slutligen kan automatisering nås med optimeringsteori.  
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Abstract 
This report mainly covers prefabricated concrete shear walls (precast). In an exploratory study it is investigated 
how a need to streamline the modeling of wall connections in analysis modelling can be solved with algorithms 
developed without conventional programming. The work is based on a descriptive feasibility study of the many 
steps a structural engineer goes through in their analysis process.  The procedure covered is based on linear 
elastic global analysis based on shell theory and the finite element method (FEM). A method that implies an 
engineering-related idealization and simplification of a complicated real behavior. Reinforced concrete complex 
behavior is largely derived by how the material cracks under load. The material acts non-linear. Linear elastic 
analysis is depict controversial in some aspect but generally argued to be project financially feasible. The 
simplified approach is described in relation to other methods such as the truss-based Strut-and-Tie method and 
Non-Linear analysis. 

The work is financed by the author’s employer Sigma Civil AB. Structural departments’ goal is to complete the 
analysis modelling during tender. The need is derived from the company’s objective. The tendering stage is 
time limiting, especially for consulting services in the precast industry. Precast structural elements are 
manufactured off site. Its biggest difference from site casted concrete is the connections weakening effect 
between elements. The division and connections between elements largely affect the structural behavior. 
Effects that need to be represented in global analysis. The modelling process of discrete connections in global 
analysis are however time-consuming. A need to streamline the process exists. 

A more general purpose is stated regarding the possibilities for structural engineers in consultancy firms to self-
develop automated tools. It is noted that similar developments often tend to require programming skills of the 
engineer, something that isn’t motivated. The CAD- and IT-environment studied in this report allegedly won’t 
require such skills. In part the aim of the study is to investigate the claim or how structural design and 
programming would meet. 

A literature study was conducted covering relevant research by the institution of civil engineering at Lulea 
Technical University. The study focused primarily on research regarding industrial construction process and 
development of building systems, launched as platforms. The result indicates that the fully automated platform 
is viewed as an end goal. 

In the striking of a note the works scientific basis is described and how it differs from what has already been 
done. With lessons learned; previous researcher’s results is applied to other areas in the field of structural 
engineering and another CAD- and IT-environment is used. However, based on a stricter notion, the author 
considers development of fully automated platforms not suitable for general structural engineering 
consultancy. 

While the aim consists of investigating the possibilities for automated tools. The critic of method is based on 
the fact that structural engineering includes sub-steps that require engineering-related interpretation. The 
author’s opinion emphases on the boundaries between the structural designer and tool. Tools are developed 
to automate sub-steps. Conventional software isn’t fully replaced by automated platforms but is rather used 
alongside smarter tools. Which implies that conventional software is still used. Its communication and the 
ability to influence this, both outwards and inwards is given. Something that is commonly referred to a as the 
gap between software. 

The descriptive feasibility study results in a professionally described checklist-like basis for the analysis process 
advocated. Important paragraphs from current regulation are cited and interpretations are distinguished. The 
procedure is divided into steps: 

Boundary, Idealization, Classification, Structural analysis, Cracking, Second order theory, Design, Local analysis. 

In addition to the analysis process the work results in algorithms that connect more conventional software to 
Grasshopper™. Algorithms that form the basis for structural engineers to develop smarter tools. The exchange 
connections have since been exploratory utilized in the development of smarter tools. 

What sets Grasshopper™ apart from similar platforms is an extension that allows the use of optimization 
theory. The optimization theory applied is emphasized as general but slow compared to other theories. Two 
tools that use the theory have been developed. Optimized Crane Position and Optimized Wall Interface 
Position. The intention is to streamline the precast structural engineer’s way of work. 
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Optimized Wall Interface Position governs the division of precast concrete shear wall elements. The algorithm’s 
aim is to minimize the time difference between analysis modelling of a site-casted and precast concrete 
building. The first step in this process is locating the interface between wall elements. 

The optimization theory being used by extensions are introduced in a chapter on the CAD- and IT-environment. 
The software developer’s hope is described as an effort to create a platform for a wider use of evolutionary 
algorithms for non-programmers. Evolutionary optimization theory and genetic algorithms is depict from a 
peak-valley problematic. The application is inspired by biological evolution. Genetic algorithms are described as 
a parable for Genetic programming that’s primarily addressed in context of artificial intelligence. The similarity 
between them is both their ability to solve problems, which is calculated using a fitness-function.  

The division of wall elements in the algorithm Optimized Wall Interface Position is based on a fitness-function 
of least cost for a complete system. Algorithm details are non-disclosure and the report focuses on what drives 
the cost and optimization of the system. The cost is based on the reinforcement and the work effort with 
regards to design, production, transport and assembly; and an approximated exterior loading. The cost is 
however primarily controlled by the number of elements produces by the element division. How cost factors 
can be adjusted for each project but examples are given in the reports appendices. In the appendices 
derivations of mean values are presented based on governmental statistical record and public annual reports. 

The development intention is to streamline the design process in a regulatory manner. Experiential reasons 
have led general development of tools that can be applied to all types of walls. An underlying idea driving the 
development is to incorporate more features. Future features will be added and result in a more complete 
automated tool. The tool is described as inefficiently developed for its current singular purpose. 

Continuous evaluation with performance-based analyzes governs the development of Optimized Wall Interface 
Position. A mean value is determined from five time-lapse trials where the tool solves two different scenarios. 
The scenarios describe trivial cases for an experienced precast structural engineer. The algorithm does not 
differentiate from what a designer considers to be difficult, it attacks all problems similar. The two cases being 
tested contains of two short wall lines with different wall openings and two long straight wall lines requiring 
exactly 20 wall elements. A precast engineer would solve both cases monotonous without further reflection, 
limited only by the six mouse clicks each division requires.  

Three versions of Optimized Wall Interface Position have been analyzed. At first being unjustified; to be 
modified. More information was incorporated outside the optimization. The solution space was reduced in 
ways that makes the tool less general but still including appropriate wall divisions. Changes resulting in a 
feasible tool. In a third version, the optimization found an appropriate wall division in a couple of seconds for 
all trials. However, to succeed with streamlining the tool and obtain a more automatic work process; 
conventional programming was applied in sub-tasks. A combined work process between the structural 
engineer and the programmer is proposed. The structural engineer lays the foundation, the programmer acting 
support and becomes more involved when tools are automated and implemented. 

The discussion begins with a wider view on society and the benefits of efficiency and automation. 
Industrialization of the service sector, fewer can now do more and jobless growth occurs. A recent study is 
related: more than 53 % of today’s jobs will be automated and gone in 20 years. How the structure of society 
handles the transition and education in adulthood is discussed. Parallels and risks from other industries are 
introduced. An example of high-frequency trading with financial instruments is given. A risky business that uses 
algorithms based on the same evolutionary optimization theory.    

Intelligence Augmented is covered in relation to Artificial Intelligence. Intelligence Augmented is about 
strengthening the human operator instead of replacing it. The focus then lands on the boundary between man 
and machine. When algorithms is used in symbiosis with the operator smart tools are described instead of 
automated processes. If the operator, the structural engineer, is introduced in the development the transition 
can also be made.   

The discussion continues, more specified to the reports result. It is proclaimed that smarter tools that 
streamline design can be developed by structural engineers with Grasshopper™. The appropriation is built on 
the principle of information exchange in the gap between more conventional software. Suitable boundaries 
between tool and structural engineer are important to establish. Especially for calculations with simplified 
methods that require much interpretation.  
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Grasshopper™ can be used by structural engineers to assess, add or manipulate parametric information 
between software. By bridging the gap between these, great potential is given for the development of smarter 
tools. 

The discussion turns to continued research where it is mentioned that more features can be incorporated in 
the algorithm for Optimized Wall Interface Position. The step isn’t far from allowing the algorithm to model 
wall connections. It is also possible for the tool to interpret the analysis result. With such a development 
approximated external loading wouldn’t need to be considered, actual loading could. If so, the algorithm gets 
more general and the possibilities for a more holistic automated tool appears.  

Finally, Grasshopper™ is described as a visual node-based algorithm editor with the potential to change the 
structural engineer’s way of work. The intuitive visual work methodology in Grasshopper™ is argued being 
greatly beneficiary to the user’s learning curve.  The threshold knowledge that usually is required in 
programming before results could be presented is drastically reduced. The complete work bears witness to 
this. 

Structural engineers can use Grasshopper™ in a lot of ways. Between global analysis, local analysis and design. 
To exchange data between popular, in some ways similar, tools like Excel™ or MathCAD™. Information could be 
prepared and collated to the structural report, for documentation and quality control. 

At last automation is achieved with optimization theory. 
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 INLEDNING 

Nu gällande regelverkets generella verifikationsmetoder för armerade bärverksdelar i betong bygger på icke-
linjärt beteende. Primärt styr antaganden om betongens förmåga att bära tryck och bärverkets inre fördelning 
av laster därav, hädan efter benämnt som lastväg. Då armering istället, som en förenkling, bestäms utifrån 
analys beaktande av linjärt beteende görs antagandet om armerade betongens icke-linjära beteende först efter 
att lastvägen bestämts. Detta tillvägagångssätt riskerar resulterar i att mindre relevanta lastvägar studeras och 
att armering saknar tillräcklig förankring. Beräkningsverktyg avsedda för global analys och tvärsnittsverifikation 
baseras oftast på Linjärt Elastiska Finita Element Metoden och bygger på den förenklade metoden. 

Av projektekonomiska skäl kan förenklade metoden upplevas attraktiv. Styrande regelverket för 
dimensionering av bärverksdelar i betong, SS-EN 1992-1-1, tillåter i vissa avseenden att metoden nyttjas. 
Informationen kan dock upplevas utspridd. Oavsett metod kan beräkningsgången för stabiliserande 
bärverksdelar i betong kännas svår och ske i många steg mellan olika programvaror. Detta gäller särskilt 
förtillverkade väggelement, där gällande författningssamlingen påpekar vikten av kopplingars inverkan mellan 
element. 

Enligt författningssamlingen ska beräkningar baseras på beräkningsmodell och information ska dokumenteras, 
mottagningskontrolleras, verifieras och granskas. De flesta branschaktörers egna kvalitetssystem ställer 
ytterligare krav på egenkontroll och granskning av extern part. Författningssamlingen ställer även krav på att 
en översiktlig dimensioneringskontroll med avsikt att eliminera grova fel i bygghandlingar ska göras. 
Kontrollformerna ska följas, intygas till kontrollansvarig i projekt, tas upp i intern revision och finnas för att 
ansvarig ska vara täckt av försäkring. 

Utspridd information och nyttjandet av många olika programvaror kan i sig själv utgöra en risk. Branschen går 
mot mer omfattande och helhetstagande verktyg där information samlas och processer automatiseras för att 
effektivisera och möta problemet. Det kan dock hävdas att det idag finns en distinktion mellan verktyg för 
beräkning och för framtagandet av ritningar (projektering). Det finns både beräknings- och 
projekteringsverktyg med avancerade och imponerande automatiserade processer som baseras på ett 
helhetstänkande. Distinktionen utgörs dock av gapet mellan dem. Något som på senare tid inom vissa 
områden, som t.ex. industriellt träbyggande, bryggats med hjälp av plattformar. Plattformen sammanställer 
och hanterar de parametrar som beskriver bärverket. Dessa tolkas främst ur standardiserade öppna fil-format. 
Plattformen agerar likt spindeln i nätet, i ett virrvarr av parametrar. 

Framtagandet av fullt automatiserade plattformar för förtillverkade stabiliserande bärverk i betong kan dock 
vara riskfyllt. Samtidigt är behovet av smartare verktyg som effektiviserar och dokumenterar informationen 
mellan programvaror uppenbar. Vilket tydliggörs då styrande regelverket presenteras.  

Branschetablerade helhetstänkande verktyg för projektering har ofta eget stöd för utvecklandet av 
parametriska smarta verktyg i så kallade applikationsprogrammeringsgränssnitt, API. För mer automatiserade 
processer kräver dessa allt för ofta programmeringskunskaper. Något som sällan kan motiveras för en 
konstruktör. Här kan nodbaserade algoritm redigeraren Grasshopper™ komma in i bilden. Ett programtillägg 
som vanligtvis används av arkitekter utan programmeringskunskaper för att skapa avancerande parametriska 
system. Eller så kommer alternativet; ett möte mellan programmerare och konstruktör. 
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1.1 SYFTE 
Arbetet har finansierats av författarens arbetsgivare Sigma Civil AB. Sigma är en internationell koncern av 
konsulter inom Teknik, IT, Kommunikation, Process, Industri och Samhällsbyggnad med stark förankring i 
Sverige. På Sigma tror vi på bästa beställarkommunikation. Kommunikationen med beställare sker bland annat 
via anbud där bättre underlag ger förutsättningar för bättre anbud. Med anledning av detta är målet på 
konstruktionsavdelningarna hos Sigma Civil att beräkningsmodell (global analys) ställs upp under anbudstid. 
Utifrån sådan kan kritiska snitt påpekas i visuella anbudsbilagor. Dokumentation och ansvar ska vara tydligt. 
Redan i anbudsskedet är målet att tidiga beräkningsrapporter med antagna förutsättningar presenteras. 
Rapporter som sedan kontinuerligt uppdateras under projektets gång och transparant beskriver konstruktörens 
arbetsprocess.  

Anbudstiden är dock begränsande, speciellt för konsulttjänster inom branschen för förtillverkade bärverk i 
betong (prefab). Till detta finns tidskrävande delsteg för konstruktörer då global analys ställs upp för 
stabiliserande prefabväggar. Det som skiljer prefab från platsgjutet är främst kopplingarna som bildas mellan 
element. Ett särskilt behov att effektivisera modelleringsarbetet med kopplingar i beräkningsmodell finns.  

Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheter för konstruktörer i konsultverksamhet att utveckla egna 
automatiserade verktyg. Grasshopper™ är en visuell nodbaserad algoritmredigerare som tros kunna möjliggöra 
detta, vilket även utreds i arbetet. Utvecklandet av egna verktyg leder oftast till att konstruktören ska kunna 
programmering, vilket inte anses motiverat. Det påstås att programmeringskunskaper inte krävs i den CAD & 
IT-miljö som utreds. Delvis förblir syftet att utreda påståendet eller hur projektering och programmering kan 
mötas.  

I en explorativ studie utreds hur behovet om att effektivisera modelleringsarbetet med kopplingar i 
beräkningsmodell kan lösas med algoritmer framtagna i Grasshopper™. Den explorativa delen grundar sig i att 
författaren saknar djupare kunskap om arbetsprocessen och syftet förblir delvis att lära sig. Generellt går 
branschen mot mer automatiserade processer. Det som anses nytt och som utforskas i arbetet är den 
arbetsprocess som föreslås där konstruktören är mer direkt involverad i utvecklingen.   

Arbetet syftar även till att i en deskriptiv förstudie sammanställa metoder för beräkning och erfarenheter vid 
projektering av prefabricerade stomelement i betong.  

Syftet fastslås: 

 Utreda möjligheten för automatiserade verktyg för system, beräkning och detaljprojektering av stabiliserande 
prefabricerande stomelement i betong. 

 Sammanställa metoder för beräkning och erfarenheter vid projektering av prefabricerade stomelement i betong. 

 Fördjupa kunskap i programtillägget Grasshopper™ som används för nodbaserad algoritm redigering 

 Öka förståelse om hur projektering och programmering kan mötas 

1.2 FORSKNINGSFRÅGOR 
 Vad finns det för möjligheter för automatiserade verktyg för system, beräkning och detaljprojektering 

av stabiliserande prefabricerade stomelement i betong? 

 Kan konstruktörer utan programmeringskunskaper utveckla smartare och mer effektiva verktyg med 
hjälp av Grasshopper™?  

 Vilket stöd ges i gällande regelverk för att studera förtillverkade stabiliserande väggar i betong med 
linjär elastisk global analys baserad på skalteori och finita element metoden? 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet ämnar att resultera i utvecklandet av verktyg som underlättar projektering av förtillverkade 
stabiliserande väggelement i betong för konsultföretaget Sigma Civil AB. Uppgiften innehåller praktiskt arbete i 
framtagandet av algoritmer som styr verktygen. Framtagandet utgör även ett inlärningsmoment och arbetet 
avgränsas i den omfattning teori avhandlas.  

Av arbetets praktiska skäl avhandlas konkret teori så som gällande regler för bärverksanalys. Fokus i arbetets 
teoretiska bakgrund handlar om metoder för hur bärverksanalys kan ställas upp och vilket stöd som ges i 
gällande regelverk för dessa. Detta kan skiljas åt teori i regelverket om hur resultatet från sådan analys tolkas, 
ställs mot dimensionerande hållfasthet samt andra krav som påverkar utformningen av bärverket. Hållfasthet, 
minimiarmering, täckande betongskikt, förankringslängd och sammanhållningsarmering är alla exempel på 
sådana viktiga aspekter. Dessa och annan teori som mer fokuserar på bärverksdelars utformning än 
uppställning av analys avgränsas med hänsyn till omfattning. 

Delar i arbetet kan liknas till mer eller mindre konkreta begrepp inom branschen så som 3D-modellering, BIM, 
LEAN och Parametrisk design. Beskrivning av teoriers bakgrund och mindre konkreta begrepp avgränsas.  

På sätt som framgår av arbetet närmar sig metoder för att lösa uppgiften programmering i olika språk, s.k. 
scheman, format & protokoll. Den primära mjukvaran som nyttjas i examensarbetet för att skapa verktygen 
säljs med beskrivningen att inga programmeringskunskaper krävs. Ett syfte med arbetet är att utreda detta 
påstående. Teori eller bakgrunden till programmeringsspråk kommer inte avhandlas i arbetet. 

Det finns motsvarande konkurrerande mjukvara till den som primärt används. Examensarbetet avser att nyttja 
och studera den mjukvara som tillhandahålls och används av Sigma Civil.  

Arbetet utgör en del i en ny affärsplan som tas fram för Sigma och detaljerad information om algoritmers 
uppbyggnad är sekretessbelagt. Detaljeringsnivån av innehållet i rapporten kommer att avgränsas på så sätt att 
sekretessavtalen inte bryts. 

Möjligheterna med mjukvaran som används är stora men arbetet avgränsar sig till det område som formuleras 
i problemställningen, prefabricerad stabiliserande betongväggar. 
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 LITTERATURSTUDIE 

En studie över relevant samtida forskning utförd på institutionen för Samhällsbyggnad på Luleå Tekniska 
Universitet presenteras:  

Andersson, Apleberger och Molnár1 har 2009 studerat trenden hur byggentreprenörer i Sverige utvecklat 
modulbaserade byggsystem för ett mer industriellt byggande. Olofsson, Wikberg, Ekholm2 beskriver att det ur 
dessa studier framgått två skilda tillvägagångssätt. Antingen utvecklas en låst plattform, som tenderar att 
resultera i ett begränsat produktutbud där reducerade kostnader erhålls genom upprepning. Typ-huset avses. 
Till skillnad från detta ställer författarna den flexibla plattformen, som tar till vara på traditionella 
arkitektoniska aspekter samt ingenjörens krav under konfigureringen. Något som tenderar att resultera i ett 
produktutbud som kan anpassas för fler kunder. Det fastslås att distinktionen mellan vad som är låst och 
flexibelt i realiteten är svår skild. Begreppet flexibel plattform avser dock något som är mindre låst.  

Vad Olofsson et al. föreslår är en ny metod där själva konfigureringen av plattformen i industriellt byggande 
görs genom arkitektens vy. Detta motiveras av Malmgren3 som visar att ett traditionellt iterativt 
tillvägagångssätt sällan lyckas anpassa kundens krav till plattformens begränsning. Risken blir stor för att dyra 
platsanpassningar måste till. Plattformen är i avseendet för låst. Den nya metoden bygger på tesen att 
arkitekten står närmare kunden. Således befinner sig denne högre upp i en informationsström. Fokus läggs på 
kommunikationen mellan parter. Primärt om att flytta byggsystemets begränsningar uppströms och att 
koordinera designaspekterna nedströms.  

Patrik Jensen beskriver i sin licentiathandling4 2010 hur han utgått från detta synsätt för att studera och föreslå 
lösningar för att integrera arkitektonisk design, konstruktion och produktion. Utifrån fallstudier har Jensen 
utvecklat ett IT-baserat CAD verktyg där 4 vyer av produkten kan nyttjas; Kund-, Ingenjörs-, Produktions- och 
Montagevy. Verktyget utgår från arkitektens vy och produkten överförs parametriskt till de andra vyerna. 
Regler för systemet definieras i ingenjörens vy och parametrar skickas mellan vyerna i öppet XML-format. 
Jensen nyttjar branschetablerade IT-verktyg för att definiera det parametriska systemet till ingenjörens vy. 
Metoden är tillämpad i två verkliga industriella fall och i ett utvecklingsprojekt av ett byggsystem för 
flervånings-trähus. 

Under åren 2008-2011 drev Jensen ett omfattande utvecklingsarbete mellan Derome koncernen och 
konsultföretaget Tyréns AB finansierat av Centrum för byggande i Trä, kallat Träplattformen5. Syftet var att 
utveckla en plattform för industriellt träbyggande för flervåningshus i 4-8 våningar. Jensen utgår ifrån 
definitioner och beskrivningar av ett modulariserat system; Moduler tas fram utifrån olika funktioner och med 
företagsspecifika förutsättningar. I framtagandet av teknikplattformen avgränsas delmoment i utvecklandet av 
olika moduler. Träplattformen bygger som exempel på en modul för yttervägg, innervägg och en för 
stomstabiliserande väggar. 

I ett tidigt skede i utvecklingsprocessen av Träplattformen skissades plattformens uppbyggnad visuellt med 
”post-it” lappar.  

Träplattformen består totalt sett av 21 stycken fördefinierade moduler, objektfamiljer i programvaran Revit™. 
Revit™ nyttjas för att konfigurera byggnaden och byggsystemets parametrar exporteras i en mängdförteckning 
i XML format till Excel™. För varje modul är ett Excel ark framtaget vilket formaterar utdata från Revit™ till att 
passa företagsspecifika datablad. Till databladen finns 21 stycken modulritningar på detaljnivå, framtagna i 
AutoCAD™. Detaljritningarna presenterar modulernas uppbyggnad för produktion och hänvisar samtidigt till 
databladen där parametrarna för den specifika modulen framgår. 

Jensens utvecklingsarbete avslutas med framåtblickar om att förankra och integrera Träplattformen. Som 
exempel på detta nämns att en projekteringshandbok för plattformen som guide till nya aktörer bör tas fram. 
En utveckling av IT- och Processplattformen kan ske med ett automatiserat konfigureringssystem. Med hjälp av 
mer moderna IT-verktyg skulle ett sådant system automatiskt generera ritningar och styrfiler för 
tillverkningsmaskiner.  

                                                           
1 Andersson, R., Apleberger, L., Molnár, M. (2009) Erfarenheter och effekter av industriellt byggande i Sverige.  
2 Olofsson, T., Wikberg, F., Ekholm, A. (2014) Design configuration with architectural objects. 
3 Malmgren, L., Jensen, P., Olofsson, T. (2010) Product modelling of configurable building systems. 
4 Licentiatavhandling Jensen, P. (2010) Configuration of Modularised building systems. 
5 Jensen, P., Lessing, J., Hamon, E. (2011) Träplattformen. 



 2015-05-06 
 

 
15(75) 

2.1 ANSATS 
Att möjligheterna med parametriska system är stora är en tanke som delas av många, inte minst i den forskning 
som bedrivits av Olofsson och Jensen på institutionen för samhällsbyggnad på LTU.  

Arbetet avser industriellt byggande i den mån prefabricerade betongelement kan tolkas som en industriellt 
framtagen produkt, en modul. Arbetet utgår inte i framtagandet av ett nytt industriellt byggsystem för 
tillverkare likt det utvecklingsprojekt Jensen bedrivit. Istället avser arbetet att effektivisera den arbetsprocess 
som bedrivs hos konsultföretag genom att utforska möjligheten att utveckla effektivare verktyg. Detta med 
lärdom från forskningen om industriellt byggande och plattformar. Det konkreta arbetet bygger på beprövade, 
reglerade och standardiserade konstruktionslösningar inom betongprefabindustrin och generaliseras för att 
passa konsultverksamhet. 

Examensarbetet skiljer sig även från det Jensen avhandlat på så sätt att en annan IT-miljö nyttjas för att bygga 
upp de parametriska systemen. Jensens process startar visuellt skissandes med ”post-it” lappar. Därefter byggs 
objektfamiljer upp i Revit™. För att skapa mer avancerade objektfamiljer i Revit™ krävs viss 
programmeringskunskap i dess applikationsprogrammeringsgränssnitt, API. För att vidareutveckla och bredda 
implementeringen till mer automatiserade system krävs ytterligare programmeringskunskaper.  

I de flesta branschetablerade IT-verktygen finns stöd för utökad funktionalitet och parametriska system i så 
kallade API-gränssnitt.   

Efter att verkat i ledande konsultföretag inom samhällsbyggnadsbranschen i fem år så har god bekantskap 
erhållits med IT-verktyget Tekla Structures™ (Tekla) och dess API som möjliggör att bygga upp parametriska 
funktioner, kallade komponenter. Komponenter effektiviserar projekteringen och utgör en viktig del i Teklas 
funktionalitet. Tekla API kräver likt Revit™ djupare programmeringskunskaper för vidareutveckling.  

Författaren har sedan 2007 följt utvecklingen av IT-verktyget Grasshopper™ som främst används av arkitekter 
för att skapa, generera och kontrollera avancerade former i parametriska system. Utvecklarna av 
Grasshopper™ hävdar att detta åstadkoms utan programmeringskunskaper. Programmet beskrivs som en 
visuellt nodbaserad algoritmredigerare. Arbetsprocessen med Grasshopper™ kan till viss del liknas en digital 
version av den arbetsmetodik Jensen nyttjar i tidigt skede med post-it lappar, fast att ett konkret och 
användbart resultat erhålls, likt konfigureringen Jensen erhåller med Revit™.  

Olika tillägg till Grasshopper™ möjliggör även vidareutveckling på så sätt att optimeringsteori kan appliceras på 
det parametriska systemet. Programmet bygger generellt på en öppen inställning för interoperabilitet mellan 
programvaror och kan hantera många typer av in- och utdata. Ytterligare tillägg finns för att lyckas med en 
bredare implementering och automatisering av konfigureringssystemet. Således tror författaren att 
Grasshopper™ kan nyttjas för att minska gapet mellan mer etablerade programvaror. Grasshopper™ kan utgöra 
en del i en ny arbetsprocess genom att sköta, omvandla och manipulera data mellan program. 

Författaren har även för avsikt att utvärdera hur Grasshopper™ kan nyttjas som processplattform av 
byggnadskonstruktörer utan programmeringskunskaper med mål om effektivare automatiserade delprocesser. 
Författaren är av den mer strikta meningen att utveckling av helt automatiska processer, från t.ex. skiss till 
skärfil, inte lämpar sig för generell konsultverksamhet för byggnadskonstruktörer. Utvecklingen av sådana 
system är omfattande och måste övervakas och testas i delsteg. Istället för att utveckla mer övergripande 
byggsystem som Olofsson och Jensen gjort tas effektiva verktyg fram för delsteg. Dessa övervakas, testas och 
nya arbetsprocesser tar form. På sikt kan effektiva verktyg tillsammans bilda större delprocesser. Författaren 
tror att vikt bör läggas på vart gränsdragningen mellan byggnadskonstruktörens övervakning och 
automatiserad process görs för att passa mer generell konsultverksamhet. 

Författaren har under år som nationellt programansvarig för beräkningsprogrammet FEM-design™ hos en av 
Sveriges större konsultföretag fått insikt om tidskrävande delsteg i betongprefabprojektering och har för avsikt 
att utreda om verktyg som effektiviserar processen kan skapas och vart lämplig gräns mellan konstruktör och 
verktyg bör dras. 
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 TEORI, STANDARDER OCH REGELVERK 

Regelverket som ytterst styr byggandet i Sverige är Plan och bygglagen, PBL (2010:900). Det är den lagsamling 
som främst innefattar bestämmelser om planläggning av mark och byggande i Sverige6. PBL ingår i 
fastighetsrätten som rör nyttjande, köp och ägande av fast egendom och räknas traditionellt till civilrätt.7 

Plan- och byggförordning (2011:338) är regeringen, i form av Socialdepartementets8, format för att meddela 
kompletterande föreskrifter. Förordningar har kraft av riksdagens lagar, men är underordnade dessa och 
beslutas av regeringen. Lagar beslutas av riksdagen.6  

Boverket är den myndighet på uppdrag från Sveriges regering och med grund i PBL som främst arbetar med 
frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Regeringen anger i regleringsbrev, per budgetår, de 
krav som ställs på Boverkets inriktning och dess insatser. I Boverkets grunduppdrag ingår att myndigheten ska 
samarbeta internationellt.9 

Som myndighet utfärdar Boverket föreskrifter som med stöd av PBL utgör Sveriges regler som ska följas för att 
inte bryta mot riksdagens lagar och regeringens förordningar. Dessa föreskrifter sammanställs i Boverkets 
författningssamling (BFS). En författning är en av behörig myndighet utfärdad förpliktande föreskrift och täcker 
både lagar och förordningar.10 

I BFS 2011:10 beslutades om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, eurokoder. Därefter benämns 
även författningssamlingen med tillägget EKS och eget löpnummer. Idag gällande är BFS 2013:10 EKS 9 vars 
huvudsakliga syfte är att ställa krav på bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk. 

Huruvida dessa krav uppnås och vilka metoder som rättsligt anses acceptabla hänvisas man, utöver det i 
författningen, till svensk utgåva av EN-standarder (eurokoder).11 EKS är uppbyggd i avdelningar. Avdelning A 
hanterar övergripande bestämmelser och följs sedan med en för varje EN-standard där de nationellt valda 
parametrarna framgår. 

I avdelning A framgår att dimensionering av byggnadsverk ska utföras genom beräkning, provning eller en 
kombination därav om detta inte uppenbart är obehövligt. Beräkningar ska baseras på en beräkningsmodell 
som i rimlig utsträckning beskriver konstruktionens verkningssätt i aktuellt gränstillstånd. Vald 
beräkningsmodell och ingångsparametrar ska redovisas och att om osäkerheten hos en beräkningsmetod är 
stor ska man ta hänsyn till detta. Exempel på faktorer som bör beaktas presenteras även: 

 Eftergivlighet hos upplag, inspänning och avstyvning 

 Tilläggskrafter och tilläggsmoment orsakade av deformationer 

 Lastexcentriciteter 

 Samverkan mellan konstruktioner/konstruktionsdelar 

 Tidseffekter 

 Byggmetoder 

En färdig konstruktion ska även anses ha tillräcklig stadga när svajning (sväningar), besvärande sprickbildningar, 
deformationer och dylikt endast förekommer i obetydlig omfattning.12 

I EKS framgår även att kontroll i form av dimensioneringskontroll, mottagningskontroll, utförandekontroll, 
grundkontroll, tilläggskontroll och dokumentation ska utföras. Dimensioneringskontroll avser kontroll av 
dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar och syftar till att eliminera grova fel. 
Kontrollen bör utföras av person som inte tidigare deltagit i projektet. Graden av självständighet för den som 
utför kontrollen bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur.13 Resultaten av utförda kontroller ska 
dokumenteras och eventuella avvikelser med tillhörande åtgärder ska noteras liksom andra uppgifter av 
betydelse för konstruktionens kvalitet.14 

                                                           
6 Plan- och bygglagen (2010:900) 
7 Lagen.nu, Fastighetsrätt 
8 Plan- och byggförordningen (2011:338) 
9 Boverket (2015) Boverkets uppdrag 
10 Nationalencyklopedin (2015) Författning 
11 Boverket (2013), BFS2013-10 EKS 9 § 21, § 24 
12 Boverket (2013), BFS2013-10 EKS 9 § 7 - § 10 
13 Boverket (2013), BFS2013-10 EKS 9 § 13 
14 Boverket (2013), BFS2013-10 EKS 9 § 18 
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De svenska utgåvorna av EN-standarderna aktuella för examensarbetet utgörs av: 

SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
SS-EN 1991 Laster på bärverk 
SS-EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner 
SS-EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner 

3.1 DIMENSIONERING AV BETONGKONSTRUKTIONER  

Det förutsätts i gällande regelverk SS-EN 1992-1-1 för dimensionering av betongkonstruktioner att bärverk 
dimensioneras av personer med lämplig utbildning och erfarenhet15. Förtillverkade bärverk definieras av 
sammansatta bärverksdelar som tillverkats på annan plats än det slutgiltiga läget i bärverket. Det poängteras 
även att sammansättningen ska säkerställa erforderlig samverkan i konstruktionen16. 

I regelverket skiljs det på bärverksanalys och lokal analys17. Global analys återkommer även och syftar till 
bärverksanalys där fler bärverksdelars styvhet återfinns18. Ändamålet med bärverksanalysen är att bestämma 
fördelning av inre krafter och moment, spänningar, töjningar och rörelse i enskild bärverksdel; i global analys 
ges resultat från fler bärverksdelar13. Generellt sett är avsikten att en större helhet studeras i en global analys 
tillskillnad från en bärverksanalys. Den globala analysen behövs i de flesta fall avgränsas inom ansvarsområdet 
och görs manuellt av konstruktören på så sätt att ett riktigt resultat kan nås.  

Utöver bärverksanalys ska lokal analys göras om så erfordras. Exempel som nämns är att om icke-linjär 
töjningsfördelning återfinns i närheten av upplag, intill koncentrerade laster, i skärningspunkter mellan balk-
pelare, i förankringszoner och vid tvärsnittsförändringar13. 
  

                                                           
15 SS-EN 1992-1-1 1.3 (1)P 
16 SS-EN 1992-1-1 1.5.2.1 
17 SS-EN 1992-1-1 5.1.1 
18 SS-EN 1992-1-1 5.3.1 
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3.2 ANALYS MED FINITA ELEMENT (FEA MED FEM)  
Det påpekas i regelverket att bärverksanalyser som baseras på finita element kräver speciella metoder för att 
nyttja resultatet i en ändamålsenlig verifiering. Utan att direkt nämna vad som avser speciella metoder19. 
Analys med finita element, FEA, baseras oftast på finita element metoden, FEM. 

FEM bygger på att numeriskt lösa problem som ges av integrerade uttryck eller differentialekvationer. Med 
vilket menas kontinuerliga matematiska funktioner uppbyggda av både grundfunktion och derivat.  

Kontinuerliga system avser system vars resultat beskrivs av variabler i ett oändligt antal punkter. Diskreta 
system avser i motsats system vars resultat beskrivs av variabler i ett specifikt antal punkter och ges av 
Algebraiska uttryck. Numerisk analys används för att lösa differentialekvationer i analys av komplexa 
kontinuerliga system. Finita elementmetoden är en, för datorer, kraftfull numerisk metod för att reducera 
kontinuerliga system till diskret form20. Tillvägagångsättet för FEA med FEM kan principiellt beskrivas i sex 
steg21. 

1. Idealisering 
Likt alla ingenjörsmässiga beräkningsmetoder görs en förenkling av verkligheten. Första steget avser 
att förenkla den verkliga strukturen med avseende på geometri, laster, material, randvillkor 
(frihetsgrader). Geometri idealiseras i en uppsättning 1D, 2D, 3D rammodeller, 2D, 3D skalmodeller 
eller 3D solider. Materialet antas ofta bete sig linjärt elastiskt. Randvillkor förenklas oftast till att vara 
fria eller låsta.  

2. Diskretisering 
Det andra steget i metoden innebär att den idealiserade strukturen delas upp i ett ändligt antal finita 
element som utgörs av grupperingar av noder. Resultatet som erhålls i varje nod påverkas i hög 
utsträckning av valt elementnät, typ av element och hur lasten är applicerad. Elementnätets (eng. 
mesh) kvalitet styrs av storleken på elementen, typ av element och hur förvrängda dessa är. Fler och 
så lite förvrängda element som möjligt ger ett mer korrekt resultat22.  

3. Elementanalys 
Elementens styvhetssamband approximeras med hjälp av basfunktioner (linjära, kvadratiska etc.). 
Högre ordning på basfunktionerna ger i allmänhet ett mer korrekt resultat. Det motsatta har dock 
observerats för kvadratiska skal- eller plattelement med hänsyn till tvärkraft i närhet av punktlaster 
och punktupplag. Då studeras med fördel enklare element, fast i ett tätare nät23. 

Diskreta system kan direkt lösas med en ihop-sättningsprocess benämnd direkta styvhetsmetoden21. 
Alternativt och mer generellt används numerisk integration i elementanalysen. Differentialekvationen 
skrivs om i variationsform och för att integrera elementstyvhetsmatriserna på ett tillförlitligt sätt 
nyttjas ett visst antal integrationspunkter inom elementen. Integration av rationella funktioner blir 
inte exakt och lösningen i variationsform är således alltid approximativ23. Ställs elementnätet upp på 
rätt sätt kan dock ett nästan exakt resultat erhållas. I likhet med att en cirkel nästan kan ritas av 
många små raka linjer. 

4. Hopkoppling/strukturanalys 
Strukturstyvhetsmatrisen beräknas genom hopkoppling av de enskilda elementens styvhetsmatriser 
och införande av jämvikts- och geometriska villkor. Därefter beräknas lösningen för ekvationssystemet 
för hela strukturen. 

5. Postprocessering 
Övriga resultatkomponenter i varje enskilt element i strukturen beräknas, t.ex. spänningar. Dessa 
härleds utifrån integrationspunkterna som ligger en bit innanför noderna som omsluter elementet. 
Generellt är noderna som omsluter varje element kopplat till mer än ett element. Alla element som 
har en gemensam nod påverkar således värdet och det som representeras i noden utgör ett 
medelvärde.  

  

                                                           
19 SS-EN 1992-1-1 5.1.1 
20 Bathe, K-J. (2007) Finite Element Procedures 
21 Samuelsson, A. Wikberg, N-E. (1998) The Finite Element Method 
22 Davidson, M. (2003) Strukturanalys av brokonstruktioner med finita elementmetoden 
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6. Resultathantering 
Likt flertalet andra beräkningsmetoder ska resultatet tolkas, omvandlas eller vidare studeras innan 
dimensionering. I linjärelastisk analys måste tolkningen innehålla ett stort mått av osäkerhet eftersom 
den ska ta hänsyn till strukturens verkliga beteende. 

En viktig distinktion, speciellt för bärverksdelar i betong, är den mellan linjär och icke linjär FEA. Icke-linearitet i 
FEA delas in i geometrisk olinearitet och icke-linjär materialmodell. Det förstnämnda beaktar deformationers 
inverkan på lasternas hävarmar och gås igenom i kap. 3.9 Andra ordningens teori. Icke-linjära kopplings- och 
randvillkor, som t.ex. upplyft, tillhör också geometrisk olinearitet.  

För bärverksdelar i betong ska en icke-linjär materialmodell beakta sprickor i betong och flytning i armering. 
Med detta kan reella brottmoder i betongen studeras23. Materialmodellen kan beskrivas mer eller mindre 
noggrant för att simulera betongens verkliga beteende. Regelverket klargör för vissa förenklingar men reglerar 
inte vilka specifika metoder, eller indata som ska användas. Samtidigt fastslås det att analysen och 
materialmodellen ska beskriva ett realistiskt beteende. Uppsprickning av olika slag är det centrala fenomenet 
som föranleder det icke-linjära beteendet. En klar distinktion bör således göras för hur uppsprickning beaktas 
och noggrannheten i materialmodellen. Olika metoder tas upp i kap. 3.10 Bärverksdelar i betong, 
uppsprickning. 

Vid geometrisk olinearitet, icke-linjär materialmodell och förenklad icke-linjär materialmodell delas lasten upp i 
laststeg. En central del i icke-linjär materialmodell är fallet uppsprickning. Då betongen spricker minskar dess 
styvhet vilket gör att deformationerna ökar och det blir ännu fler sprickor. Efter några iterationer blir 
förändringarna per iteration små och tillslut nås ett konvergens kriterium. Då kriteriet nåtts läggs nästa laststeg 
på och processen körs om. Icke-linjära analyser tar således mycket längre tid att beräkna. Tidsökningen är 
starkt kopplat till antal element i analysen och lastkombinationer; där tidsåtgången ökar mer än linjärt. Ett 
exempel tas upp: 

 

 

 
Fig.1. Global analys för byggnadsverk 1320 kvm BTA. 
FEA bestående av ca 100 000 noder, där 180 000 ekvationer ska lösas. 
1. Linjär analys första ordningens teori för 20 st lastkombinationer:   3 min 
2. + Andra ordningens teori, 2 laststeg per lastkombination:    15 min 
3. + Icke-linjära kopplingar 5 laststeg & lastkombination:    3 timmar 
4. + Uppsprickning varierande antal iterationer per 10 laststeg & lastkombination:  8 timmar 

 

 

Möjligheten att studera betong med begränsade icke-linjära företeelser kan således vara projektekonomiskt 
attraktivt. Att studera bärverk i betong i linjär analys kan dock vara riskfyllt. En linjär analys beaktar inte 
betongens brottmod vilket kan leda till att mindre relevanta spänningsfördelningar för brott studeras24. Risk 
finns att inte erforderlig förankring erhålls vid upplag. Detta tas upp i kap. 3.11 Bärverksdelar i betong, 
verifikation med linjär FEA.  

Regelverket tillåter att armeringsinnehållet i väggar bestäms ur plant spänningstillstånd med förenklade 
metoder. Något som kan åstadkommas med skalelement i linjär FEA25. I regelverkets informativa bilaga F.5 
fastslås dock att vid sådan analys ska armering i resulterande dragen zon ha fullständig förankring vid alla fria 
kanter, vilket kan erhållas med U-slingor26. 
  

                                                           
23 Malm, R., Gasch, T., Eriksson, D., Hassanzadesh, M. (2013) Probabilistic analyses of crack propagation in concrete dams. 
24 Examensarbete M.S.c Romans, M (2010) Design of walls with linear elastic finite element analysis. TUDelft 
25 SS-EN 1992-1-1 5.1.1(3) 
26 SS-EN 1992-1-1 Bilaga F (5) 
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3.3 AVGRÄNSNING AV BÄRVERKSANALYS, GLOBAL ANALYS MED FINITA ELEMENT 
Vanligt förekommande avgränsningar av globala analyser sker i mötet mellan grundläggning och stomme. 
Mellan grundlagd stomme och undergrund (geoteknik). Mellan primär tung stomme och primär eller sekundär 
lätt stomme. Se Fig.2 och 3: 

 

 
Fig.2. Global beräkningsmodell för primär stomme separerad från grund- och takkonstruktion. 
Fig.3. Global beräkningsmodell för grundläggning med påförd yttre last. 

 

I exempelvis bostadshus då övre våningen utformas med en lätt träregelstomme skilt från betongstommen kan 
den globala beräkningsmodellen för betongkonstruktionerna ställas upp utan den översta våningen. I en sådan 
avgränsning härleds laster från den övre våningen och läggs på beräkningsmodellen. Detta istället för att 
träregelstommen modelleras, att dess styvhet representeras, i den globala beräkningsmodellen. Se Fig.4. 

 

 
Fig.4. Global beräkningsmodell för primär tung stomme separerad från grund och lätt stomme. 

 

Tvärt mot detta kan det i vissa fall vara mer effektivt att inkludera fler bärverksdelar än de i sitt eget 
ansvarsområde, än att manuellt hantera resulterande laster från andras. Det bör dock påpekas att i sådant fall 
är det av yttersta vikt att sammansättningen ställs upp på riktigt sätt och att inte oavsiktlig samverkan sker. 
Något som i de flesta fall resulterar i icke-linjära kopplingar och behov av icke-linjär analys. Se Fig.5. 

 

 
Fig.5. Global beräkningsmodell för primär tung stomme separerad från grund men inkl. komplex lätt stomme.  
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3.4 IDEALISERING AV BÄRVERKSANALYS 
Till skillnad från då icke-linjär töjningsfördelning uppstår och ett plant spänningstillstånd gäller kan förenklade 
metoder appliceras13. Generellt görs en idealisering av bärverkets geometri och funktionssätt vid analys13. Den 
geometriska idealiseringen tydliggörs då projekteringsmodell och beräkningsmodell jämförs. I 
projekteringsverktyg kan 3D-modeller som i detalj representerar den byggda verkligheten skapas. 
Beräkningsmodellen ska eftersträva bärverksdelars verkliga verkningssätt men i vissa fall ges t.ex. geometriska 
krav, eller krav på sammanfogning som ska säkerställas för att bärverksdelen ska få ingå i bärverket. Exempel 
på detta är effektiv flänsbredd för T-tvärsnitt i balkar och ribbdäck som illustreras i Fig.6. Generellt görs 
idealiseringar för att förenkla verkliga beteenden till ideala och för att effektivisera beräkningsgången. 

  
Fig.6. Exempel på skillnad i projekteringsmodell och beräkningsmodell. Endast effektivt område i ribbdäcket får studeras i bärverksanalys då 
endimensionellt spänningstillstånd förutsätts i balkanalys. [Egen illustration] 
 
Det skiljs på balk och hög balk då spännvidden är mindre än tre gånger tvärsnittets totala höjd. För höga balkar 
är skjuvspänningar m.h.t skjuvdeformationer intressanta och vanlig Euler-Bernoulli balkteori är inte tillämpbar. 
Bakgrunden till detta är att Bernoullis hypotes om att plana tvärsnitt förblir plana innan och efter belastning 
inte längre gäller. Efter Bernoulli kallas dessa kontinuitetsområden B-regioner. Om tvärsnitt förblir plana men 
skjuvdeformationer behöver beaktas kan Timoschenkos balkteori appliceras som med fyragradsekvationer 
beaktar skjuvdeformationer. I andra fall där vridning och välvning är av intresse, t.ex. böjning av 
enkelsymmetriskt tvärsnitt, kan Saint-Venant eller Vlasov vridnings teori användas. Dessa teorier nyttjas främst 
då mer linjärt elastiska material som stål studeras. Generellt för bärverksanalys enligt balkteori är att 
endimensionellt spänningstillstånd förutsätts. Att två av tre huvudspänningar antas vara noll.  

För en hög balk i armerad betong förblir inte tvärsnittet väsentligt plana över balkens höjd efter påförd last och 
utgörs till stor del av diskontinuitetsområden (D-regioner) 27. Dessa områden utbreder sig i allmänhet ett 
avstånd av bärverksdelens tvärsnittshöjd från diskontinuiteten. För diskontinuitetsområden föreskriver 
gällande regelverket fackverksmetoden som en möjlig metod för verifikation28. Betonghandboken tar upp 
tryckbåge med dragband (tryckbågsmetoden) som en annan, som enligt Swedish Standards Institute (SIS) 
fortfarande får användas29. En tredje metod, väl beskriven av amerikanska ACI, är STM ”Strut & Tie”-method.  

Det som skiljer en balk och hög balk är utbredningen av diskontinuitetsområdet, detta illustreras i Fig.7. Den 
icke-linjära töjningsfördelningen påverkar även inre hävarmar vilka i stora drag styr agerandet av bärverksdelen 
under last, se Fig.8. Vid idealisering enligt fackverksmetoden eller tryckbågsmetoden ska detta beaktas. För att 
kunna göra det förespråkas att idealiseringen bygger på spänningsflödet av kraft i bärverksdelen och att 
spänningstrajektorier studeras30. 

 
Fig.7. Diskontinuitetsområden där Bernoullis hypotes om att plana tvärsnitt förblir plana innan och efter belastning inte längre kan antas 
gälla. Diskontinuiteten utgörs av upplagen, områdets utbredning illustreras. Från vänster: [egna illustrationer] 
(1) En balk med representerade dragtrajektorier efter linjär analys och illustrativ linjär töjning och spänningsfördelning över 
tvärsnittshöjden, vilket med fördel kan idealiseras till ett en-dimensionellt spänningstillstånd.  
(2) & (3) Linjär analys av hög balk där icke-linjär töjningsfördelning och spänningsfördelning sker över tvärsnittshöjden, kan inte idealiseras 
på samma sätt.  
(4) & (5) Ytterligare, begränsade, zoner med icke-linjär töjningsfördelning sker över tvärsnittsdjupet vid stödzoner, lastinföringar och 
tvärsnittsförändringar. Större delen av bärverket kan idealiseras till ett två-dimensionellt spänningstillstånd. 

                                                           
27 SS-EN1992-1-1 6.1(1)P 
28 SS-EN1992-1-1 5.6.4(1) 
29 SIS (2015) Stödjande dokument – Frågor och svar. 
30 SS-EN1992-1-1 5.6.4(5) 
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Fig.8. Icke-linjär töjningsfördelning påverkar inre hävarm z mellan dragarmeringens läge och sammanfallande last i tryckzonen. 

En vägg skiljer sig från en hög balk i den mån att väggen är kontinuerligt understödd. Båda upplever vanligtvis 
icke-linjär töjningsfördelning längs vertikalen där skjuvdeformationer inte kan försummas. Dessa kan inte 
förenklas till ett endimensionellt spänningstillstånd. För större delen av väggar sker linjär töjningsfördelning 
över väggens tjocklek och ett tvådimensionellt spänningstillstånd kan antas31. För väggar som är 
trasversalbelastade och vid diskontinuiteter där mötande tvärväggar ansluter, t.ex. i hörn, eller vid bjälklag 
uppkommer D-regioner då ett tvådimensionellt spänningstillstånd antas. Dessa utbreder sig oftast ett mått av 
väggtjockleken i planet och dess påverkan kan studeras i lokala analyser. 

Det kan även hävdas att vägglinjer med lång utbredning och jämnt fördelade laster kan idealiseras till ett 
endimensionellt spänningstillstånd och dimensioneras likt en pelare för knäckning ut ur planet32. Samtidigt har 
det påpekats, i ett examensarbete33, att topologioptimering och en iterativ process kan behöva nyttjas som 
hjälpmedel för att erhålla en rimlig fackverksmodell för en relativt vanligt förekommande bärverksdel. I arbetet 
jämförs resultatet från en icke-linjär simulering där betongens olinjära materialmodell och flytning i armering 
beaktas. Topologioptimering koncentrerar spänningsflöden iterativt genom att ta bort ytor med låg påkänning. 
Optimering stannas sedan upp av användaren då något liknande ett fackverk erhållits. Skribenterna av arbetet 
kommenterar att antalet stöd och uppdelning av last har direkt konsekvens på fackverksutformningen. I 
arbetet närmade man sig, efter fler försök, brottkapaciteten i den icke-linjära simuleringen. För en enskild vägg 
kom skribenterna så nära att en marginal på 35 % lastökning fanns, från då brott ansågs ske enligt 
fackverksmetoden till den icke-linjära simuleringen. Den omfattande arbetsprocessens huvuddrag presenteras i 
Fig.9. 

 

  
Fig.9. Exempel på arbetsprocess där topologioptimering nyttjas som hjälpmedel för att idealisera en enskild stabiliserade betongvägg, Från 
vänster: [egen illustration] 
(1) En global analys ställs upp och beräknas för att erhålla dimensionerande laster för enskild bärverksdel. Ett beräkningsverktyg avsett för 
ändamålet nyttjas. 
(2) & (3) Enskild bärverksdel ställs upp i ett annat beräkningsverktyg avsett för topologioptimering, där en iterativ process manuellt stoppas 
då spänningstrajektorierna koncentrerats. En stor mängd tolkning görs för att bygga upp en fackverksmodell som motsvarar 
bärverksdelens agerande. I detta skede utgår man från lastens uppdelning och antal stöd som förutsatts. 
(4) I ytterligare ett beräkningsverktyg avsett för beräkningsmetoden matas en lämplig fackverksanalogi in. Då väl hela strukturen byggts 
upp finns program som automatiskt delar upp element i tryckta och dragna strävor. Noder kategoriseras sedan beroende på vad som 
ansluter till dem. Programmen som är avsedda för detta skede kan sedan dimensionera betongtjockleken i de tryckta strävorna och 
armeringsbehovet i de dragna. En del program klarar även av att dimensionera noderna, då oftast enligt amerikanska regelverket ACI. 

 

Med fackverksmetoden bestäms armeringen utifrån behov i dragbanden. Då armering härletts för de dragna 
strävorna utgör detta ett ytterst lokalt behov (diskret armering) som behöver jämnas ut (utsmetad armering). 
Det diskreta armeringsbehovet delas upp i praktiska armeringsriktningar och smetas ut baserat på regler om 
största avstånd mellan armeringsjärn, beaktande av minimikrav och kunskap om rationell 
armeringsutformning.   

Fackverksmetoden baseras på plasticitetsteori och bygger på det undre gränslastteoremet. Den beräknade 
kapaciteten är mindre eller lika med brottkapaciteten. Alla krafter i fackverksanalogin är i jämvikt och lasten är 
                                                           
31 Rombach, G.A. (2004) Finite element design of concrete structures 
32 Rombach, G.A. (2004) Finite element design of concrete structures 
33 Examensarbete Sekic, H. Severin, P. (2012) Jämförelse och utvärdering av dimensioneringsmetoder för stabiliserande väggar av armerad 
betong I höga hus. KTH 
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lika stor eller mindre än den last som föranleder kollaps. Vad detta innebär är att en fackverksanalogi som 
resulterar i mindre armering kan hävdas stämma bättre överens med den reella brottmoden, så länge jämvikt 
och all last finns. I en iterativ process kan olika fackverksanalogier testas och utvärderas. 

För global analys och för att erhålla spänningstrajektorierna som stöd för verifikation med fackverksmetoden 
kan förtillverkade stabiliserande väggelement i betong idealiseras med skalelement i FEA. Tredimensionella 
tjocka finita skalelement är förekommande och bygger på platta 3- eller 6-nods triangulära och 4- eller 8-nods 
rektangulära element. Finita element av den typen medför att förskjutningar och rotationer kan beräknas och 
krafter härledas i mittplan samt att böjning vinkelrätt planet studeras. Elementen är en kombination av ren 
böjning och membranverkan som bygger på antaganden om plan spänning och en linjär töjningsfördelning över 
väggens tjocklek. Detta tas upp i kap. 3.5 Tvådimensionellt spänningstillstånd med finita skalelement. 

Med tjocka skalelement avses att tjock skal- eller platteori, Mindlin-Reissner, appliceras till skillnad från klassisk 
platteori Kirchhoff-Love för tunna plattor. Skillnaden i teorierna kan liknas Timoschenkos jämfört med Euler-
Bernoulli klassiska balkteori. Tjock platteori tar hänsyn till skjuveffekter vinkelrätt väggen mer noggrant34. För 
plattor med tjocklek upp till 5 % av dess spännvidd kan tunn platteori studeras. Samma förhållande brukar 
beskrivas som upp till 10 % för tjock platteori. Då bärverksdelens tjocklek överstiger 10 % av dess spännvidd är 
inte skalteori lämplig. Båda teorier bygger på Bernoullis hypotes om att tvärsnitt förblir plana. I skalteori 
hanteras spänningar i planet linjärt över väggens tjocklek. Då icke-linjär töjningsfördelning över väggens 
tjocklek är intressant att studera bör väggens tjocklek utgöras av fler finita element (solider). För att erhålla den 
elasticitetsteoretiskt korrekta fördelningen av skjuvspänning över en vägg med samtliga huvudspänningar krävs 
omkring åtta element i tjockleksriktning35.  

Icke-linjär töjningsfördelning över väggars tjocklek uppkommer då betongen spricker upp. Regelverket för 
brokonstruktioner tillåter t.ex. nyttjandet av skalelement så länge som betongen kan visas vara osprucken. För 
sprucken betong förespråkas Sandwichmodell som bygger på tre skikt i tjockleksriktningen. De individuella 
skiktens lämpliga tjocklek bestäms dock i en iterativ process. Regelverket för byggnadsverk hänvisar indirekt via 
informativa bilagor till detta, vilket även tas upp längre fram i rapporten.  
 

Ett vanligt förekommande scenario vid idealisering av bärverk i global analys baserad på finita tunna och tjocka 
skalelement och endimensionella balkelement är att bestämma läget för ett analytiskt plan eller axel i 
förhållande till den byggda verkligheten. För enskilda bärverk sammanfaller det analytiska planet fördelaktigt 
med det neutrala lagret för bärverksdelen. Modellerade laster förutsätts då angripa i det neutrala lagret. 
Lastens agerande innan dess studeras i lokala modeller eller bortses ifrån och försummas.  
 
Med solida finita element kan beräkningsmodellen istället hantera spridning från lastens verkliga angripning 
direkt. Lokala fenomen kan då studeras tillförlitligt i global beräkning. Detta utan att lokala modeller ställs upp 
för t.ex. anslutningar där lokalt koncentrerade laster vanligtvis förekommer och mer komplext 
spänningstillstånd råder. Analys med solida finita element bygger på ett tredimensionellt spänningstillstånd och 
är mycket tidskrävande att beräkna. Analyserna lämpar sig inte globala analyser för byggnader med dagens 
datorer. Däremot nyttjas metoden främst i analyser av särskilda lokala bärverksdelar. 
 
Lastens verkliga anslutning kan istället hanteras på ett förenklat sätt när spänningstillstånd idealiseras. Genom 
tilläggsmoment, att resulterande krafter manuellt läggs till eller att excentricitet mellan bärverksdelens 
neutrala lager och det analytiska planet/axeln ställs in. För samverkande bärverksdelar vars neutrala lager ej 
sammanfaller i ett analytiskt plan ska konstruktören bestämma ett lämpligt läge för det analytiska planet och 
ställa in eller bortse från ev. excentriciteter mellan de samverkande bärverksdelarna. Se Fig.10. 
 

                                                           
34 Structural Design Software in Europe AB (2010) Applied Theory and Design 12.0 
35 Davidson, M. (2003) Strukturanalys av brokonstruktioner med finita elementmetoden 
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Fig.10. Exempel på idealisering av bärverk i global analys med ledade bärverksdelar i sammanfallande neutrala lager. Analytiskt plan för 1D 
och 2D element utgörs av varsitt neutrala lager och sammanfaller. Inverkan av excentriciteter försummas. Vilket motiveras av ledade 
kopplingsvillkor och ev. lokala analyser för upplag och kopplingar. Analytiska planen har modellerats i tänkta färdiga golvnivåer vilket 
påverkar knäcklängden för de vertikala bärverksdelarna. Med hänsyn till idealiseringen kommer ev. lägen och eller storlek på håltagning 
behöva justeras för att motsvara projekteringsförutsättningar.  

 

För väggar ska en minsta excentricitet för den tryckta lasten beaktas vid tvärsnittsverifikation enligt 
regelverket. För att beakta detta i beräkningar med finita skalelement kan styvhetselement behöva modelleras 
i koppling mellan vägg och bjälklag. Exempel på detta är då endimensionella finita balkelement ansluter till 
skalelementet tillsammans med ett bjälklag. Vilket illustreras i Fig.11.  

 

 
Fig.11. Enligt SS-EN 1992 6.1(4) ska en minsta excentricitet på 20 mm eller t/30 beaktas för tryckta väggar. Detta kan i global analys med 
finita skalelement beaktas på olika sätt. Ibland krävs styvhetselement. 
(1) Vägg belastad med utbredd last. 
(2) I tvärsektion, centrisk belastad bärverksdel. 
(3) Då minsta excentricitet e0 beaktas ges en högre spänning. 
(4) Geometrisk excentricitet för det finita skalelementet kan oftast anges. 
(5) Om geometrisk excentricitet ställts in för skalelementet och bjälklag ansluter medför detta att excentricitet från bjälklagslasten beaktas. 
Om dock endimensionella balkelement, t.ex. ovanstående pelare, ansluter beaktas inte excentricitet från punktlasten. 
(6) För att vara säker på att minsta excentricitet beaktas för samtliga laster bör skalelementet distanseras med styvhetselement. På detta 
sätt kan rätt knäcklängd representeras korrekt för varje våning.  

 

I beräkningsverktyg kan oftast enskilda bärverksdelars excentricitet ställas in. Då fler bärverksdelar samverkar 
delar dessa på noder och för att vara säker på hur last angriper enskilt objekt kan distanseringar och 
excentricitet behöva beaktas i idealiseringen.   
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3.5 TVÅDIMENSIONELLT SPÄNNINGSTILLSTÅND MED FINITA SKALELEMENT 
I global analys baserad på finita element för stabiliserande förtillverkade väggelement i betong är det 
förekommande att skalteori nyttjas. Teorin delas oftast in i tunn- (Kirchhoff) och tjockskalteori (Mindlin-
Reissner). Båda förutsätter Bernoullis hypotes om att plana tvärsnitt förblir plana, vilket tas upp i kap. 3.4 
Idealisering av bärverksanalys. Då skalteori appliceras i FEA nyttjas plattelement, membranelement, 
skalelement eller sandwichelement. Skalelement bygger på att kombinera böj- (ren böjning) och 
membranverkan (plan spänning).  

Nyttjandet av skalelement ställs till skillnad från Sandwichmodell i informativ bilaga LL i regelverket för 
brokonstruktioner i betong SS-EN 1992-2. Detta regelverk behöver principiellt inte följas då ett byggnadsverk 
ska verifieras. Regelverket för byggnadsverk SS-EN 1992-1 hänvisar dock indirekt till det.  

För brokonstruktioner rekommenderas att skalelement endast nyttjas om betongen förblir osprucken. I det 
fallet räcker det att kontrollera att den minsta huvudspänningen (största trycket) inte överstiger 
dimensionerande tryckhållfasthet.  

 

 
Fig.12. Definition av skalelement (t.v) och sandwichmodell (t.h) enligt SS-EN1992-2. [Egen illustration, baserad på SS-EN1992-2] 

 

Skalelement definieras i regelverket av element likt Fig.12.(t.v) där det i allmänhet finns åtta komponenter av 
inre krafter. Tre komponenter för krafter i planet, nEdx, nEdy, nEdxy = nEdyx. Tre komponenter för böjmoment mEdx, 
mEdy, mEdxy = mEdyx och två tvärgående skjuvkrafter vEdx, vEdy. Varje nod har sex frihetsgrader i form av tre 
förskjutningar u, v, w och tre rotationer ϕx, ϕy, ϕz, tecknat i globalt koordinatsystem.  
För osprucken betong ges spänningars variation längs tjockleken i planet av: 

 ,  ,  

Och spänningar i tvärsnittsytan av planet där t avser bärverksdelens tjocklek: 

,   ,  

Nyttjandet av sandwichmodell enligt Fig.12.(t.h) är mer komplext. De två yttre skikten tar upp 
membrankrafterna och det inre skjuvkrafterna. I bilagan rekommenderas att tjockleken för de olika skikten 
bestäms genom en iterativ process. Bilagan preciserar även en metod för att bestämma om ett skalelement i 
betong är osprucket.  

Skalelement förutsätter ett tvådimensionellt spänningstillstånd. Membranverkan i ett skalelement bygger på 
plant spänningstillstånd. För byggnadsverk i betong föreskriver regelverket att armering får bestämmas med 
förenklad metod enligt informativ bilaga F vid plant spänningstillstånd. Bilaga F ger stöd för att bestämma 
dragen armering vid plana spänningstillstånd utan att beakta tryckt armering. Metoden för att bestämma 
armeringsinnehållet varierar i tre separata scenarion beroende på hur huvudspänningarna förhåller sig till 
planets skjuvspänning i en specifik punkt. Utöver armeringsbehovet beräknas en betongspänning, σcd, som ska 
kontrolleras med en realistisk modell för spruckna tvärsnitt. Bilagan hänvisar då till regelverket för 
brokonstruktioner SS-EN 1992-2, där skalelement endast tillåts för osprucket stadie. 

Utöver detta ges ett allmänt fall, som ett alternativ till bronormen och de tre separata scenarierna. Då ska 
betongspänningen inte överstiga en faktor v av dimensionerande tryckhållfasthet fcd. En hänvisning för faktor v 
görs till ekvation 6.5N som inte finns. Detta har i skrivande stund inte justerats men hänvisning bör istället vara 
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till 6.57N. Ekvation 6.57N utgör en del av fackverksmetoden som tas upp i kap. 3.4. Ekvationen ger en faktor v’ 
och nyttjas för att härleda dimensionerande hållfasthet hos betongtrycksträvor med tvärgående dragspänning.  

    (Ekv. 6.57N) 

Förtillverkade stabiliserande väggelement i betong utförs oftast med en betongkvalitet C30, då erhålls ett v’ på 
0,88. Nyttjas den alternativa, allmänna, metoden ska dock resultatet verifieras mot den mer invecklade för att 
säkerställa erforderlig deformationsförmåga i brottgränstillstånd och undvika oacceptabla sprickor i 
bruksgränstillstånd. Kan inte beständighet m.h.t. sprickor och tillräcklig duktilitet påvisas på annat sätt är den 
allmänna metoden irrelevant.  

3.6 KLASSIFICERING AV BÄRVERKSDELAR 
Regelverket beskriver att bärverksdelar ska klassificeras med hänsyn till beskaffenhet och funktionssätt i balkar, 
pelare, plattor, väggar, skivor, bågar, skal osv. Och att regler tillhandahålls för att analysera de vanligare av 
dessa bärverksdelar och av bärverk bestående av kombinationer av sådana delar. Det markeras att 
klassificeringen skiljer sig mellan byggnader och andra konstruktioner. 36 
 
Utöver krav om T-tvärsnitt, balk och hög balk nämns att plattor med övervägande jämnt fördelade laster får 
anses vara enkelspänd om den har två fria, inte understödda, och i det närmaste parallella kanter samt att den 
i stort sett är rektangulär. Fyrsidigt upplagda plattor får anses enkelspända om den långa spännvidden är 
dubbelt så lång som den korta. I övriga fall ska plattan studeras för plattverkan, böjning i två led samt vridning. 
Verkligt agerande, eventuell plattverkan, får alltid studeras. En bärverksdel klassificeras som en platta då 
minsta sidlängd inte är mindre än fem gånger skivans tjocklek.18 
 
Ytterligare klassificering görs av pelare vars tvärsnittshöjd inte överstiger 4 gånger dess bredd och vars längd är 
minst 3 gånger sin höjd. I annat fall bör bärverksdelen betraktas som en vägg.18 

3.7 BÄRVERKSDELAR I BETONG, STYVHET 
I en global beräkningsmodell baserad på finita element är det av yttersta vikt att bärverksdelars styvhet och 
sammankoppling representeras på ett riktigt sätt. Bärverksdelars styvhet representeras utöver dess geometri 
av elasticitetsmodul, skjuvmodul och tvärkontraktionstal. Linjär elastisk analys utförs sedan och ev. icke-linjära 
modellföreteelser itereras fram. Styvhet för bärverksdelar eller sammankopplingar förändras om resulterande 
lastbild strider mot angivna icke-linjära egenskaper. Bärverket belastas i laststeg, där förändring av styvhet sker 
mellan iterationerna till dess att konvergensvillkor uppnås och nästa laststeg läggs på. 
Betongens elastiska deformation beror i hög grad på dess sammansättning. Betongens ingående komponenter 
utgörs av cement, vatten och ballast samt tillsatsmedel. Cement och vatten utgör betongens bindemedel och 
proportionen däremellan kallas vattencementtal, förkortat vct. När cement blandas med vatten påbörjas en 
exotermisk kemisk reaktion, värme utvecklas, och temperaturen i betongen stiger med 20 – 50 °C37. För grova 
eller delvis isolerade konstruktioner kan detta manifesteras i sprickor som bildas när betongen svalnar och drar 
ihop sig eller deformationer i form av krökningar som uppstår på grund av ojämn uttorkning. Deformation på 
grund av uttorkning benämns krympning.  
 
Då betong brinner utvecklar den sin styvhet och i analytiska avseenden varierar elasticitetsmodulen med tiden. 
Betongens agerande påverkas av vilken styvhet den hunnit erhålla vid aktuell belastning samt hur den agerat av 
tidigare belastning. Regelverket ger formler för att bestämma elasticitetsmodulen m.h.t. tiden men hänvisar 
frekvent till approximativa även benämnd sekant elasticitetsmodulen Ecm som motsvarar ett agerande vid 28 
dagars ålder38. Konstruktören föreskriver sedan värden på hållfasthetsklass som presenteras på ritning och 
säkerställs vid tillverkning. Något som indirekt även reglerar elasticitetsmodulen. Förtillverkade element i 
betong utsätts för belastning av sin egentyngd vid avlyftning, normalt sett dagen efter gjutning, ungefär efter 
12 till 18 timmar. En del förspända element kan påfrestas tidigare än så. Efter avlyftning i fabrik lagras de flesta 
bärverksdelar i väntan på montage eller till dess att tillräcklig styvhet erhållits. Utöver materialegenskaper så 
skiljer sig oftast lastbild och randvillkor för förtillverkade element i betong från avlyftning, lagring, montage till 
dess att det är monterat och att byggnadsverket belastas av yttre laster. Regelverket ger stöd för hur lokala 
bärverksanalyser kan ställas upp för att beakta de tidigare skeendena. 
 
                                                           
36 SS-EN 1992-1-1 5.3.1 
37 Burström, P.G. (2007) Byggnadsmaterial 
38 SS-EN 1992-1-1 3.1.3 
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Fig.13. Diagram för att utläsa slutgiltigt kryptal, förenklad metod. [Egen illustration, baserad på SS-EN1992-1-1] 
 
 
För att hitta de dimensionerande inre krafterna i bärverksanalys ska konstruktören avgöra tidsåtgången till dess 
att de dimensionerande lasterna påverkar bärverket. Likaså ska hänsyn tas till tidigare påfrestningar och 
agerande. Detta kan enligt regelverket hanteras med att en effektiv elasticitetsmodul Ec,eff används som härleds 
utifrån Ecm och slutgiltigt kryptal ϕ(∞,t0) som baseras på kryptalet ϕ(t,t0) och relateras till tangentmodulen Ec 
som enligt regelverket får antas vara 5 % högre än Ecm. Regelverket presenterar diagram ur vilka man kan utläsa 
slutgiltigt kryptal om stor noggrannhet inte krävs samt att tryckpåkänningen i betongen inte överstiger  
0,45fck(t0) vid tiden för lastens påförande där t0 syftar till betongens ålder vid pålastning39. Se Fig.13. I övriga fall 
hänvisas det till informativ bilaga B för bestämning av kryptalet ϕ(t,t0) och krympning, deformation orsakad av 
uttorkning ɛcd,0. En metod baserad på resultat från laboratorieförsök som visats ha en genomsnittlig 
variationskoefficient av storleksordning 20 %. I den informativa bilagan nämns att om lägre noggrannhet, 
uppskattningsvis, anses tillräckligt får diagrammen nyttjas. Regelverket påpekar dock att i global bärverksanalys 
får krympning försummas förutsatt att fogar anordnas med ett avstånd högst djoint för att ta upp resulterande 
deformationer. Det anmärks att ett större värde kan tillåtas för förtillverkade betongkonstruktioner eftersom 
en del av krypningen och krympningen ägt rum före sammansättningen. Det rekommenderade värdet är 30 m 
men ska enligt EKS bestämmas av konstruktören i varje enskilt fall. Regelverket påpekar även att krympning 
endast behöver beaktas i brottgränstillstånd om den är av väsentlig betydelse och ger som exempel 
stabilitetsfall där andra ordningens effekter är betydande.   

                                                           
39 SS-EN 1992-1-1 3.1.4 
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3.8 BÄRVERKSDELAR I BETONG, ICKE-LINJÄRA MATERIALEGENSKAPER 
I en global analys baserad på finita element där bärverksdelar utöver de i enbart betong samverkar kan det 
vara svårt att representera de faktiska styvheterna i enbart ett linjärt elastiskt analytiskt scenario och således 
direkt erhålla korrekta inre krafter. Hur spänning förhåller sig till töjningen i ett material beskrivs i ett materials 
arbetskurva. Arbetskurvan för betong är icke-linjär. Se Fig.14. Med hänsyn till regelverket anses ett linjärt 
elastiskt tillstånd accepterat till dess att betongen spricker. Uppsprickning är centralt för bärverksdelar i betong 
och avhandlas i kap. 3.10.  
 

 
Fig.14. Illustrativ arbetskurva för betongens icke-linjära materialegenskaper och förenkling enligt regelverk. [egen illustration] 
 
Utöver den geometriska idealiseringen av ett bärverk ger regelverket stöd för idealisering av funktionssätt. 
Regelverket tar upp linjärelastisk analys med och utan begränsad omfördelning, plastisk analys inklusive 
fackverksmodeller samt icke-linjärt beteende40. Regelverket presenterar utöver det exempel på två metoder 
för hur arbetskurvan för betong kan förenklas. Parabel- rektangeldiagram och Bilinjärt samband. Regelverket 
nämner explicit icke-linjärt förhållande för bärverksanalys men att andra idealiserande samband får användas 
om de återger den aktuella betongens beteende på ett lämpligt sätt. De förenklade metoderna statueras 
istället för tvärsnittsdimensionering. Parabel- rektangeldiagram framhävs och andra ännu mer förenklade 
samband så som Bilinjärt får nyttjas om de är likvärdiga eller mer konservativa.  

Regelverket ger på flera sätt stöd för att beakta betongens icke-linjära materialegenskaper i linjär analys för 
olika avseenden. I brottgränsstillstånd, för både global analys och tvärsnittsverifikation, kan reducerade 
nominella böjstyvheter som beaktar det armerade tvärsnittet studeras tillsammans med en reducerad 
elasticitetsmodul baserat på effektivt kryptal. Genom detta förförande beaktas ogynsamma icke-linjära effekter 
av sprickbildning, partiell sprickbildning och uppstyvning av dragen betong mellan sprickor41. Vid beräkningar 
av spänningar och deformationer i brukgränsstillstånd kan analysen förenklas och endast beakta 
böjdragspänningar för att avgöra om ett tvärsnitt är sprucket42. Förenklingarna av betongs icke-linjära 
materialegenskaper i linjär analys bygger på att härledning av krafter (dess lastväg) bestäms ur ett linjärt 
beteende med marginal. Ett fullt uppsprucket tvärsnitt antas sedan i tvärsnittsverifikation. Förförandet kan 
hävdas vara kontroversiellt för stabiliserande väggar43, 44. Vilket avhandlas i kap. 3.11 Bärverksdelar i betong, 
verifikation med linjär FEA. 
 
Då tvärsnitt i betong spricker påverkas även lastvägen med hänsyn till att vridstyvheten drastiskt försämras. 
Vilket enligt regelverket kan hanteras genom att justera tvärkontraktionstalet till noll för spruckna 
bärverksdelar. Även icke-linjär krypning kan behöva beaktas om tryckpåkänningen närmar sig hälften av 
dimensionerande tryckhållfastheten vid initiell pålastning45. 
 
Generellt kan det vara förnuftigt att utreda påkänningen i en global analys i tidigt skede för förtillverkade 
väggar i betong. Det gäller att utvärdera hur icke-linjära materialegenskaper bör beaktas och om de påverkar 
resultatet för spridningen av bärverksdelars inre krafter. Generellt erhålls större koncentrationer vid högre 
styvheter. Således kan fler linjära analyser behövas för att erhålla rimligt korrekta inre krafter i global analys 
baserad på linjär FEA. Då fler bärverksdelar samverkar kan alltså olika scenario utspela sig med olika 
dimensionerande förutsättningar för enskilda bärverksdelar. Vilket leder till att informationsmängden som ska 
dokumenteras ökar. 
                                                           
40 SS-EN 1992-1-1 5.4 5.5 5.6 5.7 
41 SS-EN 1992-1-1 5.8.7 
42 SS-EN 1992-1-1 7.1(2) 
43 Examensarbete M.S.c Romans, M (2010) Design of walls with linear elastic finite element analysis. TUDelft 
44 Rombach, G.A. (2004) Finite element design of concrete structures 
45 SS-EN 1992-1-1 3.1.4(4) 
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3.9 ANDRA ORDNINGENS TEORI 
När bärverk deformerar kan tillkommande lasteffekter uppträda. Masscentrum flyttas och excentriciteter från 
obelastat läge uppstår som analytiskt kan hanteras som tilläggsmoment av högre ordning46. För byggnadsverk 
studeras i de flesta fall första ordningen eller andra ordningens effekter. Då det i byggnadsverk rör sig om 
förhållandevis små deformationsförändringar försummas högre ordningar. Regelverket tydliggör att andra 
ordningens effekter även kan uppkomma globalt i bärverk med flexibelt stabiliserande system då effekter lokalt 
bedöms påtagliga. Då andra ordningens effekter studeras ska jämvikt och bärförmåga verifieras för deformerat 
tillstånd. Deformationerna ska beräknas med beaktande av uppsprickning, icke-linjära materialegenskaper och 
krypning. Det anmärks även att linjära materialegenskaper kan nyttjas om reducerade styvhetsvärden studeras 
i form av effektiv elasticitetsmodul justerad med faktor för betongens hållfasthetsklass och bärverksdelars 
slankhetstal och relativa normalkraft.47 
 
Andra ordningens effekter får dock försummas om de är mindre än 10 % av motsvarande effekter av första 
ordningen48. Men det är något som först kan uteslutas om effekten är verifierad. Regelverket presenterar en 
metod för att bestämma om globala andra ordningens effekter i flexibla bärverk får försummas innan effekten 
är bestämd. Metoden baseras på att den totala vertikala lasten inte överstiger en kapacitet baserad på global 
knäckning av de stabiliserande enheterna. Kapaciteten beräknas m.h.t antalet våningar, byggnadens totala 
höjd, betongens dimensionerande elasticitetsmodul Ecd och tröghetsmoment för osprucket betongtvärsnitt för 
stabiliserande enheter och reduceras med en faktor k1 = 0,31. Verifieras det ytterligare att de stabiliserande 
enheterna förblir ospruckna i brottgränstillstånd får k1 bytas ut mot k2=0,62. Det anmärks dock att där det 
stabiliserande systemet som helhet har väsentliga skjuvdeformationer och eller ändrotationer finns mer 
noggranna informativa riktlinjer i bilaga H om när lokala och globala andra ordningens effekter kan försummas. 
I bilagan tydliggörs att betydande skjuvdeformationer kan uppträda i väggskivor med öppningar. Metoden som 
presenteras liknar den enklare men tar även hänsyn till styvhetens variation, relativ flexibilitet hos 
inspänningen och lastens fördelning. Om lastens intensitet fördelas jämnt över våningarna och att nedre 
våningars rotationsstyvhet är så stor att ett fast inspänt scenario erhålls motsvarar metoden den förenklade 
med värdet k1=0,31 49. 
 
Då globala andra ordningens effekter ska beaktas ger Bilaga H stöd för hur detta kan beaktas med fiktiva 
förstorade horisontala krafter i linjär elastisk analys. Bilagan tydliggör även att nominella styvhetsvärden med 
effekter av krypning inkluderade bör användas. Det anmärks dock att då ett initialt osprucket tvärsnitt visar sig 
spricka eller om fördelning av horisontalkrafter förändras markant måste analysen omfatta fler steg. På så sätt 
itereras lösningen fram i numeriska beräkningar. 
 
I bärverksanalys baserad på linjär teori uppnås jämvikt utifrån odeformerat bärverket innan belastning. De 
flesta beräkningsverktyg baserade på finita element och linjär teori kan dock ta hänsyn till andra ordningens 
effekter genom att addera en geometrisk styvhetsmatris till den initialt linjära styvhetsmatrisen. Beräkningen 
görs då i två steg. För att definiera den geometriska styvhetsmatrisen i det senare steget studeras tryckta 
normalkrafter i element. Trycket påverkar böjande moment i och med deformation vinkelrätt trycket, något 
som resulterar i förlorad styvhet för bärverksdelen. Den förlorade styvheten kan i global analys för flexibla 
konstruktioner leda till omfördelning av last. Konstruktören kan även antagit allt för slanka konstruktioner så 
att trycket reducerar styvheten till noll.  Som konsekvens av detta i global analys med finita element erhålls en 
singulär styvhetsmatris och beräkningen kan ej slutföras. Detta inträffar då tryckta normalkrafter är lika eller 
större än knäckningslasten (ren Euler knäckning) för bärverksdelen. Hur nära eller långt ifrån detta kriterium ett 
bärverk är brukar kunna presenteras i analysverktygen. Den bärverksdel i en global analys som först når detta 
kriterium är vad som avser system knäckning och systemets första instabilitetsmod.  
  

                                                           
46 SS-EN 1992-1-1 5.8.1 
47 SS-EN 1992-1-1 5.8.2 (2)P 
48 SS-EN 1992-1-1 5.8.2 (6) 
49 SS-EN 1992-1-1 Bilaga H 
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3.10 BÄRVERKSDELAR I BETONG, UPPSPRICKNING 
Nästan alla former av belastning på betong leder till sprickbildning, vilket oftast inte leder till problem. Armerad 
betong måste spricka för att armeringens förstärkande effekt ska nyttjas. Uppsprickning är således väldigt 
centralt för bärverksdelar i betong men är både omfattande och invecklat. 
 
Betongens förmåga att ta upp dragspänningar är som tidigare nämnt begränsad. Detta beror till stor del av att 
materialet innehåller mikrosprickor och lokala försvagningar. Dessa finns utspridda slumpmässigt genom hela 
materialet och uppstår oftast från krympning och betongens härdningsprocess50. Mikrosprickor ökar hastigt i 
utbredning vid belastning och armeringens syfte är till stor del att förhindra att för grova sprickor uppstår.  
 
Det finns många olika typer av sprickbildning i betong. Vilka kan delas in efter dess uppkomst och effekt. I tidigt 
skede beaktas främst tillåtna sprickor med krav på utförandet. Konstruktörer studerar främst sprickor efter 
lång tid i bruksgränstillstånd och säkerställer att deras bredd (sprickvidd) inte överstiger reglerade värden 
m.h.t. stångdiameter eller betongens hållfasthetsklass51. Förspända konstruktioner är mer känsliga för 
uppsprickning och det förekommer att sprickvidder verifieras för frekvent förekommande brukslaster52. 
Sprickbildning kan i bruksgränstillstånd bedömas efter tre nivåer. Sprickor kan accepteras, begränsas eller inte 
accepteras. Skilt från detta är då uppsprickning på grund av betongens olinjära materialegenskaper studeras i 
brottgränstillstånd. Då icke-linjär materialmodell beaktar sprickor i betong och flytning i armering.  
 

 Tidigt skede: 
Under tidigt uttorkningsförlopp, 8-10 timmar, kan bindetidssprickor, separationssprickor, sättsprickor 
och vattenavgångssprickor uppkomma. Skillnader i temperatur mellan inre och yttre delar av 
konstruktionen kan medföra temperatursprickor. Dessa beror av expansionen som uppstår under 
värmeökningen normalt 8-24 timmar efter blandning av betongen.  

 Lång tid: 
Krympberoende sprickor avser de som inte uppstår av yttre last. Dessa kan uppstå under 
spänningslösa förhållanden t.ex. sättsprickor eller under spänningsutveckling t.ex. uttorkning. Till 
detta kan även krympningen vara fri eller fastlåst. Tidigare har uppfattningen varit att vid fri 
krympning uppstår inga spänningar och att betongen inte spricker53. Om konstruktionen istället är 
fastlås uppstår dragspänningar. Är dessa spänningar högre än betongens draghållfasthet uppkommer 
sprickor. I betongföreningens betongrapport nr 13, 2008 vitnas en svårare problematik än så vid fri 
krympning54. Man fastslår att vct i första hand bör reduceras, vilket minskar krympningen. 
Krympningen sker dock snabbare och betong blir sprödare. Sprickrisken kan öka. För att undvika 
plastiska krympsprickor vars risk ökar med snabbare uttorkning bör ett vct på 0,55 eftersträvas. 
Rapporten anser att konstruktörer bör både ange ett minsta och största tillåtna värden på vct.  

 
Vid linjär analys klargör regelverket att då dragspänningar överstiger betongens draghållfasthet kommer 
sprickor att uppstå55. För att introducera hur uppsprickning studeras i brottgränstillstånd kan en balk i böjning 
studeras likt Fig.15. I områden där moment är stort kommer dragspänningarna att vara störst i ytterkant vilket 
gör att sprickan startar där och växer uppåt mot tryckzonen. I områden där tvärkraft är stort kommer 
dragspänningarna att ligga med en lutning på ungefär 45 grader mot balkens huvudaxel. Sprickorna kommer då 
att vara sneda.  

 
Fig.15. Sprickbildning för balk i böjning, brottgränstillstånd [egen illustration] 
 

                                                           
50 Pavlović, M.N., Kotsovos, M.D. (1995) Structural concrete 
51 SS-EN 1992-1-1 7.3.3 
52 SS-EN 1992-1-1- 7.3.1 (5) 
53 Thorsén, Å. (1993) I fiberbetongens värld. 
54 Silfwerbrand, J. (2008) Betongrapport nr 13 
55 SS-EN 1992-1-1 12.6.3(3) & 7.4.3(3)  
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Vid dimensionering utreds om tvärsnittet är normalarmerat, balanserat eller överarmerat. Ett segt brott och 
god armeringsekonomi är önskvärt vilket medför att ett normalarmerat tvärsnitt eftersträvas56. I ett 
normalarmerat tvärsnitt deformerar betongen, spricker upp, så pass att armeringen verkar och dess 
sträckgräns nås innan en annan brottmod inträffar. Slutgiltigt sekundärt brott sker dock som betongkrossbrott. 
Normalarmerade tvärsnitt kallas därav även underarmerade. Vid ett balanserat tvärsnitt nås armeringens 
sträckgräns samtidigt som betongbrott inträffar. För ett överarmerat tvärsnitt uppnås aldrig sträckgränsen då 
sprött betongtryckbrott sker dessförinnan. 
 
Regelverket framhäver icke-linjär analys för bärverksanalys och beskriver detta som den generella metoden57. I 
denna mening kan regelverket verka väl framåtblickande då fullt icke-linjär analyser inte tillhör majoriteten 
analyser utförda för armerade betongkonstruktioner i byggnader idag. Metoden kan hävdas tillhöra 
avancerade beräkningar och nyttjas för att simulera betongens agerande. Vid icke-linjär analys är antaganden 
om betongens förmåga att bära tryck och plasticering av armering styrande. För att ett material ska övergå från 
ett elastiskt stadium till ett plastiskt går det först genom en fas som kallas flytning. Först när betong spricker 
verkar armering. Vid simulering med icke-linjär materialmodell beskrivs förloppet av dragen betong, sprickors 
initiala uppkomst och tillväxt mer noggrant. Tryckt betong uppvisar även ett icke-linjärt beteende som 
illustrativt visats i kap. 3.8 för enaxiell tryckpåverkan.  
 
Tryckt betong beter sig linjärt elastiskt upp till cirka hälften av tryckhållfastheten för att sedan växa mer 
långsamt. Den lägre tillväxten föranleds av att det bildas mikrosprickor där energi förbrukas och styvheten 
sjunker. Vid ökad belastning sker tillslut vidhäftningssprickor som leder till ytterligare minskad styvhet. Till slut 
uppnås stukgränsen och betongen krossas. Hur snabbt tryckt betongs uppmjukning sker varierar beroende på 
betongkvalité. För högre presterande betong sker uppmjukningen snabbt till skillnad från betong av lägre 
kvalité. Beroende på omslutande tryck beter sig betong mer eller mindre sprött. Vid tryckt påverkan i fler 
riktningar beter sig betong mer plastiskt och kan deformeras likt ett duktilt material tills brottöjning nås. Under 
biaxiellt eller triaxiellt tryck kan betongens tryckhållfasthet ökas, speciellt i det senare. Materialmodeller som 
beaktar detta måste definieras för att simulera ett reellt beteende. 
 
I kontrast till tryckt uppmjukning sker dragen uppstyvning i bärverk av armerad betong. Innan betongen 
spricker har armeringen endast en marginell betydelse för den totala styvheten. När betongen spricker 
överlagras kraften från betongen till armering och konstruktionens styvhet minskar. Efter uppsprickning ökar 
styvheten på grund av betongens medverkan mellan sprickor. Inverkan av dragen uppstyvning är alltid 
gynnsam och det anmärks i regelverket att denna får försummas i förenklade syften.58 
 
För dragen betong studeras ett linjärt elastiskt beteende i icke-linjär analys till dess att makrosprickor uppstår. 
Hur första sprickan uppstår i detalj fastslås inte i gällande regelverk. Regelverket framhäver dock att realistiska 
styvheter ska beaktas vid icke-linjär analys samt att osäkerheter i beteendet nära brott ska beaktas59. 
Eurokoderna för betong bygger till stor del på ett förarbete av Euro-internationella betong kommittén CIB och 
Internationella förspännings federationen FIP. Arbetet av CIB och FIP sammanställdes för första gången 1978 i 
Model Code (MC). I MC 90 tydliggörs beteendet av dragen betong och uppsprickning i faserna Uncracked, Crack 
formation, Stabilized cracking och Post-yielding. Övergång mellan de tre första faserna sker vid första och sista 
sprickan.   
 
Vid analys med icke-linjär materialmodell studeras oftast den specifika energi som krävs för att sprickor i 
betong uppstår. Brottenergin beräknas av arean under en spänningsförskjutningsgraf och beror av kvaliteten 
på betongen och val av ballast. Metoden introducerades i MC 9060.  
 
Generellt studeras fullt förankrad armering som en utsmetad analytisk egenskap. Enskilda armeringsstänger 
förutsätts således jämnt verksamma över en antagen yta. Förankrande delar av armering som bidrar till 
systemet försummas eller approximeras. Vid mer noggrannare simuleringar i icke-linjära analyser kan 
armeringens verkliga utformning analyseras. Enskilda armeringsstänger modelleras och en vidhäftningsmodell 
definieras för att hantera spänningsfördelningar i vidhäftning mellan armeringsstång och betong (bond stress-
slip model)61.   
                                                           
56 Nilsson, M. (2006) BETONGBYGGNAD 
57 SS-EN 1992-1-1 5.8.6 (1)P 
58 SS-EN 1992-1-1 5.8.6(5) 
59 SS-EN 1992-1-1 5.7 (4)P 
60 CEB-FIP MC90 3.2.1 
61 CEB-FIP MC90 3.1.3 
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Under sprickförloppet (Crack formation) krävs en materialmodell som kan beskriva hur sprickor propagerar.  
MC 90 framhäver att när betong spricker spelar enskilda sprickor stor roll. I FEA behandlas oftast sprickor som 
utsmetade över hela finita elementen. Dessa representeras i integrationspunkterna och härleds från töjningar i 
den ospruckna betongen och en icke elastisk töjning från spricköppningen. Richard Malm har visat i förstudier 
till forskningsprojektet Elforskprojekt om uppsprickning i Storfinnforsen att utsmetade sprickor är starkt 
beroende av finita element analysens elementnät. Med utsmetade sprickor bortses ett väldigt sprött 
brottfenomen. Då den energiupptagande kapaciteten är lägre än den energi som frigörs vid uppsprickning kan 
sprött brott på grund av Snap-back uppkomma. En typ av blixtlås-effekt uppkommer. För att numeriskt hantera 
sådant fenomen behöver sprickor kunna propagera oavsett elementnätets struktur. Richard Malm använder X-
FEM som kan studera diskreta sprickor och klyva befintliga finita element, introducera nya noder och element 
under körningsproceduren62. 
 
I MC 90 framhävs även betydelsen av betongens mesostruktur, en detaljeringsnivå mellan micro och macro. 
Mesostrukturen har betydelse för hur och när macrosprickor uppstår. I simuleringar på mesonivå studeras 
enskilda ballastkorn och cementpastan mellan dem. Det har visats att i normalpresterande betong spricker 
betongen oftast runtom ballastkornen. Sprickförloppet i högpresterande betong skiljer sig då cemenpastans 
hållfasthet är så hög att sprickor oftast passerar rakt igenom kornen. Det påpekas att ballastkornen hållfasthet 
är viktig för betongens totala hållfasthet, hur pass sprött brott som sker och hur rak uppsprickningen blir. 
 
Teori och indata som ska behärskas, hanteras och dokumenteras är omfattande vid icke-linjära analyser. Då 
betongens reella beteende simuleras är uppsprickning det centrala fenomenet som föranleder det omfattande 
arbetet. Regelverket påpekar att ett realistiskt beteende ska eftersträvas vid icke-linjär analys och ger endast 
utrymme för att förenkla gynnsamma effekter. Regelverket tar istället upp förenklade metoder baserade på 
andra funktionssätt än det icke-linjära.  
 
I bruksgränstillstånd öppnar regelverket dock för förenklade metoder när uppsprickning studeras med icke-
linjära analyser. Då begränsning av sprickors bredd säkerställs med beräkning i bruksgränstillstånd och att 
förenklade metoder används ska de utgå från regelverket eller vara bestyrkta genom provning63. I avseendet 
beskriver regelverket att endast bärverksdelars böjdragspänningar behöver beaktas. Det förekommer att FEM 
baserade analysverktyg främst avsedda för linjärt elastiska analyser bygger på förenklade icke-linjära 
materialmodeller där endast böjdragspänningar beaktas. Förenklade metoder för bruksgränstillstånd bör inte 
förväxlas med analyser med icke-linjära materialmodeller för brottgränstillstånd. 
 
Utöver regelverket fastslår dock författningssamlingen att beräkningsmodell enbart i rimlig utsträckning ska 
beskriva konstruktionens verkningssätt i aktuellt gränstillstånd. Ordvalet kan argumenteras och är öppet för 
tolkning. Eurokoderna beskriver inte specifikt vilka metoder som ska nyttjas som grund i en icke-linjär 
materialmodell. Många delar i eurokoderna för betongkonstruktioner härstammar från Model Code. I MC 
presenteras fenomen och detaljerade metoder ges för hur de kan beaktas, metoder som inte tas upp i gällande 
eurokoder. Det är inte långsökt att inse att kommittéerna inte är lika överens om vilka icke-linjära 
materialmodeller som ska gälla till skillnad från då andra funktionssätt studeras.   

                                                           
62 Malm, R., Gasch, T., Eriksson, D., Hassanzadesh, M. (2013) Probabilistic analyses of crack propagation in concrete dams. 
63 SS-EN 1992-1-1 7.3.4 (5) 
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3.11 BÄRVERKSDELAR I BETONG, VERIFIKATION MED LINJÄR FEA 
Möjligheten att studera betong med begränsade icke-linjära företeelser kan vara projektekonomiskt attraktivt. 
Att studera bärverk i betong i linjär analys beaktar dock inte betongens brottmod vilket kan leda till att mindre 
relevanta spänningsfördelningar för brott studeras. Om inte betongens reella brottmod finns i åtanke är risken 
stor med linjär analys att t.ex. horisontell armering saknar tillräcklig förankring vid upplag. Detta medför i sin 
tur risk för att sneda sprickor vid upplag når tryckbågen, något som ofta utgör brottmod för väggar i betong.  
Utöver det kan tillräcklig och förankrad vertikal armering saknas för att lyfta upp last till tryckbågen då 
böjsprickor uppstår. Se Fig.16, 17, 18, 19. 
  

 
Fig.16. Illustrativ normativ lastväg vid icke-linjär materialmodell. Endast tryckbåge uppstår.[egen illustration] 
Fig.17. Brottmod vid bärverksanalys med icke-linjär materialmodell spänningar och sprickbildning i betong (endast tryckbåge urartas). 
[egen illustration baserad på 1 av 23 simuleringar utförda av M.sc. Marc Romans, TUDelft, 2010] 

 
Fig.18. Illustrativ normativ lastväg vid linjär analys. Både tryckbåge och dragzon uppstår. [egen illustration] 
Fig.19. Utbredning dragzon och flöde av dragkraft (Dragtrajektorierna) enligt linjär elastisk FEA. [egen beräkning] 
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3.12 SINGULARITETER OCH KOPPLING AV FINITA SKALELEMENT FÖR FÖRTILLVERKADE 
VÄGGELEMENT 

I FEA kan missvisande fenomen med bakgrund ur idealiseringen i form av singulariteter uppträda. Singulariteter 
beskriver icke-reella problem och kan bortses ifrån i tolkning av resultatet. Dessa uppstår av numeriska skäl 
som höga extrem i resultat och ökar lokalt då finare elementnät studeras. Nedan presenteras singulariteter 
som kan uppstå för skalelement64. Se Fig.20.  

 

 
Fig.20. Då singulariteter förekommer och möjliga lösningar [egen illustration baserad på G.A Rombach, 2004] 

 

Att ställa upp en global analys så att inga singulariteter uppträder kan vara tidskrävande. Det förekommer i 
beräkningsverktyg avsedda för global analys och tvärsnittsverifikation tilläggsfunktioner för att fördela 
koncentrerade spänningar. Det lämnas då åt konstruktören att tolka över vilka ytor spänningar ska fördelas. 
Detta är högst relevant då global analys avsedd för tvärsnittsverifikation för stabiliserande förtillverkade väggar 
i betong ställs upp.  

Ett relevant exempel är de kopplingar som utförs mellan förtillverkade väggelement. Regelverket påpekar 
explicit att kopplingars beteende ska beaktas i bärverksanalys. Bortser man från detta är risken stor att 
irrelevanta lastvägar studeras, något som illustreras i Fig.21. Exempel på hur diskreta och utsmetade kopplingar 
kan ställas upp mellan två skalelement presenteras i Fig.22. 

 
 

 
Fig.21. Tryck- & dragtrajektorier för två väggelement belastade med dragande horisontell punktlast i överkant, FEA med linjär elastisk 
materialmodell & icke-linjär geometrisk modell. Från vänster: [del av horisontell last i väggen till vänster presenteras] 
(1) Förtillverkade väggskarvens försvagande effekt bortses ifrån, motsvarande platsgjuten konstruktion. [52 %] 
(2) Normalt kopplade förtillverkade element där en försvagning sker i jämförelse med (1). [17 %] 
(3) Minimalt kopplade förtillverkade element med dragband i överkant. [4 %] 
(4) Ej kopplade förtillverkade element. [0 %] (Viss tendens i trajektorierna ses i den ej-kopplade väggen p.g.a icke-linjära konvergens villkor) 
 
 
I dagsläget dimensioneras kopplingar för förtillverkade element ofta i olika lokala analyser i andra 
beräkningsverktyg än det för den globala analysen. Förutsättningarna för de lokala analyserna baseras dock 
oftast på laster som bygger på ett beteende i den globala analysen. Målet är att representera kopplingars 
beteende samtidigt som singulariteter undviks i global analys. I de lokala analyserna verifieras sedan de 
ingående bärverksdelarna eller zonerna. Exempel på verifikationer som utförs i lokal analys presenteras i 
Fig.23. 
                                                           
64 Rombach, G.A. (2004) Finite element design of concrete structures 
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Fig.22. Kopplingar mellan förtillverkade stabiliserande väggelement i betong kan modelleras i FEA på olika sätt. 
T.V: diskret styvhetskoppling som tar upp skarvens frisläppta laster. Spänningsfördelare och ett tätare elementnät kan behövas. Om 
styvhetselementet representerar kopplingen korrekt kan last för lokal analys utläsas. 
T.H: Utsmetad inverkan av diskreta styvhetskopplingars. Inverkan smetas ut över hela väggskarven genom att försvaga väggskarvens 
styvhet. Lastfördelningen över skarven behöver sedan tolkas innan lokal analys för enskilda plåtar görs.   
 
 
Det kan hävdas att en utsmetad inverkan av kopplingar inte beaktar de lokala koncentrationerna och de 
lastvägar som bildas då diskreta kopplingar studeras. Författningssamlingen beskriver att beräkningsmodell ska 
i rimlig utsträckning beskriva konstruktionens verkningssätt. Till detta kan det ingenjörsmässigt argumenteras 
att beroende på vilket skede projektet befinner sig i kan rimlighetsbedömningen variera. Diskreta kopplingar är 
mer tidskrävande att modellera och tar längre tid att beräkna. I tidiga skeden, för lastnedräkning eller för att 
bestämma väggtjocklekar kan förenklade utsmetade kopplingar motiveras. Är avsikten istället en 
elementdimensionering bör väggskarvens försvagande effekter representeras med diskreta kopplingar.  
 
 

Tension load (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6.2 and ETA) 
Proof Load [kN] Capacity [kN] Utilization βN[%] Status 
Steel Failure 8,2 38,8 21,2 OK 
Pull-Out Failure 8,2 43,7 18,8 OK 
Concrete cone 
Failure 

16,5 87,2 18,9 OK 

Blow-Out Failure n/a n/a n/a n/a 

Splitting Failure n/r n/r n/r n/r 
Shear load (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6.3 and ETA) 

Steel Failure 6,3 28,0 22,3 OK 
Concrete pry-out 
failure 

25,0 163,1 15,3 OK 

Concrete edge 
failure 

12,5 13,6 91,9 OK 

Steel combined tension and shear loads (CEN/TS 1992-4-2:2009, 6.4.1.1) 
βN βV α Utilization  βN,V[%] Status 
0 0,223 1 22,3 OK 

Combined tension and shear load (CEN/TS 1992-4-2:2009, Section 6.4 and ETA) 
0,1888 0,919 1,5 96,3 OK 

Steel plate failure verification  (EC3-1-1, EC3-1-8) 
Stress [N/mm²] fyd [N/mm²] Utilization [%] Status 

22,02 345 6 OK 
Concrete compression failure verification  (EC2, EC3, Partially loaded areas) 

Stress [N/mm²] fjd [N/mm²] Utilization [%] Status 
2,743 22,98 12 OK 

 
Fig.23. Exempel på verifikationer i lokal analys enligt CC-metoden i ETA och SS-EN för en fästplåt i betong. CC-metoden bygger enbart på 
betongens kapacitet att motstå lokala krafter. Det är vanligt att kringliggande armering beaktas i ytterligare lokala analyser för att 
förhindra olika typer av kantbrott.  
 
 
Kopplingars styvhet kan generellt vara svåra att bestämma och det förekommer, speciellt i tidiga skeenden, att 
ett styvast- och ett mjukast-tänkbara scenario studeras. Något som leder till dubbelt beräkningsarbete och 
ytterlighetsdimensionering; vilket sällan är projektekonomiskt. Tvärt mot detta urartas en strategi där man 
försöker representera bärverkets styvhet så korrekt som möjligt inom de idealiserade spänningstillståndet som 
tillåts studera. I det fallet är lokala analyser avgörande för att påvisa rimligheten i de antaganden som görs.  
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 CAD- OCH IT-MILJÖ 

4.1 RHINOCEROS™ – MCNEEL NORTH AMERICA 
Under 1980 talet startade Robert McNeel och partners McNeel North America som idag 
bland annat utvecklar mjukvaran Rhinoceros™ (Rhino). Rhino version 5 säljs med slogan 
”modeling tools for designers” och ”design, model, present, analyze, realize” och används 
främst av industridesigners i produktutveckling. Programvaran kan grundligt hantera krökta 
ytor och analysera avancerade former. Funktionalitet som att räta ut enkel och dubbel 

krökta ytor samt definiera och presentera vridningar och välvningar möjliggör friformsdesign under 
kontrollerade former. Programmet har god interoperabilitet och kan samverka med liknande program. Se 
Fig.24. Arkitekter använder även programmet för att ta sig an mer fri form i design av byggnadsverk och 
visualisering. Rhino är dock inget objektbaserat projekteringsverktyg och hanterar likt AutoCAD™ DWG-format 
objekt som grupperingar av noder, linjer och ytor. Rhino kan läsa objektbaserade format så som 
byggbranschstandarden IFC men konverterar då objekten till grupperingar av ytor där andra objektspecifika 
parametrar går förlorade. I byggbranschen används främst programmet för att skapa och utvärdera 
komplicerade former i tidigt skede för att sedan exporteras till mer konventionella projekteringsverktyg. 65 

 

Öppna/importera Spara/Exportera  Öppna/importera Spara/Exportera  Öppna/importera Spara/Exportera 

.3DM .3DM  .GTS .GTS   .RIB 

 .3DS  .IGS; .IGES .IGS; .IGES  .M  

 .SAT  .IFC   .SKP .SKP 

.AI .AI  .LWO .LWO    

.DWG .DWG  .DGN   .SLC  

.DXF .DXF  .FBX   .SLDPRT; .SLDASM  

 .DAE  .SCN   .STP; .STEP .STP; .STEP 

 .CD   .UDO    

.X .X   .FBX  .STL .STL 

 .EMF  .OBJ .OBJ  .VDA .VDA 

.EPS   .CSV .CSV  .WRL; .VRML .WRL; .VRML 

 .GF   .X_T  .GDF .GDF 

 .PM  .PDF .PDF   .WMF 

 .KMZ  .PLY .PLY   .X3DV 

.OFF   .TXT .TXT   .XAML 

.GF; .GFT    .POV   .XGL 

   .RAW .RAW  .ZPR .ZPR 

        
Fig.24. Filformat som stöds av Rhino 5 grundinstallation. Tredjepartsutvecklade tillägg möjliggör ytterligare interoperabilitet. 

McNeel North America har med åren jobbat intensivt för att bygga upp en starkt engagerad bas av användare. 
Deras mjukvaror bygger till stor del på samarbete mellan program och en öppen inställning till 
tredjepartsutveckling av tillägg. En del företag bygger hela sin verksamhet på att utveckla tillägg till 
Rhinoceros™. Andra ger ut tillägg utan kostnad, antingen som ett bidrag till branschutvecklingen, som 
varumärkesfrämjande eller för att locka användare. McNeel North America har även en villig inställning till 
studenter och nya användare. Studentlicenser erbjuds och andra nya användare kan enkelt ladda hem och 
utvärdera hela mjukvaran och tillägg utan stoppdatum, men med ett begränsat antal exporter. 
  

                                                           
65 McNeel North America (2015) Background. 
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4.2 RHINOCEROS™ – GRASSHOPPER™ - PARAMETRISK DESIGN  
Grasshopper™ är ett tillägg i beta stadie som idag ges ut utan kostnad till Rhino 5. Utvecklat i slutet av 
2007 av David Rutten, nuförtiden en i McNeel and Partners. Första versionen av Grasshopper™ 
planeras som del av Rhino 6. Grasshopper beskrivs som en grafisk algoritm redigerare för Rhino och 
bygger på ett gränssnitt för nod-baserad programmering av algoritmer med fördefinierade funktioner. 

Mjukvaran kommer i grundinställning med fördefinierade funktioner för att modifiera in och ut data i form av 
geometrier, siffror, texter, ljud och färg. Programmeringen av algoritmerna görs genom att input och output för 
de fördefinierade funktionerna länkas samman i ett nätverk. Se Fig.25.  

 
Fig.25. Fördefinierad funktion för addition av två tal A och B (input, vänster sida) resulterar i R (output, höger sida). 

Arbetsmetodiken för nodbaserad programmering med fördefinierade funktioner skiljer sig således från 
konventionell programmering. Resultat ges direkt för varje steg och funktioner åberopas genom att dra dem 
från verktygspalett till en arbetsarea. Kopplingen mellan funktioner dras från illustrativt representerat 
input/output. Till skillnad från konventionell programmering där varje steg explicit ska definieras i text av 
användaren. Grasshoppers sätt kan argumenteras ge stora positiva effekter för användarens inlärningskurva. 
Kunskapströskeln som normalt måste nås innan användaren kan uppvisa resultat sänks drastiskt. McNeel och 
partners hävdar att Grasshopper™ inte kräver någon kunskap om programmering eller skriptning samtidigt som 
det tillåter designers bygga både enkla och storslagna form-generatorer. 

4.3 GRASSHOPPER™ – GALAPAGOS™ – EVOLUTIONÄR OPTIMERING/GENETISK ALGORITM 
Galapagos™ är ett tillägg till Grasshopper™, utvecklat av David Rutten, som idag ges ut utan 
kostnad. Rutten beskriver förhoppningarna med tillägget som ett försök att skapa en plattform för 
ett bredare nyttjande av evolutionära algoritmer för icke programmerare.66  

Genetisk programmering tas främst upp i sammanhang om artificiell intelligens och avser system 
som programmerar sig själv via ”Trial and error”-funktioner. Appliceringen är inspirerad av biologiska 
evolutionen. Genetiska algoritmer beskrivs som en liknelse där datasekvenser genereras istället för algoritmer 
och bådas förmåga att lösa problem beräknas med hjälp av en fitness-funktion.67 

Rutten framhäver att appliceringen i Galapagos™ inte särskiljer sig från de första publikationerna om genetisk 
programmering sedan tidigt 60-tal och nämner Lawrence J. Fogel ”On the Organization of Intellect” som 
startskottet. Rutten fortsätter och erkänner Ingo Rechenberg och John Henry Holland för deras arbete under 
tidigt 70-tal. Svenska Nationalencyklopedin anger John Holland som fadern för genetiska algoritmer efter hans 
arbete vid Univeristy of Michigan från denna tid. Rutten hävdar dock att genetisk programmering fick sitt 
genombrott efter Richard Dawkin’s bok ”The Blind Watchmaker” 1986. 80-talets genombrott med hemma 
datorn, PCn, drev nyttjandet av genetisk programmering ut från statligt finansierade verksamheter till allmän 
programmeringskunskap.68 

Rutten menar att det inte hänt mycket sedan dess, Evolutionär optimering/programmering och genetiska 
algoritmer är begrepp som må vara mer kända men att det fortfarande endast är verktyg för programmerare. 
”Av programmerare för programmerare” är en återkommande fras, något Rutten avser att ändra på med 
Galapagos™. 

Genetiska algoritmer är en applicerbar metod inom optimeringsteori och Rutten beskriver de största 
nackdelarna som att metoden är oerhört sakta och att den exakta lösningen inte kan garanteras i jämförelse 
med andra metoder. Fördelar som flexibilitet, förlåtande, progressivitet och den höga graden interaktion med 
användaren överväger dock och motiverar appliceringen. 

                                                           
66 Rutten, D. (2012) Evolutionary Computing 
67 Poli, R., Langdon, W. B., McPhee, N. F. (2008) A Field Guide to Genetic Programming 
68 Rutten, D. (2011) Evolutionary Principles applied to Problem Solving 
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Som förklarande exempel anger Rutten att avancerade ljus/skuggning eller akustisk beräkning där varje 
iteration tar en minut, minst behövs 50 generationer med vardera 50 uppsättningar för att hitta en lämplig 
lösning. En sådan optimering kan ta två dagar att lösa. Optimering med Galapagos™ lämpar sig således för 
komplexa system där varje iteration snabbt kan beräknas. Datorns utveckling med allt snabbare parallella 
processorer bidrar även till att lösningar nu nås snabbare. 

Att en lösning inte kan garanteras förklarar Rutten med att en genetisk algoritm aldrig vet när den nått sitt mål, 
den söker alltid efter en bättre lösning. Ett sätt att hantera detta är att ange kriterier för vad som avser en 
tillräckligt bra lösning. En lämplig lösning söks, inte nödvändigtvis den mest optimala.  

Rutten fortsätter och statuerar att flexibiliteten är den främsta egenskapen med genetiska algoritmer. De kan 
nämligen appliceras och lösa de allra flesta problem. Appliceringen är förlåtande på så vis att de klarar av både 
under- och överbegränsade och generellt dåligt formulerade algoritmer. Själva lösningsproceduren är även 
progressiv på så sätt att bättre lösningar kontinuerligt närmar sig, och växer fram. Avbryts processen i förtid 
erhålls alltid en lösning, kanske inte den mest optimala. Den behöver heller inte vara lämplig men till skillnad 
från andra metoder inom optimeringsteori så erhålls alltid en lösning. Något som tillsammans med den höga 
graden av interaktion med användaren förblir unikt med metoden. Under körningsproceduren finns en bred 
uppsättning möjligheter för användaren att styra hur optimeringen ska utforska lösningsrymden. Vilket på gott 
eller ont kan guida eller avvika optimeringen från att nå en lämplig lösning effektivt. 

Körningsproceduren illustrerar Rutten med ett topp-dal problem föreställande en tredimensionell 
lösningsrymd, där höjden är funktion av två variabler. Inom genetisk programmering benämns lösningsrymden 
som fitness-landskap, -volym eller -rymd och variabler som gener. I exemplet söker man högsta punkten i 
landskapet, nedan följer figurer löpande med tillhörande text. 

  
Fig.26. Illustrativt två dimensionellt fitness-landskap, deformerat i tredje dimension. [Egen illustration] 

Till en början vet inte optimeraren något om fitness-landskapet och befolkar landskapet eller rymden med ett 
slumpmässigt urval genomet. Genomet avser en uppsättning gener med specifika värden. Optimeraren 
utvärderar sedan lämpligheten för varje slumpmässigt genom.  

 
Fig.27. Illustrativ lämplighet i ett slumpmässigt urval genomet. 

Då lämpligheten är beräknad för varje känt genom kan en hierarki från minst till mest lämpad sorteras. Då vi 
söker en högsta punkt i landskapet görs antagandet att genom med högre värden troligen innehåller potentiellt 
högre nivåer. Därför bortses lägre nivåer och optimeringen fortsätter med resterande. Det är dock inte troligt 
att det högsta värdet hittades i en första slumpmässig generation av genom. Därför föder de mest lämpad 
genom i generation noll generation ett. Den nya avkomman befolkar slumpmässigt fitness-landskapet mellan 
de mest lämpade genomen i generation noll.   
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Fig.28. Illustration över nya generationer genom lämplighet. 

Nu erhålls en generation som inte är helt baserad på slumpmässigt valda värden utan lösningen samlas kring 
fitness-toppar. Stegen repeteras och på det här sättet, genom att ”döda” de minst lämpade och ”fortplanta” 
det mest lämpade, beskriver Rutten att optimeraren närmare sig lösningen på problemet. 

Rutten nämner fem stycken huvuddelar som utgör ”anatomin” i genetisk programmering. 

1. Fitness funktion 

2. Urvals mekanism 

3. Kopplings algoritm 

4. Koalescens algoritm 

5. Mutations faktor  

Med avseende på avgränsning i examensarbetet förklaras ej teorin mer ingående. För den intresserade kan 
David Ruttens framsteg följas på http://ieatbugsforbreakfast.wordpress.com/ 
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4.4 GRASSHOPPER™ - GEOMETRY GYM™– INTEROPERABILITET-TILLÄGG FÖR 
BYGGBRANSCHEN 

Geometry Gym Pty Ltd utvecklar och säljer interoperabilitet-tillägg, konsulttjänster, stöd och support till 
Grasshopper™ och Rhino primärt för arkitekter och konstruktörer. Företaget är startat och drivs av Jon 
Mirtschin.  

Med licensbaserade tilläggsfunktioner i Geometry Gym™ kan Grasshopper™ samverka med OpenBIM 
projekteringsverktyg. Primärt görs detta via branschstandard formatet IFC. Funktionalitet för direkt 
interoperabilitet via applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) ges för Revit™ och Tekla. Till Revit™ kan 
familjer genereras och för Tekla kan såväl attribut, svets, bult, assemblies (monteringar av delobjekt) och 
beskärningar hanteras. Utöver detta ges kopplingar till flertalet beräkningsverktyg för konstruktörer. 

Mirtschin motiverar licenskostnaderna med att tilläggen specifikt fokuserar på att effektivisera de mest 
tidskrävande åtagandena och att kunder således gjort besparingar på 3-4 gånger kostnaden i enstaka projekt. 
Mirtschin hävdar också att utveckla och underhålla liknande verktyg inom företaget generellt är mindre 
effektivt och tenderar att resultera i projektspecifika lösningar där bredare implementering misslyckas. 

Geometry Gym Pty Ltd har varit först ut, ligger långt fram i utvecklingen och kan leverera helhetslösningar för 
arkitekter och konstruktörer som vill komma igång med parametrisk design och simulering genom Rhino och 
Grasshopper™. Konkurrensen har på senare tid stärks och fler aktörer insett marknaden. För att slå sig in och 
göra avtryck har andra företag utvecklat verktyg Geometry Gym™ tidigare ensamt bidraget med. Företag som 
livnär sig på mer än mjukvaruutveckling kan dock konkurrera med lägre priser. 

4.5 GRASSHOPPER™ - LYREBIRD™ – INTEROPERABILITET MED REVIT™ 
LMN Tech Studio (LMNts) är LMN Architects integrerade design och teknologi studio. LMNts har i samarbete 
med McNeel and Associates vidareutvecklat Lyrebird™ för direkt interoperabilitet med Revit™. Tillägget ges ut 
utan kostnad och utgör en aktiv, direkt, länk mellan Grasshopper™ och 
applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) i Revit™ för att instansiera objekt och familjer. 

4.6 GRASSHOPPER™ - SLINGSHOT!™ – INTEROPERABILITET MED SQL DATABAS 
CASE är ett internationellt konsultföretag med huvudkontor i New York som placerar sig själv i mötet mellan 
byggnader och teknik. CASE framhäver sig som erkända av industrin och som ledare inom integration av 
teknologi och BIM principer. Nathan Miller, partner hos CASE ansvarar för Slingshot!™ ett open-source 
interoperabilitet tillägg till Grasshopper™ för koppling mot databaser.  

Guider och information om hur Slingshot!™ kan användas för att lösa en bredare interoperabilitet och 
implementering av Grasshopper™ ges. Tillägget möjliggör att via webbsidor kopplade mot MySQL databaser 
aktivt hantera Grasshopper-algoritmer och exportera samt visualisera resultat. Stöd för mer avancerade 
optimeringsalgoritmer och presentation från Galapagos™ finns, lik väl enklare kopplingar till Excel-databaser. 
Således kan företagsrepresenterade webbsidor byggas upp för en bredare implementering av verktygen. 
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 METODOLOGI 

5.1 FORSKNINGSMETOD 
Tre forskningsmetoder skiljs ofta inom litteraturen, explanativ, deskriptiv och explorativ.69 En explorativ studie 
avser att öka förståelsen för ett problem genom att besvara frågeställningar som ”vad är det som händer?” 
eller söka nya insikter. Den deskriptiva studien kan ses som en förstudie eller förlängning av den explorativa 
forskningen. I en explanativ studie betonas ett problem och fokus ligger på att förklara sambandet mellan olika 
variabler. Detta arbete kommer till största del vara en explorativ studie eftersom det berör en ny 
arbetsprocess. Den explorativa studien vilar på en deskriptiv förstudie av gällande regelverk.  

5.2 METODANSATS 
Metodansatsen i arbetet är deduktiv med hänsyn till det konkreta objektet som studeras, prefabricerade 
stabiliserande väggelement i betong. Problemet löses med hjälp av tidigare publicerade teorier. 41 Arbetet 
innebär inte att nya teorier tas fram utan att gällande regelverk studeras. Regelverk som bygger på kvantitativ 
forskning och empiriska studier och utgör den huvudsakliga datainsamlingen för arbetet. 

5.3 FORSKNINGSANSATS 
Vetenskap härleds från fakta och forskningsresultat ska kunna återskapas70. Kvalitativ forskning avser, till 
skillnad från kvantitativ, forskning som baseras på forskarens tolkning av objektet. Vars resultat nödvändigtvis 
inte kan återskapas. Bakgrunden och delar i detta arbete kan hävdas vara kvalitativ.  

Metodansatsen blir således delvis induktiv. Slutsatser dras av erfarenheter. Information samlas in i intervju, 
analyseras och slutsats dras.  

Studien resulterar i framtagandet av nya verktyg för konstruktörer där konkret data i form av ekonomiskt 
resultat driver optimering av bärverksutformning. I den bemärkelsen görs i huvudsak en kvantitativ ansats. 

5.4 GENOMFÖRANDE  
Arbetet inleds med en litteraturstudie över relevant samtida forskning utförd på institutionen för 
Samhällsbyggnad på LTU och därefter görs en ansats. Ansatsen utgör en motivering av arbetets vetenskapliga 
grund och ger en förklaring av vad som är nytt, jämfört med vad som redan gjorts. På LTU har liknande 
problemformuleringar avhandlats men lösts i en annan IT-miljö och för ett annat område inom 
konstruktionsteknik.  

Efter litteraturstudien avhandlas gällande regelverk och teori om stabiliserande prefabricerade väggelement i 
betong i en deskriptiv förstudie. Regelverket är fackmässigt beskrivet och omfattande. Utöver detta pågår en 
debatt i branschen om hur regelverket får tolkas i vissa relevanta områden för ämnet. Främst om vilka 
metoder, hur och när de får appliceras för härledning av laster samt dimensionering av stabiliserande armerade 
väggar i betong. Den analysmetod som förespråkas är en förenklad metod men argumenteras vara 
projektekonomisk. Analysmetoden kan även hävdas vara kontroversiell i vissa avseenden. Teorikapitlet 
introducerar regelverket och debatten. Avsikten är att beskriva teorin på ett lekmannamässigt balanserat sätt 
där avvägning mellan omfattning, bakgrund och fackmässigt djup lämpligen görs.  

En förutfattad mening om att utveckla begränsade smarta verktyg till skillnad från fullt automatiserade 
plattformar föranleder teorikapitlets struktur. Med syfte om att hitta lämpliga avgränsningar mellan 
automatiserade verktyg och konstruktör presenteras teorin i logiska och lämpliga delkapitel. Delkapitel som 
avser olika skeenden en konstruktör går igenom i sin arbetsprocess vid beräkning (beräkningsgång). 

Teorin sammanställs i resultatet på ett mer fackmässigt sätt där paragrafer ur regelverket kategoriseras utefter 
den föreslagna beräkningsgången. Resultatet Beräkningsgång kan ses som ett direkt inlägg i debatten om 
analysmetoder och preciserar det stöd som ges i regelverket för den metod som förespråkas. Viktiga paragrafer 
listas och egna tolkningar särskiljs. Kap. 6.1, till viss del ett underlag för en checklista, kan för en lekman dock 
upplevas främmande.  

                                                           
69 Saunders, M., Lewis, P., Thronhill, A. (2009) Research method for business students 
70 Chalmers, A. (1999) What is this thing called science? 
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I delar av rapporten argumenteras informationen i regelverket vara utspridd, vilket motiverar behovet av 
smartare verktyg. Detta tydliggörs, även för en lekman, då paragrafer sammanställt listas intill varandra i 
resultatet för beräkningsgång.  

Teorin bakom arbetet kan delas in i två delar. Utöver arbetets konkreta teori från gällande regelverk beskrivs 
även den CAD och IT miljö som utreds och nyttjas för att skapa verktygen som avser att effektivisera 
arbetsprocessen. En stor andel i genomförandet har gått åt praktiskt arbete i framtagandet av verktygen. Själva 
framtagandet har även inneburit ett inlärningsmoment då djupare kunskaper saknats. I vissa avseenden har 
mer konventionell programmering studerats för att kringgå problem som uppstått i CAD & IT miljön. Teori och 
bakgrund om CAD och IT-miljön som presenteras i rapporten är i stora drag en avgränsad introduktion till 
ämnet. Resulterande algoritmer skyddas även av sekretess. Sett till genomförandet redogörs en mindre del av 
arbetet i rapporten.   

Resultatet av arbetet delas in i tre delar. Utöver beräkningsgången har verktyg utvecklats. För ett av dessa 
verktyg har en mer omfattande kostnadsanalys tagits fram. Verktygen beskrivs övergripande på så sätt att 
sekretessavtalet inte bryts. Kostnadsanalysen presenteras i sin helhet och mer djupgående beräkningar 
separeras i bilagor. 

5.5 DATAINSAMLING  
Primärt baseras resultatet på kvantitativ data från gällande regelverk. En intervju har även gjorts för att erhålla 
ytterligare åsikt, med mer erfarenhet, då delar av arbetet kan anses kvalitativa. 

5.6 VAL AV INTERVJUPERSONER 
Val har baserats för att erhålla en inblick. Med detta menas att syftet enbart är att undersöka hur 
organisationen förhåller sig till problemformuleringar. Inga slutsatser redogörs i resultatet från intervjun. 
Intervjuad har läst och godkänt att namn och innehåll publiceras.  

5.7 METODKRITIK 
Samtidigt som det huvudsakliga syftet med arbetet är att utreda möjligheten för automatiserade verktyg utgörs 
metodkritiken av att konstruktörens arbete innefattar delsteg som kräver ingenjörsmässig tolkning. 

5.8 VALIDITET 
Författaren har arbetat fem år som byggnadskonstruktör och examensarbetet utförs på deltid. Resterande 
arbetstid ägnas som byggnadskonstruktör för en privat aktör åt forskningsområdet. Kontakt med 
forskningsområdet sker dagligen, vilket leder till djupare förståelse för ämnet men kan även påverka validiteten 
av forskningen. Det är lätt hänt att kvalitativ forskning som inte är fristående blir färgad. Validiteten behålls 
med en kvantitativ forskningsansats.  

Den beräkningsmetod som förespråkas i arbetet motiveras till stor del som projektekonomisk. En klar 
distinktion; det finns mer teoretiskt korrekta metoder. Metoder som i ett dagsaktuellt branschscenario 
nedvärderas. Ett scenario som troligtvis förändras med tiden och påverkar validiteten av arbetet.   

5.9 RELIABILITET 
Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en studie eller mätning. 

Initialt fanns tankar om att en större enkätundersökning skulle motivera behovet av mer effektiva verktyg. Med 
hänsyn till arbetets omfattning krympte enkätundersökningen till ett antal intervjuer. Till slut gjordes endast en 
intervju. Inga större slutsatser motiveras enskilt utifrån intervjun på grund av bristande reliabilitet.  

Arbetet argumenteras delvis utifrån två andra examensarbeten vilkas reliabilitet kan ifrågasättas. Källorna har 
samtliga valts för att de enligt författaren enskilt bidrar till arbetet. Examensarbetena som nyttjas bedöms hålla 
hög nivå där annan lika konkret eller mer lämplig litteratur eller forskning saknats. För att tydliggöra 
reliabiliteten påpekas tydligt att argumentationen utgår utifrån examensarbeten.   
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 RESULTAT 

6.1 BERÄKNINGSGÅNG 
En del av syftet med rapporten har varit att sammanställa regelverket för dimensionering av förtillverkade 
stabiliserande väggelement i betong. Nedan följer en beräkningsgång med stöd av gällande regelverk för hur 
global analys och tvärsnittsverifikation kan ske.  

Hänvisningar görs till regelverket för dimensionering av betongkonstruktioner i byggnadsverk SS-EN 1992-1-1 
om inte annat anges. Paragrafer omformuleras och sammanfattas med hänsyn till området som studeras, utan 
förändrad innebörd. Större tolkningar särskiljs. För gällande paragrafer och dess exakta utformning hänvisas till 
regelverket. 

Idealisering 
5.1.1(4)P Analyser ska göras genom idealisering av bärverkets geometri och funktionssätt. 

5.1.1(6) Vanliga idealiseringar av funktionssätt vid analys kan vara linjärelastiskt beteende enligt 5.4, 
linjärelastiskt beteende med begränsad omfördelning, plastiskt beteende inklusive fackversmodeller och icke-
linjärt beteende. 

5.4 (1) Linjär analys baserad på elasticitetsteori får användas för bruks- och brottgränstillstånd. 

5.4 (2) Då lasteffekter i betong bestäms med linjär analys är det tillåtet att basera det på ett osprucket 
tvärsnitt, linjärt samband mellan spänning och töjning och medelvärde för elasticitetsmodulen.  

3.1.5 (2) och 3.1.7 ger stöd för att 3.1.7 (3), bilinjärt samband mellan spänning och töjning, alltid är ett lämpligt, 
förenklat och konservativt samband som får nyttjas vid tvärsnittsdimensionering. 

5.1.1 (7) Innebär att ett tredimensionellt spänningstillstånd får förenklas till ett tvådimensionellt 
spänningstillstånd om inverkan på deformation förväntas vara mindre än 10 %.  
Ett tvådimensionellt spänningstillstånd får förenklas till ett endimensionellt spänningstillstånd om inverkan på 
deformation förväntas vara mindre än 10 %. 

Angående idealiserat spänningstillstånd: 
Förutsatt linjär analys med stöd av 5.4(1) & 5.4(2) innebär 5.1.1 (7) att inverkan på axial deformation förhåller 
sig linjärt med axial last enligt Hooks lag. Det kan tolkas; att förenkla ett spänningstillstånd är tillåtet om en 
omfördelning av last under 10 % förväntas. Notera att detta inte innebär att last får försummas.  

Fortsättning idealiserat spänningstillstånd: 
Ett kontroversiellt argument är att om en modellosäkerhet av beräkningsmodellen för 10 % lastökning beaktas i 
alla snitt i en förenklad analys erhålls en viss säkerhet i de förenklade antagandena. Stöd ges av 
författningssamlingen Avd. A 10§. Vidare enligt regelverket för laster SS-EN 1990 6.3.2(1) där bortses i 
allmänna fall partialkoefficient γSd som beaktar osäkerheter i modellen för lasteffekter eller lastmodellen. Det 
kan argumenteras att γSd = 1,1 ger viss säkerhet i och med de förenklade antagandena. En lokal analys kan 
säkerställa om den är rimlig.  

Att försumma t.ex. transversallast ges stöd i: 
Förutsatt 6.1.(1)P att plana tvärsnitt förblir väsentligen plana före och efter pålastning. (B-region) 
6.1(4) För tvärsnitt med symmetrisk armering belastade med tryckkraft ska en minsta excentricitet 20 mm 
beaktas för väggar med mindre tjocklek än 400 mm, i övriga fall t/30.  
Tolkning: Då minsta excentricitet beaktas vilket medför ett böjande moment kan mindre böjande moment 
orsakad av transversallast och andra ordningens effekter bortses ifrån. I dessa fall kan transversallast för 
bärande väggar, så som direkt vind, jordtryck eller eventuella olyckslaster försummas för det enskilda 
bärverket.  

Armerade betongväggar som inte påverkas av yttre transversallast kan rimligen klassas inte behöva 
tvärkraftsarmering, detta utan någon verifikation. Andra väggars tjocklek utformas med fördel så att ingen 
tvärkraftsarmering erfordras. Med hänsyn till detta kan 6.2.2(4) förutsättas gälla samtliga väggar. 
6.2.2(4) medger för bärverksdelar:  

 som inte erfordrar tvärkraftsarmering  

 belastade med böjande moment och normalkraft 

 som kan visas vara ospruckna i ett brottgränstillstånd 
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För dessa hänvisas att bärverk verifieras och idealiseras som oarmerad eller lätt armerade enligt 12.6.3.  
Vilket förutsätter 12.1.(2)P att inverkan av dynamisk last kan försummas. Generellt för lätt armerade 
bärverksdelar gäller 12.1(4):  
För oarmerade eller lätt armerade bärverksdelar förhindras det inte att armering läggs in för att uppfylla krav 
på brukbarhet eller beständighet. Det förhindras heller inte att armering läggs in lokalt, för verifiering av lokala 
brott- och brukgränsstillstånd. 

6.2.1(9) tolkning kan göras att väggar som belastas nära tvärsnittets underkant kan idealiseras så att lasten 
påförs i överkant. Tillräcklig vertikal armering för att föra upp hela lasten till överkant ska läggas in.  

5.1.1(3) Vid plant spänningstillstånd får armering bestämmas med förenklad metod. Ett exempel ges i bilaga F, 
Formler för dragen armering vid plana spänningstillstånd.  
(1) Tryckt armering bortses ifrån.  
(2) Spänningsriktningen förutsätts sammanfalla med armeringens riktning, i x och y-axel. Utöver det sker 
skjuvspänning i planet i xy-riktning. Spänning i x förutsätts vara större än i y. 
(3) Då produkten av båda tryckta spänningar är större än kvadraten av skjuvspänningen i en punkt för en yta, 
behövs ingen armering. Tryckspänningen begränsas då till dimensionerade tryckhållfasthet. 
(4) Då dragspänning i y förekommer eller att kvadraten av skjuvspänningen är större eller lika med produkten 
av spänningarna erfordras armering. Betongspänningen bestäms av (F.4) och (F.7) och ska kontrolleras med en 
realistisk modell för spruckna tvärsnitt enligt regelverket för brokonstruktioner SS-EN 1992-2, men ska i 
allmänhet inte överstiga produkten av v och betongens dimensionerande tryckhållfasthet. 

Informativ Bilaga LL i regelverket för brokonstruktioner SS-EN 1992-2 fortsätter: 
(101) Bilagan gäller skalelement, vilka det i allmänhet finns åtta komponenter av inre krafter, tre i krafter i 
planet, tre komponenter för böjmoment och två tvärgående skjuvkrafter. Bilagan skiljer på skalelement och 
Sandwichmodell.  
(102) Det första stadiet i verifieringen är att bestämma om elementet är osprucket eller sprucket.  
(103) I ospruckna element räcker det att kontrollera att den minsta huvudspännigens absolutvärde inte 
överstiger dimensionerande tryckhållfasthet.  
(104) För ospruckna element får skalelement nyttjas. För spruckna bör sandwichmodell nyttjas. 

5.3.1 (1)P Bärverksdelar ska klassificeras. En vägg kan vara bestående av en kombination av delar. 

 

Klassificering  
5.3.1(2) För byggnader gäller, och relevant för väggar: 
Vägg enligt 5.3.1(7), då tvärsnittets bredd är 4 gånger större än eller lika med dess höjd. Eller då dess längd är 
mindre än 3 gånger tvärsnittets höjd. 
Kap. 9, särskilda regler, 9.6.1(1) för väggar i armerad betong, är kvoten mellan längd och tjocklek större än eller 
lika med 4.  
Stabiliserande väggskivor enligt 5.11(2)P är väggar av armerad betong vilka medverkar till bärverkets 
sidostabilitet, hänvisning till bilaga I. I informativ bilaga I I.2(1), stabiliserande väggskivor kan även vara 
oarmerade eller lätt armerade.  
Balk enligt 5.3.1(3), då spännvidd inte är mindre än tre gånger tvärsnittets totalhöjd. 
Hög balk enligt 5.3.1(3), då spännvidd är mindre än tre gånger tvärsnittets totalhöjd. 
Pelare enligt 5.3.1(7), då tvärsnittets höjd inte överstiger 4 gånger dess bredd och vars längd är minst 3 gånger 
tvärsnittets höjd. 
9.6.1(1) Armerade väggar i betong som huvudsakligen utsätts för böjmoment orsakade av tvärgående, 
transversal, last får studeras som platta. 
Platta enligt 5.3.1(4), då minsta sidlängd inte är mindre än fem gånger skivans totaltjocklek. En platta med 
jämnt fördelade laster får antas vara enkelspänd om den har två fria parallella kanter och i stort sett är 
rektangulär, eller om den är fyrsidigt upplagd om förhållandet mellan spännvidderna är större än 2. 
6.2.1(4) Bärverksdelar av mindre betydelse avser delar i bärverk som inte har väsentlig betydelse för bärverkets 
totala bärförmåga och stabilitet. Då krav på armering i dessa styrs av krav på minimiarmering får sådan 
utelämnas i bärverk av mindre betydelse. Fönsterbalkar i väggar med spännvidd mindre än 2 meter kan klassas 
som mindre väsentliga om dess armeringsbehov styrs av minimikrav.  

12.1 (1)P, (2) & (4) Avser bärverk av oarmerad och lätt armerad betong. Vilka utförs med mindre armering än 
minimiarmering för armerad betong och för vilka inverkan av dynamisk last kan försummas. Exempelvis 
bärverk huvudsakligen utsatta för annat tryck än från förspänning, t.ex. väggar, pelare, bågar, valv och tunnlar; 
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grundsulor, fundament och stödmurar. Att bärverksdelar utförs av oarmerad betong hindrar inte användning 
av armering för att uppfylla krav på brukbarhet eller beständighet och inte heller att armering läggs in lokalt. 
Denna armering får beaktas vid verifiering av såväl lokala brottgränstillstånd som olika bruksgränstillstånd. 

Vad som inte tas upp i regelverket men är allmänt vedertaget71 är skillnaden mellan vägg och hög balk. En vägg 
är kontinuerligt understödd och en hög balk har två eller fler punktvisa stöd. Då fackverksmetoden enligt 6.5 
eller tryckbågsmetoden enligt Betonghandboken nyttjas för att verifiera en vägg är antal stöd som antas direkt 
styrande i idealiseringen. Det kan hävdas att så få stöd, att minst två studeras, är på säkra sidan. I det fallet 
påminner idealiseringen av en vägg den för en hög balk. Således kan det hävdas att klassificera en vägg som en 
hög balk är tillåtet och på säkra sidan. 

Något som också är allmänt vedertaget med stöd av 5.1.1(7) är att långa vägglinjer med liten horisontell last 
idealiseras till ett endimensionellt spänningstillstånd och verifieras likt pelare64. Således kan det hävdas att i fall 
beroende av effekter av verkande laster klassificeras väggar som pelare. 

 

Bärverksanalys av enskild bärverksdel eller fler, Global analys 
5.1.1(1)P Bärverksanalys med ändamålet att bestämma fördelning av inre krafter och moment, eller dess 
effekter ska göras. Därutöver utförs lokal analys om så erfordras. 

5.11(2)P, I.2(1), informativt: då väggar av armerad eller oarmerad betong medverkar till bärverkets 
sidostabilitet bör horisontallastens fördelning på dessa bestämmas i en global analys av bärverket, med 
beaktande av påförda laster, dessas excentriciteter med avseende på bärverkets skjuvcentrum samt samverkan 
mellan olika stabiliserande skivor. I.2.(3) och (4), informativt: inverkan av osymmetrisk vindlast och 
kombinerade effekter av normalkrafter och tvärkrafter bör beaktas.  
Tolkning: Detta görs med fördel i global analys i lämplig omfattning där samverkan mellan olika stabiliserande 
skivor representeras. 

Enligt BFS2013-10 EKS 9 § 7- § 10 ska beräkningar baseras på en beräkningsmodell som i rimlig utsträckning 
beskriver konstruktionens verkningssätt i aktuellt gränstillstånd.  

 

Uppsprickning: 
12.6.3(3) avser tvärkraftskapacitet i oarmerade eller lätt armerade betongväggar. I brottgränstillstånd får 
bärverksdel förutsättas vara osprucken om dragspänningar inte förekommer eller om huvuddragspänningen, 
σct1, inte överstiger betongens dimensionerande draghållfasthet, fctd,pl. Detta tolkas även gälla armerade 
konstruktioner. 

Bilaga F (4), Formler för dragen armering vid plana spänningstillstånd hänvisar till regelverket för 
brokonstruktioner SS-EN 1992-2 för att kontrollera betongspänningen med en realistisk modell för spruckna 
tvärsnitt i snitt där sprickor kan uppkomma. I regelverket för brokonstruktioner tas detta upp i informativ 
bilaga LL som avser nyttjandet av skalelement och sandwichmodell. 
Bilaga LL (107) och ekv. (LL.101) föreskriver en olikhet och formler för att bestämma huruvida ett skalelement 
är sprucket. Med olikheten kan huvudspänningar kontrolleras på olika nivåer inom elementets tjocklek. Formen 
beaktar samtliga tre spänningar som uppstår i en punkt i ett skalelement. 

Tolkning: Vid global analys baserad på linjär FEA med skalelement bör uppspruckna områdens utbredning 
utredas. Detta kan först göras enligt 12.6.3(3). I de områden där huvuddragspänningen överstiger betongens 
dimensionerande draghållfasthet kan olikheten enligt regelverket för brokonstruktioner på ett mer realistiskt 
sätt bedöma om finita skalelementet är sprucket. Detta då den realistiska modellen beaktar inverkan av övriga 
spänningar. Största huvudtryckspänningen bör också, initialt, kontrolleras mot produkten mellan faktor v’ och 
dimensionerande tryckhållfasthet enligt ekv. 6.57N. Önskas större noggrannhet kan formler för fleraxialt tryck 
studeras.  

7.1(2) Vid beräkning av spänningar och deformationer i brukgränsstillstånd bör tvärsnitt antas vara ospruckna 
om böjdragspänningen inte överstiger betongens effektiva dimensionerande draghållfasthet. Vilket värde som 
anses som det effektiva värdet baseras på förutsättningen om att minimiarmeringen också baseras på samma 
värde. Vid beräkning av sprickbredder och inverkan av betongdragspänningar mellan sprickor bör medel 
dragshållfastheten fctm användas. 

                                                           
71 Rombach, G.A. (2004) Finite element design of concrete structures 
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Tolkning: Stöd ges för att global analys och tvärsnittsverifikation i bruksgränstillstånd endast baseras på 
böjdragspänningar. 

12.6.4(1) Visar sig en bärverksdel vara sprucken bör denna normalt inte förutsättas kunna ta upp vridmoment 
såvida inte det kan visas på annat sätt. 3.1.3(4) Tvärkontraktionstalet (Possions tal) får antas vara 0,2 för 
osprucken betong och 0 för sprucken betong. 

Tolkning: tvärkontraktionstalet påverkar främst fördelningen mellan vridande och böjande moment och bärverk 
som klassificeras som plattor. Om bärverk visar sig vara spruckna bör materialegenskapen justeras och 
beräkning göras om.  

3.1.4 (4) Icke linjär krympning undviks om tryckspänningen vid t0 inte överstiger 0,45*fck(t0) 

7.3.1(8) Vid användning av fackverksmodeller med trycksträvor orienterade efter tryckspänningstrajektorierna i 
osprucket tillstånd, kan sprickbredder beräknas för stålspänningar svarande mot krafterna i dragband. 

7.3.1(9) Sprickbredder kan beräknas enligt 7.3.4. Ett förenklat alternativ är att begränsa stångdiameter eller 
stångavstånd enligt 7.3.3. 

5.8.5 (1) Analysmetoderna omfattar en generell metod, baserad på icke-linjär analys enl. 5.8.6, samt två 
förenklade metoder. En baserad på nominell styvhet enligt 5.8.7 

5.8.6 (1)P Den generella metoden är baserad på icke-linjär analys, inkluderande geometrisk icke-linearitet. De 
allmänna reglerna för icke-linjär analys givna i 5.7 gäller. 

5.7 (1) Icke-linjära analysmetoder får användas för både brott- och bruksgränstillstånd. Ett lämpligt icke-linjärt 
materialbeteende förutsätts. Analysen får vara av första eller andra ordningen. 

5.7 (4)P I icke-linjär analys ska materialegenskaper användas, som beskriver styvheten på ett realistiskt sätt och 
beaktar osäkerheter i beteendet nära brott.  

 

Analys av andra ordningens effekter med normalkraft: 
Gällande bärverksanalys, kap 5: 
5.1.4(1)P Andra ordningens effekter ska beaktas om de kan förväntas ha betydande inverkan på bärverkets 
totalstabilitet och på att brottgränstillstånd uppnås i kritiska tvärsnitt.  
5.1.4(2) Andra ordningens effekter bör beaktas enligt 5.8. 
5.8.2(6) Andra ordningens effekter får försummas om de är mindre än 10 % av motsvarande effekter av första 
ordningen.  
5.8.2(2)P Då andra ordningens effekter beaktas ska jämvikt och bärförmåga verifieras för deformerat tillstånd. 
Deformationer ska beräknas med beaktande av uppsprickning, icke-linjära materialegenskaper och krypning. 
Om analys baseras på linjära materialegenskaper kan detta beaktas med hjälp av reducerade styvhetsvärden 
enligt 5.8.7. 
5.8.4(1)P Inverkan av krypning ska beaktas i andra ordningens analys. Detta baseras som en förenkling på 
effektivt kryptal som bestäms enligt 5.8.4(2). 
5.8.7.1(1) Om effekter från andra ordningens teori baseras på styvhet i beräkningsmodell, bör nominella 
värden som beaktar inverkan på bärverkets beteende av uppsprickning, materialens icke-linjaritet samt 
krypning nyttjas.  
5.8.5(1),(2) Metod enligt 5.8.7 baserad på nominell styvhet får användas för enskilda bärverk och global analys. 
5.8.7.1(2) Resulterande moment, från metod baserad på nominell styvhet, får användas för 
tvärsnittsverifikation. 
5.8.7.2 Modell för att beakta den nominella styvheteten hos slanka tryckbelastade bärversdelar med godtycklig 
tvärsnitt beaktar det armerade tvärsnittets styvhet.  
5.8.7.2(4) I statiskt obestämda bärverk bör ogynsamma effekter av sprickbildning i anslutande bärverksdelar 
beaktas. Som en förenkling av partiell sprickbildning och uppstyvning av dragen betong mellan sprickor får fullt 
uppspruckna tvärsnitt antas. Detta görs genom att justera elasticitetsmodulen med effektivt kryptal. 

Tolkning: Då andra ordningens effekter ska beaktas tillåts detta för härledning av krafter och dimensionering av 
tvärsnitt baserat på linjärt elastisk analys om styvhetsvärden baseras på reducerade nominell styvhet som 
beaktar det armerade tvärsnittet. Nyttjas den effektiva elasticitetsmodulen, baserad på effektivt kryptal, 
beaktas även ogynsamma effekter av sprickbildning, partiell sprickbildning och uppstyvning av dragen betong 
mellan sprickor i brottgränstillstånd. Detta görs med en förenkling som bygger på att ett fullt uppsprucket 
tvärsnitt antas.  
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Detta förförande; att härledning av krafter (dess lastväg) bygger på en linjärt elastisk analys för ospruckna 
tvärsnitt och att sedan dimensionera tvärsnitt utefter effekter som förväntas uppstå efter ett fullt uppsprucket 
tvärsnitt kan hävdas vara kontroversiellt för stabiliserande väggar72, men tillåts av regelverket. Metoden tillåts 
även då andra ordningens effekter inte behöver beaktas. 
 
 
Utformning: 

6.2.1 Gällande generell verifieringsmetod för tvärkraft i böj och normalkrafts belastade B-regioner.  
6.2.1(7) Längsgående dragarmering bör kunna ta upp tillskottet till dragkraft orsakad av tvärkraft. 
6.2.1(9) För last som påförs nära tvärsnittets underkant bör tillräcklig vertikal armering för att föra upp lasten 
till snittets överkant läggas in utöver eventuellt erfoderlig tvärkraftsarmering. 

Om transversallast ej kan försummas i idealiseringen utformas väggtjocklek med fördel att tvärkraftsarmering 
ej behövs enligt 6.2.1(2),(3). Kapacitet verifieras enligt 6.2.2. 
Mer om transversalbelastade väggar: 
Klassificeras armerad vägg som enkelspänd platta p.g.a. transversallast gäller ytterligare krav på tvärgående 
minimiarmering enligt 9.3.1.1(2), sekundär tvärgående armering med en area om minst 20 % av 
huvudarmeringen bör läggas in. I områden nära upplag behövs tvärgående armering till huvudarmeringen i 
överkant endast om böjmoment i tvärled förekommer. 
Klassificeras armerad vägg som platta tillkommer krav på armering vid fri kant i form av byglar enligt 9.3.1.4(1). 
Om armerad vägg klassificerad som platta är delvis inspänd längs en kant, men detta inte beaktas i analysen, 
tillkommer krav på överkantsarmering för minst 25 % av maximalt fältmoment i angränsande spann. 
Armeringen ska vara kontinuerlig över mellanstöd och förankrad över ändupplag. Vid ändupplag får momentet 
reduceras till 15 % av maximalt fältmoment. 

Bilaga F.(5) Dragen armering, bestämd ur plant spänningstillstånd, bör ha fullständig förankring vid alla fria 
kanter, t.ex. med U-slinga. 

6.5.3(2) Armering bör vara lämpligt förankrad i noderna. 

Tolkning: Beroende på analysmetod ställs olika krav på hur förankring utförs. 

9 Detaljutformning av bärverksdelar samt särskilda regler. 

Tolkning: Beroende på hur bärverksdelar klassats styr olika utförande krav på t.ex. minimiarmering 
utformningen av bärverket. 

 

Lokal analys: 

5.1.1(1)P Bärverksanalys (Global analys för flexibla bärverk) ska göras, lokal analys om så erfordras. 

5.1.1(2) Lokal analys kan vara nödvändig om antagandet om linjär töjningsfördelning inte är giltig. 

Tolkning: Med hänsyn till resultat från preliminär global analys kan lokal analys erfordras för att rimligt bedöma 
antaganden som den globala analysen baseras på eller för att verifiera lokala områden. Efter lokal analys kan 
global analys behöva justeras och göras om. 
 
  

                                                           
72 Examensarbete M.S.c Romans, M (2010) Design of walls with linear elastic finite element analysis. TUDelft 
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6.2 KOSTNADSDRIVARE SKARVPLACERING FÖRTILLVERKADE VÄGGELEMENT I BETONG 
Många parametrar styr kostnaden av förtillverkade väggelement i betong. Primärt styr antalet gjuttillfällen och 
armeringsförutsättningarna som ges av indelningen av element. Kostnader som påverkas av skarvplaceringen 
presenteras i resultatet, materialkostnaderna för betong bortses som exempel. På så sätt representerar inte 
kapitlet priset för förtillverkade väggelement i betong, utan avgränsade kostnader relevanta för ändamålet.  
K = Ktid + Karm 

Utöver lönekostnader tillkommer arbetsgivaravgifter och overhead (OH) i form av kostnader för lokaler, 
verktyg, administration och marginal. Beroende på vilken debiteringsgrad som hålls slår overhead kostnaderna 
olika. Arbetstiden som hör till varje gjuttillfälle uppskattas av antalet produktionsarbetare, deras brutto 
lönekostnad + OH samt projekteringskostnader i form av bruttolönekostnad + OH. Det tillkommer generella 
kostnader i form av transport, montage och kontroll. Dessa hanteras som tidsbidrag i den form olika 
skarvplaceringar påverkar resultatet. 
Ktid = Kt.fab + Kt.proj + Kt.montage+ Kt.kontroll 

Kt.fab = nfab* (tkfab*ARB+ OHfab) /D* tfab  
nfab = 2 st   Antal produktionsarbetare per vägg 
tfab = 8 timmar    Genomsnittlig arbetstid per gjuttillfälle 
ARB = 1,31   Arbetsgivaravgifter +31 % 

Bakgrund till kostnadsdrivare enligt bilaga 10.1 A, bakgrund kostnadsdrivare 

tkfab = 25000*12/1980 = 152 kr/timme  Genomsnittlig brutto lönekostnad 
OHfab = 365 kr/tim  Overheadkostnad betongarbetare 
D = 0,9   Debiteringsgrad betongarbetare 

Kt.fab = nfab* (tkfab*ARB+ OHfab) /D* tfab = 2*626,8*8 = 10 028,8 kostnad i fabrik kr/gjuttillfälle  

 

Kt.proj = (tkp + OHp)/D * tp    
tkp = 40000*12/1980 = 242 kr/timme  Genomsnittlig brutto lönekostnad STD 
tp = 8 timmar    Projekteringstid (exkl beräkning) per gjuttillfälle 
ARB = 1,31   Arbetsgivaravgifter +31 % 

OHp = 171 kr/tim  Overheadkostnad konsult samhällsbyggnad 
D = 0,739   Debiteringsgrad konsult samhällsbyggnad 

Kt.proj = (tkp*ARB + OHp)/D * tp = 660,4 * 8 = 5283 kr/gjuttilllfälle 

Kostnaden av armeringen bestäms av genomsnittlig armeringsarea, väggarea, kostnad per kilo och densitet 
utifrån riktlinjer gällande minimiarmering. Möjlighet att interagera ges genom att ange en projektspecifik faktor 
av minimi-innehållet: 
 

 

As.min = 0,002 * Ac Minimiarmering enligt SS-EN1992 9.6.2(1) för väggar 

As.min.sida = As.min/2 = t [mm/m2]  (2) Nät, två riktningar, två sidor 
A = Area vägg 
kAs = 7 kr/kg  Kostnad per kilo armering 
ρ = 8000 kg/m3 

Cjust  Multipel av minimiarmeringsinnehållet som beaktas 
 

As.extra  Tillkommande armering i ev. väggpelare och överstycken 

Ytterligare kostnader för armering som tillkommer i överstycken och väggpelare härleds också från riktlinjer för 
minimiarmering. En stor del av tillkommande armeringskostnader uppstår då tvärkraftsarmering i form av 
byglar behövs. Regelverket beskriver krav på minimiarmering och geometriska klassificeringar då dessa kan 
bortses ifrån.  
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Tillkommande armering i överstycken: 

I SS-EN 1992 6.2.1(4) beskrivs att minimiarmering får utelämnas i fönsterbalkar av mindre betydelse och med 
spännvidd mindre än två meter. Enligt SS-EN 1992 6.2.1(8) behöver inte snitt närmare upplag än effektiva 
höjden, d kontrolleras m.h.t tvärkraftsarmering. Bärförmågan för tvärkraft begränsad av krossning i 
trycksträvor ska dock alltid verifieras. I övriga fall verifieras bärverksdelars tvärkraftskapacitet utan särskild 
tvärkraftsarmering och ställs mot påförd yttre last enligt SS-EN 1992 6.2.2. Kapaciteten bestäms för ändamålet 
ur ett minsta gränsvärde och styrs av väggens tjocklek, effektiv höjd och hållfasthet.  

VEd ≤ VRd,c  ≤ VRd,max(s=l) Oarmerat tvärsnitt 

Härledning enligt bilaga 10.2 B, dimensionerande tvärkraftskapacitet överstycken 
VEd   Dimensionerande last 
VRd,c   Oarmerad tvärkraftskapacitet 
VRd,max(s=l)  Begränsad bärförmåga m.h.t krossning av det oarmerade tvärsnittet 

I annat fall behöver konstruktionen tilläggsarmeras. För vertikal tvärkraftsarmering erhålls ytterligare kapacitet 
enligt SS-EN 1992 6.2.3 (6.8): 
VEd ≤ VRd,c +  VRd,s(s={0,05;0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,4}) ≤ VRd,max(s) 

VRd,s(s={0,05;…;0,4})  Byglar på avstånd s kapacitet 

För att bedöma kostnadsskillnaden i olika utföranden måste dimensionerande last beaktas. Egenvikt av 
överstycket kan härledas från tvärsnittsarean. Utöver detta kan yttre laster från anslutande delar belasta. 
Konstruktören verifierar dessa i global analys. Med hänsyn till skarvplaceringen hanteras de istället 
approximativt som en faktor på dubbla den kända egenvikten.  

Utöver tvärkraftsarmering ska längsgående huvudarmering ta upp dragkrafter som uppstår från böjande 
moment och tillskott som uppkommer utifrån tvärkraften. Den sammanlagda kraften som ska verifieras ska 
dock ej överstiga det största dimensionerande momentet dividerat med den inre hävarmen enligt  
SS-EN 1992 6.2.3 (7). Väggöverstycken utförs sällan med skarvad armering vilket medför att tillskotten kan 
bortses ifrån. Normalkraften i överstycket bortses ifrån i verktyget. 

Extra armering läggs in för resulterande kraft: 

FEd = MEd/z = As.M * fyk/1,15 
 
Längsgående armering förankras olika m.h.t. upplagsförhållande. 
För konsol:  
As.längs = As.M * (l + 0,6) 
För balk: 
As.längs = As.M * (l + 1,2) 
För konsolbalk: 
As.längs = As.M * (l + 1,2)*2 

Eventuellt kompletterande tvärkraftsarmering räknas ut explicit och avrundas upp till lämpligt 
armeringsutförande. 

Asw.min > Asw = (D/2)^2*pi [mm^2]. D = {5, 6, 7, 8, 10} [mm] 

För överstycken bestäms extra armering av ev. tillkommande tvärkraftsarmering och längsgående armering. 

As.extra = Asw*l/s*(z+t)*2*1,1 + As.längs  
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Tillkommande armering i väggpelare: 
För sidostycken som klassas som pelare, s.k. väggpelare, specificerade enligt SS-EN 1992 9.5.1 av geometrier 
där det större tvärmåttet, h, är högst 4 gånger det mindre tvärmåttet, b. För att inte klassas som vägg ska även 
väggpelarens längd, l, vara minst 3 gånger tvärsnittshöjden.  
Definitioner för pelare anpassas för förtillverkade väggelement:  
t Mindre tvärmått avser väggens tjocklek. b => t 
b Större tvärmått avser väggpelarens bred. h => b 
l Väggpelarens längd  
 
Minsta gränsvärde för längsgående armering i väggpelare utgörs av samma krav som styr för väggar. Är dock 
väggpelaren smal utformas vanligtvis en armerad pelare av raka stänger och byglar som komplement för nätet.  
 
As.längs = max(0,10 NEd/fyk*1,15; 0,002 * Ac; 4*5E-5 m2) 
Ac = t*b 

Det visas i bilaga 10.4 D en motivering av varför kraven på minimiarmering oftast är styrande för de flesta 
väggpelare i förtillverkade betongelement. Den verkliga dimensionerande yttre lasten är dock okänd och 
hanteras approximativt. Lasten som studeras härleds i bilaga 10.3 C utifrån kapaciteten av ett oarmerat 
tvärsnitt med hänsyn till excentriciteten av ett 80 mm djupt upplag enligt SS-EN 1992 12.6.1. Kapaciteten för 
det oarmerade tvärsnittet härleds även m.h.t. minsta excentricitet 20 mm enligt 6.1 (4). För båda fallen visas 
det att en verklig last sällan är större.  

I samma bilaga poängteras det dock att vanligen studeras betongkonstruktioner armerade i ett brottscenario. 
Ett armeringsinnehåll bestäms för en dimensionerande last baserad på kapaciteten erhållen utifrån det 
oarmerade tvärsnittet med hänsyn till ett 80 mm djupt upplag, men studeras emot en minsta excentricitet på 
20 mm. Detta motiveras av att väggpelare oftast innefattar ett överstycke som tillsammans med bjälklaget 
hanterar resulterande krafter av upplagsexcentriciteten.  
 
Ytterligare härleds horisontell transversallast både i form av invändig och utvändig statisk vindlast, vindlast 
under montage och olyckslast. För de flesta fall medför dessa effekter mindre eller snarlika de som erhålls av 
de krav på minsta excentricitet som enligt regelverket ska beaktas. Effekter som det oarmerade tvärsnittet har 
kapacitet för. Det argumenteras att väggpelare rimligen idealiseras till ett endimensionellt spänningstillstånd 
för bestämning av skarvplacering.  
 
Slutligen visas att den approximerade, men till synes stora lasten, ändå resulterar i att minimikraven är 
styrande. Både om enkelarmerat och dubbelarmerat tvärsnitt studeras. Både kapacitet ur ett plasticerat och 
icke plasticerat dubbelarmerat tvärsnitt härleds. 
 
Utöver krav på längsgående armering i väggpelaren ställer regelverket krav på minsta tvärkraftsarmering, trots 
om ingen tvärkraftsarmering erfordras enligt SS-EN 1992-1-1 6.2.1(4). Likt överstycken ges dock stöd för att 
minimikraven får utelämnas om bärverksdelen kan motiveras vara av mindre betydelse. Detta kan i vissa fall 
vara aktuellt för smala väggpelare mellan dörrpartier med höga kontinuerligt armerade överstycken. För 
verktyget bortses detta ifrån och minsta tvärkraftsarmering styrs initialt av SS-EN 1992-1-1 9.6.4 vilka allmänt 
gäller för armerade väggar där transversalbelastning kan försummas. Väggar klassificeras här av bärverk vars 
kvot mellan längd och tjocklek är större än eller lika med fyra. (1) Syftar till mindre väggdelar och blir aktuell för 
väggpelare och hänvisar till att regler för minimiarmering av pelare (9.5.3) om armeringsarean för den 
längsgående armeringen överstiger 0,02 Ac. Utöver detta påpekas att om längsgående armering placeras 
ytterst bör tätheten mellan byglarna minst vara 250 mm. Ytterligare anmärks det att tvärgående armering ej 
behövs om längsgående armering utgörs av nät och stänger med högst 16 mm diameter och har ett täckande 
betongskikt vars tjocklek överstiger två diametrar. 
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Om As.längs > 0,02 Ac då: 

   Diameter på bygel 

 
Regler för tvärgående minimiarmering för pelare enligt SS-EN 1992-1-1 9.5.3 baseras på minsta längsgående 
stångs diameter 8 mm. 

 

 
För områden närmast över och under en balk eller platta inom ett avstånd av pelarens största tvärsnitt gäller 
även: 

  

Tvärkraftsarmering bestäms således av: 
 Längd enskild N-bygel 

  

  Antal byglar 

   
 
Extra armering i väggpelare ges av: 

+  
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6.3 OPTIMERAD SKARVPLACERING, ALPHA, VARIANT 10, VERSION 67 
Ett verktyg för att effektivisera modelleringsarbetet med global analys av förtillverkade väggelement i betong i 
plant spänningstillstånd har tagits fram. Se Fig.29. 

  
Fig.29. Optimerad skarvplacering, en algoritm i tre delar.  
IMPORT, en algoritm för att importera vägglinjer från objektbaserad informationsmängd i XML format avsett för beräkningsprogam och 
plant spänningstillstånd. Algoritmen skiljer ut parametrar så som materialegenskaper, väggtjocklek, idealisering av analysplanet i form av 
excentriciteter, håltagningsinformation, geometri och läge i tre dimensioner. 
INDELNING, en algoritm för att dela väggar efter kriterier för förtillverkade element kopplad till en evolutionär optimerare. Optimeraren 
drivs av kostnadsfaktorer som återspeglar den gjutna, transporterade och monterade utformningen och prövar olika uppsättningar inom 
rimliga intervall och givna kriterier. 
EXPORT, en algoritm för att exportera ny väggindelning som objektbaserad informationsmängd i XML format avsett för beräkningsprogram 
för plant spänningstillstånd. Utläser tjocklek, material, idealiseringsparametrar och håltagningsinformation utifrån tidigare vägglinje och 
applicerar detta på ny indelning. 

Syftet med algoritmen är att minimera skillnaden i tidsåtgång mellan att ställa upp en beräkningsmodell för en 
byggnad med platsgjutna väggar och en med förtillverkade. Utifrån idealiserad beräkningsmodell med hela 
vägglinjer och håltagning tolkar en algoritm för import innehållet. Importalgoritmen skiljer ut relevant 
informationsmängd från det objektbaserade filformatet StruXML avsett för interoperabilitet mellan Stusofts 
beräkningsprogram och projekteringsverktyg Tekla och Revit™.  

När innehållet från beräkningsmodellen importerats och delats upp tolkar en annan del av algoritmen geometri 
för vägglinjer där en funktion delar upp vägglinjerna i ändliga delväggar. Funktionen kopplas till en evolutionär 
optimerare som prövar algoritmen för att minimera en kostnad för hela systemet. Kostnaden styrs av 
fördefinierade kriterier för förtillverkade betongelement som presenteras i kap 6.2 men kan justeras inför varje 
projekt.  

Den evolutionära optimeraren laborerar med ett ändligt antal skarvplaceringar och allokerar kostnaden för de 
olika uppsättningarna av systemet. Till en början hanterades skarvplaceringen med intervall över hela 
vägglinjens längd och ett ändligt pre-approximerat största antal skarvar. Det låsta antalet intervall (antalet 
väggskarvar) optimeraren rår över medför ett ändligt data set. Pre-approximeringen av antalet begränsar 
datasetet som testas. Begränsningen utgörs av den givna algoritmen innan optimeraren blir inkopplad. 
Begräsningen bygger bland annat på kriterier för största vägglängd och antal håltagningar. För att automatisera 
gränssnittet och styra optimeraren med det pre-approximerade antalet intervall programmerades ett VB.NET 
script på hundra rader kod inuti Grasshopper™ i programmeringsmodulen Script Editor. Utan denna kod hade 
inte gränssnittet gått att automatisera. 

Problem med algoritmen upptäcktes dock vid komplex håltagning. Att skarvplaceringen hanteras med intervall 
över hela vägglinjens längd medförde problem vid beskärning av håltagning. Initialt ställdes algoritmen upp på 
detta sätt för att undvika en iterativ process där skarvplaceringen läge beror av varandra. Att andra skarven 
som optimeraren styr över endast kan läggas efter första skarven o.s.v. 

Iterativa processer bryter mot Grasshoppers primära logik om att hantera data i ett flöde – information kan 
endast rinna nedströms. En iterativ process medför en loop i flödet. Iterativa processer, loopar och rekursion är 
elementära begrepp inom programmering. I Grasshopper™ finns det inbyggda och tilläggsfunktioner för att 
bygga enkla loopar. Dock bygger dessa på interaktion med användaren och lämpar sig inte för ett 
automatiserat gränssnitt. I dessa fall måste Script Editor användas för att programmera ett script.  
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Script Editor nyttjades för att programmera ett Python script på femton rader kod. Innan dess förtydligades 
problemet matematiskt enligt formen: 

Om αi = {0;1} [0.01] är ett intervall mellan 0 till 1 
kan problemet formuleras som en sekvens: 

α0x ≤ α1x ≤ αix ≤ lj 

Sekvensen kan skrivas om på rekursiv/iterativ form: 
α0x = ξ0 

(lj-ξ0)α1 + ξ0 = ξ1 

          … 
(lj-ξi-1)αi + ξi-1= ξi 

Där skarvens läge bestäms av ξi 

Då problemet tydliggjorts på matematisk form kan en lösning lättare programmeras. Mycket kan åstadkommas 
i Grasshopper™ utan kunskaper om programmering. Den matematiska problemformuleringen är ett exempel 
på gränsdragningen i samarbeten mellan konstruktör och programmerare. En konstruktör som använder 
Grasshopper™ erhåller en större förståelse för komplexa processer genom möjlighet att bryta ned dem till en 
grundlig nivå. Problemformuleringar likt ovan och det visuella flödet av information i Grasshopper™ utgör även 
ett bättre underlag för beställning av programmeringstjänster.  

Författarens mening är att konstruktören på det här sättet inkluderas. Konstruktören lägger grunden för de 
parametriska systemen, programmerare nyttjas som stöd och blir mer delaktiga då verktygen ska 
implementeras. 

För problemformuleringen ovan utgjorde det största hindret att hantera omvandlingen av hur data lagras. 
Indata α i Grasshopper™ är uppbyggt i en hierarkisk trädstruktur medans Python allokerar data i rader och 
kolumner i matriser. För att lösa omvandlingen krävs specifika programmeringskunskaper i Grasshopper™. 

Efter att delväggar delats upp skapar algoritmen utdata. Sista delen i algoritmen sammanlänkar 
objektsinformation från vägglinjen och väver ihop det med de skapade delväggarna. Varje objekt i XML 
formatet har ett unikt ID, kallat GUID som följer ett specifikt format. En extern webbaserad tjänst används och 
ett bibliotek med tusen GUID har genererats och listas inuti algoritmen. I nuvarande form begränsas algoritmen 
att hantarera tusen väggar. Biblioteket kan utökas men algoritmen kan också skrivas om för att slumpmässigt 
generera exakt det antal som krävs.  

Utdata strömmas kontinuerligt till en vald fil som sedan kan analyseras och verifieras av en konstruktör i 
beräkningsprogrammet. 
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6.4 OPTIMERAD KRANPOSITION V4.0 
Vart väggskarv mellan prefabricerade stabiliserade väggelement i betong placeras bestäms till viss del av 
väggelementets tyngd. Samtliga element ska kunna lyftas av och hanteras inom fabrik där lyftförutsättningar 
oftast är kända. Efter att elementen transporterats till arbetsplats för montering ska de lyftas av en byggkran 
vars position och kapacitet styr tyngden för ett element. Det är till fördel om konstruktören redan i tidigt skede 
klargör vart byggkranen lämpligen lokaliseras och vilken kapacitet som krävs. I andra projekt kan byggkranens 
läge vara förutbestämt. Konstruktören kan då behöva begränsa väggelementens vikt genom att styra dess 
indelning. Begränsningar som leder till ökade kostnader. De ökade projektkostnaderna kan istället, ibland, 
minskas av att en extra portabel kran hyrs in. Se Fig.30. 

 
Fig.30. Gränssnitt för verktyget Optimerad kranposition och bakomliggande algoritm i Grasshopper™. 

Ett verktyg som tolkar givna tredimensionella väggobjekt och en ytterkontur motsvarande byggnadskroppens 
fasad har utvecklats. Till de givna indata definieras ett arbetsplatsområde. Algoritmen beräknar sedan enskilda 
väggars, kopplade väggars (stabiliserande kärnors) och husets tyngdpunkt. Tyngdpunkterna är intressanta av 
fler anledningar för en konstruktör och kan i verktyget exporteras för vidare arbete. Algoritmen nyttjar även 
optimeringsteori och kan positionera byggkran efter minimerat maximalt kranmoment. Med givna 
kostnadsfaktorer för skillnaden på fristående och inbyggd kran samt faktor för att hyra en extra portabelkran 
beaktas många scenarion vid optimeringen. Kostnadsfaktorerna är i stora drag approximativa indikationer och 
verktyget är avsett för tidiga skeden.  

I ett systemskede kan resultatet från verktyget presenteras som del av ett förfrågningsunderlag då entreprenör 
ska handlas upp. Det bör tydligt framgå att resultatet enbart är ett förslag. 

Verktyget presenteras ytterligare i Bilaga 10.5 E, optimerad kranposition. 
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6.5 GAPET MELLAN PROGRAM 
Branschen går mot mer omfattande och helhetstagande verktyg där information samlas och processer 
automatiseras. De allra största mjukvaruleverantörerna erbjuder allt större och fler programsviter vilka knyter 
användare till sig. Programsviterna består oftast av en mängd program för olika ändamål och kan kommunicera 
med varandra. Tillsammans ingår de i en större effektivare arbetsprocess. För mindre och medelstora aktörer 
bemöts denna typ av monopolisering med interoperabilitet genom öppna filformat.  

I en konstruktörs arbetsprocess finns även delsteg och fristående program avsedda för högst specifika 
ändamål. Vilket oftast innebär att in- och utdata från mer helhetstagande verktyg manuellt hanteras. 
Regelverk, författningssamling och kvalitetssystem ställer samma krav på dokumentation oavsett 
arbetsprocess. Om den manuella hanteringen är omfattande kan arbetsprocessen vara ineffektiv och riskfylld.  

Det kan hävdas att trenden med öppna filformat drivs av de medelstora aktörerna, följs av de mindre och till 
viss del motvilligt inkorporeras av de största. Mer entydigt är att trenden är på väg att bli standard och innebär 
större möjligheter för konstruktören. 

Utöver att olika programvaror kan prata med varandra kan öppna filformat manipuleras i kommunikationen 
dem emellan. Samtidigt som syftet med arbetet varit att utreda möjligheten för automatiserade verktyg utgörs 
metodkritiken av att konstruktörens arbete innefattar delsteg som kräver ingenjörsmässig tolkning. 
Författarens mening är att vikt bör läggas i gränsdragningen och att verktyg för automatiserade delsteg tas 
fram. Konventionell programvara ersätts inte fullt ut med automatiserade system utan används tillsammans 
med automatiserade processer för delsteg. Vilket förutsätter att konventionell programvara fortfarande 
används, att dess kommunikation och möjlighet att påverka denna både utåt och inåt ges. 

Ett första steg för att kunna manipulera kommunikation i gapet mellan program är att tolka den. Grasshopper™ 
utvärderas och förespråkas i arbetet som ett verktyg för att manipulera data mellan program. För att tolka 
informationen från olika programvaror i Grasshopper™ har algoritmer tagits fram som möjliggör detta enligt 
Fig.31. 

 

Från Till Protokoll/Format 

Grasshopper Tekla .XML 

Tekla Grasshopper .XML 

Beräkningsresultat (FEM-Design, Oasys GSA) Grasshopper .XLS, .CSV, .TXT 

Grasshopper Tekla Komponenter via API 

Grasshopper Peeiko Designer .XML 

Peeiko Designer Grasshopper .XML 

FEM-Design Grasshopper .STRUXML 

Grasshopper FEM-Design .STRUXML 

Fig.31. Tabell visar kopplingar som utvecklats inom ramen för arbetet. Kopplingar som möjliggör att konstruktörer kan manipulera data i 
mer konventionella programvaror med algoritmer i Grasshopper™. 
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Som beskrivits i kap. 4 livnär sig företag på att utveckla, sälja och underhålla liknande kopplingar. Samtidigt som 
andra aktörer som vill positionera sig på marknaden eller enbart bidra till utvecklingen erbjuder dem utan 
kostnad. Kopplingarna utgör grunden för att nyttja parametriska system och utvecklandet kan innebära en 
baktung ekonomisk balans för det slutgiltiga ändamålet. Speciellt för konstruktörer och konsultverksamhet. 
Huruvida utvecklandet bäst bedrivs besvaras inte av arbetet. Flertalet kopplingar har enskilt utvecklats under 
arbetets begränsade tidsomfattning. Ett exempel på svårigheter och nackdelar med internt framtagna 
kopplingar tas upp: 

 
Fig.32. Definition av <normal> för kantlinjer i väggobjekt i filformatet StruXML. 

Väggar i Strusofts FEM-Design™ öppna XML-baserade filformat StruXML definieras av linjerna som begränsar 
väggens yta enligt Fig.32. Linjers ändnoder definieras av koordinater (i tre dimensioner) för varje nod. Utöver 
detta ges en normalvektor till linjerna för orientering. För att återskapa information i Grasshopper™ kan 
noddata tolkas och ytor förhållandevis enkelt byggas upp. Efter att data manipulerats behöver den åter igen 
representeras på korrekt sätt för en felfri export. Normalvektorerna för manipulerade väggar behöver då 
återskapas i ett format som FEM-Design™ förstår. Vektorn är uppbyggd på olika sätt beroende på om linjen är 
vertikal eller horisontal. För horisontella linjer sker en logisk transformation där linjernas normal förblir 
vinkelrät mot väggens yta och orienteras med riktning utifrån startpunkt. För vertikala linjer transformeras 
normalvektorerna dock utifrån globalt koordinatsystem oavsett väggens orientering.  

Ingående analyser om hur externa företag bygger upp sin programvara, likt ovanstående, krävs för att utveckla 
fungerande kopplingar mellan program. 
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 DISKUSSION, ANALYS & SLUTSATSER 

Att mer automatiserade processer uppträder inom konsultverksamhet kan liknas en industrialisering av 
tjänstesektorn. Färre kan nu göra mer och tillväxt sker utan att nya jobb skapas73. I en konkurrensutsatt 
marknad pressas leveranstider och arvoden där den medvetna beställaren rimligen erhåller mer för mindre. 
Industrialisering beskrivs marxistisks som en revolution och medför förändringar i samhällets ägarstruktur och 
klassförhållande. Huruvida en ”IT-revolution”, i sin rätta bemärkelse ”revolution”, verkligen pågår och för vem 
kan diskuteras utifrån en socialistisk eller kapitalistisk syn.  
– Leder automatiserade processer till lägre priser eller högre vinster? 

En nyligen publicerad studie från Stiftelsen för strategisk forskning, KTH, från 2014 menar att 53 % av dagens 
jobb kommer automatiseras och vara borta inom 20 år. Att jobb försvinner och nya tillkommer är inget nytt. 
Vid slutet av 60-tal försvann en tredjedel av jobben på motsvarande 20 års period. Det oroväckande är i den 
ökade takten som minskningen sker. 
– Hur bemöter samhällets struktur omställning och utbildning i vuxen ålder om takten fortsätter?   

En fullt automatisk process, utförd av en algoritm istället för en mänsklig operatör på ett sätt som inte tidigare 
var tänkbart, kan till viss del liknas artificiell intelligens (AI). Riskerna med AI och robotar debatteras för fullt. I 
högfrekventhandel tävlar algoritmer i ogripbara hastigheter. I nästan omedelbar takt kan ekonomiska landskap 
omvandlas. Till vissas förintelse och andras lycka. Hastiga kraftiga börssvängningar benämns nuförtiden med 
begrepp som (Mini) Flash Crash och har noterats i varierande grad sedan 2006. Dessa beskylls oftast på 
ondsinta eller omedvetna algoritmer som tävlar mot varandra, mer eller mindre avsiktligt. Den i dagsläget mest 
omnämnda skede 6 maj 2010 och hänförs till ”the Flash Crash”74. En tillfällig krasch som beskrivs i fem steg. 
Under det mest intensiva skedet, inom beloppet av en kvart, bytte ägare ekonomiska produkter i allt från ören 
till 100 000 dollar per produkt. Det samlade börsvärdet beskrivs ha krympt 1000 miljarder dollar på grund av 
kraschen. I april 2015 häktades en 36 årig börshandlare i London, som sedan 2010 bedömts tjänat 348 miljoner 
kronor på metoden som anses orsakat kraschen.   

Inom handel förekommer algoritmer som bygger på samma optimeringsteori som nyttjas i examensarbetet. Ett 
begrepp som uppkommit ur rädslan eller bristerna med artificiell intelligens är augmenterad intelligens. 
Augmenterad intelligens handlar om att förstärka den mänskliga operatören istället för att ersätta den. Fokus 
läggs då på gränsdragningen mellan maskin och människa. Då algoritmer används i symbios med operatören 
beskrivs smarta verktyg istället för automatiska processer. Introduceras operatören, konstruktören, i 
utvecklingen kan även omställning ske. 

7.1 GAPET MELLAN PROGRAMVAROR 
Syftena som behandlas i detta avsnitt och ligger till grund för forskningsfrågorna, repeteras: 

 Utreda möjligheten för automatiserade verktyg för system, beräkning och detaljprojektering av stabiliserande 
prefabricerande stomelement i betong. 

 Fördjupa kunskap i programtillägget Grasshopper™ som används för nodbaserad algoritm redigering 

 Öka förståelse om hur projektering och programmering kan mötas 

Smartare verktyg som effektiviserar projektering kan utvecklas av konstruktörer med verktyget Grasshopper™. 
Ett anslag som bygger på principen att förändra information och brygga gapet mellan mer konventionell 
programvara. Lämplig gränsdragning mellan verktyg och konstruktör är viktig att fastställa. Speciellt för 
beräkning med förenklade metoder som kräver mycket tolkning.  

Grasshopper™ kan nyttjas av konstruktörer för att tolka, lägga till och manipulera parametrisk information 
mellan programvaror. Bryggas gapet mellan dessa finns stor potential att utveckla smartare verktyg. 

Diskuterat utifrån algoritmerna framtagna i arbetet; fler funktioner kan inkorporeras i algoritmen för optimerad 
skarvplacering. Steget är inte långt för att låta algoritmen modellera diskreta styvhetskopplingar mellan skarvar 
som nämns i kap. 3.12. Vilket annars kan vara en tidsödande modelleringsprocess i beräkningsverktyget. 

Om algoritmer kopplas till ett beräkningsresultat, en möjlighet som separat testats i kap.6.5, kan 
tvåvägskommunikation ske. Som exempel skulle algoritmen för optimerad skarvplacering inte behöva beakta 

                                                           
73 The Economist, Jun 5th 2010. Jobless growth 
74 U.S. CFTC and the U.S. SEC (2010) FINDINGS REGARDING THE MARKET EVENTS OF MAY 6, 2010. 
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en approximerad yttre last utan den som faktiskt verkar. Algoritmen skulle bli mer generell och möjligheter för 
ett mer helhetstagande automatiserat verktyg uppenbarar sig. 

Ett annat exempel på effektivisering kan ske genom att koppla beräkningsverktyg för global och lokal analys.  

Att kopplingar mellan Grasshopper™ och mer konventionell programvara finns utgör grunden för arbetssättet. 
De skapar dock ett företagsberoende som presenteras i kap. 6.5. Externt utvecklade kopplingar kan antingen 
laddas hem eller köpas in. Arbetet vittnar dock om att intern utveckling är möjlig. Aktörer på marknaden 
motiverar sina kostnader utifrån att implementering och underhåll av egna kopplingar sällan lyckas. Den 
utmaningen återstår och utvecklingen bör ske centralt.  

Då kopplingar mellan programvarorna finns har användandet av nodbaserade algoritmredigerare potential att 
förändra konstruktörens arbetssätt. Den intuitiva visuella arbetsmetodiken i Grasshopper™ kan argumenteras 
ge stora positiva effekter för användarens inlärningskurva. Kunskapströskeln som normalt måste nås inom 
programmering innan användaren kan uppvisa resultat sänks drastiskt. I helhet vittnar arbetet om detta.  

Konstruktörer kan använda Grasshopper™ på många sätt. Mellan global analys, lokal analys och projektering. 
Som koppling mot Excel™ och MatchCad™. Information kan förberedas och samlas till beräkningsrapport, för 
dokumentation och kvalitetskontroll.  

Slutligen kan automatisering nås med optimeringsteori.  

7.2 OPTIMERAD SKARVPLACERING 
 Utreda möjligheten för automatiserade verktyg för system, beräkning och detaljprojektering av stabiliserande 

prefabricerande stomelement i betong. 

Evolutionär optimeringsteori som nyttjas via tillägg i Grasshopper™ och har påpekats vara långsam i jämförelse 
med andra teorier.  

Trots att det är mycket som styr skarvindelningen av förtillverkade stabiliserande väggelement i betong 
spenderas inte mycket tid på indelningen. Förutom vid fasader, där diskussionen oftast hålls med arkitekten.  

Avsikten med verktyget som tagits fram har varit att på ett regelmässigt sätt effektivisera projekteringen. 
Av erfarenhetsmässiga skäl har avsikten varit att ta fram generella verktyg som kan hantera alla former av 
väggar. I framtagandet av verktyget har en bakomliggande tanke om vidareutveckling funnits för att 
inkorporera fler funktioner för ett mer helhetstagande automatiserat verktyg. Således är verktyget ineffektivt 
uppbyggt för det singulära syftet att dela upp väggelement.   

Approximerade yttre laster styr kostnaden av ett rationellt och praktiskt genomförbart armeringsförslag i 
verktyget. Både vägg, väggöverstycke och väggpelare klassificeras och studeras. Olika lämpliga uppsättningar 
armeringsbyglar och huvudarmering utreds. Överstycken analyseras både som fritt upplag balk, konsol eller 
konsolbalk där montage och transportaspekter beaktas. Material och arbetskostnad beräknas för alla dessa på 
sådan grundlig nivå att enskild arbetares lönekostnad, arbetsgivaravgift och overhead beaktas. 

I en första version (alpha variant 10 version 56) styr optimeringen varje väggskarv för varje vägglinje 
individuellt. Verktyget upplevs ej motiverat och utgör inte en effektivisering av arbetsprocessen.  

Generellt anses verktyget endast kunna vara motiverat i projekt av viss storlek. Det kommer aldrig upplevas 
motiverat att t.ex. nyttja verktyget för att dela in en vägglinje i två väggar. För triviala fall inser en erfaren 
konstruktör optimal indelning inom beloppet av en sekund och har med 6 musklick delat vägglinjen.  

Första versionen av verktyget löser ett mindre antal väggskarvar inom en rimlig tid men lösningsrymden blir 
snabbt omotiverat stor. Versionen visar sig även innehålla ett principiellt fel i hur den hanterar väggar som 
bryter mot kriterier om minimalt och maximalt tillåten längd. 

En andra version (alpha v10.6.1) betraktar, på iterativt sätt, tidigare väggskarvars positioner inom varje 
vägglinje. För en snabb utvärdering om förändringen var tillräcklig för att motivera verktyget inkorporerades en 
förenklad kostnadsdrivare. Minimiarmering och armering i överstycken studeras. Versionen beaktar inte 
utformning av väggpelare. Det principiella felet blev delvis omedvetet löst men uppdagades i det stora hela när 
längre vägglinjer analyserades. 

För att åtgärda det principiella felet utvecklades en tredje version (alpha v10.6.7). Pre-approximeringen av 
antalet intervall som styr indelningen byggdes om. Grunderna bakom verktygets sätt att hantera väggar som 
bryter mot kriterier för minimalt och maximalt tillåten vägglängd omarbetades. Vilket gjordes på ett sätt som 
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inkorporerar mer information i varje intervall som optimeringen styr över. Förenklingen baseras på allmän 
kunskap om vad som är mer optimalt. Detta resulterar i att optimeringen blir betydligt snabbare, den är dock 
inte lika generell som tidigare. Utöver detta har utökade kostnadsbesparingar på grund av upprepning av 
element lagts till i kostnadsdrivaren. 

Analys med avsikt att bedöma verktygets effektivitet har gjorts. Den skarvplacering som erhåller minsta 
kostnaden har manuellt tagits fram. Slumpmässiga funktioner har sedan justerat skarvplacering. Optimeringen 
utgår från detta och avbryts då en fitness under 105 % av den manuellt härledda optimala kostnaden erhålls. 
Se Fig.33. 

  

   
Fig.33. Två scenarion som studeras för att bedöma verktygets effektivitet. 
Fall (1), två vägglinjer, en dörr en håltagning. Båda linjer behöver minst delas upp i två väggar. 
Fall (2), två vägglinjer 100 m minst 20 st väggar där samtliga väggars maxlängd behöver nyttjas för optimal lösning. 
 

 

 Fall (1)  
v10.5.6 

Fall (2) 
v10.5.6 

Fall (1) 
v.10.6.1 

Fall (2) 
v.10.6.1 

Fall (1) 
v10.6.7 

Fall (2) 
v10.6.7 

I 3,34 s ∞ 5,62 s 3 m 20 s* 1,22 s 3,41 s 

II 4,14 s ∞ 3,69 s - 1,21 s 4,11 s 

III 18,34 s ∞ 1,05 s - 7,37 s 2,9 s 

IV 10,77 s ∞ 0,75 s - 2,3 s 2,48 s 

V 5,82 s ∞ 2,20 s - 6,63 s 5,34 s 

Medel 14 s ∞ 2,62 s Principfel 3,75 s 3,65 s 

 

Då mer information inkorporerats med intervallen som optimeringen styr över kan potential i 
optimeringsverktyget ses. Kostnadsdrivaren är dock långt ifrån fullständig och behöver ta hänsyn till fler 
aspekter för att kunna konkurrera med en manuell metod baserad på erfarenheter.  

Vare sig optimeringen nyttjas eller ej finns stor potential till effektivisering med parametriska system mellan 
programvaror. I dagsläget kan det vara mer effektivt att nyttja algoritmen och manuellt justera intervallen för 
en lämplig väggindelning, utan att låta optimeringen göra det. Tack vare det parametriska systemet och 
kostnadsdrivaren får konstruktören gensvar direkt och kan utvärdera olika scenarion. 

7.3 BERÄKNINGSGÅNG 
 Sammanställa metoder för beräkning och erfarenheter vid projektering av prefabricerade stomelement i betong. 

Regelverket för byggnadsverk har hävdats vara svårtolkat för dimensionering av stabiliserande väggar i betong. 
Bakgrunden kan vara att effekten av laster och vilket spänningstillstånd som tillåts studera upplevs svårt att 
förutse. Regelverket beskriver fackverksmetoden baserat på trycktrajektorierna i bärverksdelen som en metod 
för verifikation. Metoden introduceras i kap. 3.4. Det råder dock brist på praktiskt applicerbara 
dimensioneringsregler för fackverksmetoden för stabiliserande väggar75, särskilt förtillverkade. Utöver det kan 
topologioptimering behövas vid idealiseringen av ett representativt fackverk. Fackverksmetoden utgör en 
invecklad process med många steg där risken blir större för mänskliga fel. Mänskliga fel har hävdats vara den 
återstående största anledningen till att allvarliga olyckor sker i branschen76. Tidigare regelverk BBK, med 
betongföreningens handbok har beskrivit tryckt båge med dragband, en metod som SIS förtydligar inte 
utesluts.  

                                                           
75 Examensarbete Sekic, H. Severin, P. (2012) Jämförelse och utvärdering av dimensioneringsmetoder för stabiliserande väggar av armerad 
betong I höga hus. KTH 
76 Thelandersson, S., Gyllentoft, K., Sundquist, H., Elfgren, L. (2012) Byggnader som rasar växande problem i Sverige 
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Det bakomliggande för fackverksanalogi är betongens olinjära materialegenskaper och att undvika sneda 
sprickor. För brottgränstillstånd kan detta beaktas på ett bättre sätt än i linjär analys om metoden nyttjas 
korrekt. Med fackverksmetoden avkortas inte armeringsbehovet utan det tydliggörs att armering behöver 
förlängas och förankras i noderna.  

Det kan argumenteras att med en generell vetskap om betongens agerande innan brott kan ett mer 
projektekonomiskt och rationellt armeringsresultat erhålls om betongen armeras för elastiska moment77. 
Elastiska moment baseras på linjär teori. Regelverket preciserar då bärverk i betong kan förutsättas vara i 
linjärt tillstånd. Beräkningsverktyg för global analys med finita element som bygger på linjär materialmodell har 
oftast stöd för skalelement. Det kan önskas att regelverket för byggnader preciseras i detta avseende. 
Informativ Bilaga F i regelverket presenterar en metod som hänvisar till bronormen och styr nyttjandet av 
skalelement till osprucket tillstånd. Regelverket tar även upp en alternativ metod där armeringen beror på 
vinkeln θ mellan den tryckta huvudspänningen i betongen och den axel armeringen förutsätts sammanfalla 
med. Bilaga F bortser från tryckt armering och betongspänningen ska begränsas till att understiga eller uppgå 
till betongens dimensionerande tryckhållfasthet beroende på vilken metod som används.  

Bilaga F bortser från tryckt armering och är informativ; att den inte måste följas kan hävdas. Det förekommer 
att beräkningsverktyg för global analys med finita element som bygger på linjär materialmodell och skalteori 
kringgår bilaga F. Istället studeras den nominella styvheten enligt regelverket SS-EN1992-1-1 5.8.7.2 och ett 
bilinjärt samband mellan spänning och stukning enligt SS-EN1992-1-1 3.17 i varje punkts två huvudriktningar. 
Tryckt armering beaktas då momentet överstiger det som motsvarar ett tvärsnitt med balanserad armering78. 
Metoden grundar sig med antaganden om töjningsfördelning likt 6.1 i regelverket. Paragraf (1)P i 6.1 fastslår 
att antaganden endast gäller för störningsfria områden där tvärsnitt förblir väsentligen plana före eller efter 
pålastning. Områden med diskontinuiteter bortses ifrån och verifikation begränsas till kontinuitetsområden. 

Med finita skalelement kan icke-linjär töjningsfördelning över väggars höjd beaktas i global analys med hänsyn 
till det två-dimensionella spänningstillståndet som studeras. Begränsade D-regioner förekommer dock och 
måste beaktas i lokal analys. Förförandet skiljer sig dock inte från de D-regioner som vanligtvis försummas i 
vanliga balkanalyser. Rimligen argumenteras metoden vara godtagbar. 

Undviks tryckt armering ges större möjlighet för verifiering enligt bilaga F i global analys. Bilaga F innehåller 
som tidigare nämnt två metoder. Nyttjas den alternativa allmänna metoden ska dock resultatet verifieras mot 
den mer invecklade för att säkerställa erforderlig deformationsförmåga i brottgränstillstånd och undvika 
oacceptabla sprickor i bruksgränstillstånd. Detta leder till att den allmänna enklare metoden inte är väsentlig 
att studera. Den mer tidskrävande metoden ska ändå utföras om inte beständighet m.h.t. sprickor och 
duktilitet kan påvisas på annat sätt.  

Oavsett om bilaga F eller linjär materialmodell nyttjas är sista paragrafen (5) i bilaga F relevant. Bilagan som 
informativt gäller för dragen armering vid plana spänningstillstånd fastslår att armeringen bör ha fullständig 
förankring vid alla fria kanter. Som exempel beskrivs att detta kan erhållas med U-slinga.  

Något som bör poängteras; det är långt ifrån vedertaget för Prefab-branschens aktörer att lägga in U-slingor i 
alla fria kanter motsvarande den primära armeringen. Bakgrunden är att last ska kunna lyftas upp till 
tryckbågen som utformar sig i bärverket. Tvärsnitt ska även hållas ihop utan att sneda sprickor når tryckbågen 
och armering behöver således vara verksam kring dessa zoner. Bilagan beskriver en generell metod och 
paragrafen beaktar på säkra sidan de fall då tryckbågen är okänd. Vid linjär elastisk analys med finita 
skalelement kan trycktrajektorier studeras för att bedöma inom vilka zoner armering rimligen bör vara 
förankrad. Till detta kan det argumenteras att full förankring sällan krävs. Vissa förespråkar t.ex. att 80 % 
förankras79. Argument som mer baseras på praktisk genomförbarhet än teori. Då armeringsjärn av mindre 
diameter lättare bockas.  

Förtillverkade stabiliserande väggelement i betong utformas oftast med ett armeringsnät som motsvarar 
minimiarmeringen och medger via svetsade tvärstänger förankrad armering. Till detta läggs oftast en 
omslutande grövre armering av raka järn förankrade med B-järn i hörn för hantering av elementen. Beaktas 
dessa i analysen samt att tryckbågen studeras ur trycktrajektorier kan projektekonomisk armering utformas 
utifrån linjär analys. Då det råder brist på praktiska tillämpningar av fackverksmetoden för att beakta diskreta 
väggkopplingarnas inverkan på fördelning av last kan även metoden argumenteras vara mer lämpad.  

                                                           
77 Structural Design Software in Europe AB (2010) Applied Theory and Design 12.0 
78 Structural Design Software in Europe AB (2010) Applied Theory and Design 12.0 
79 Rombach, G.A. (2004) Finite element design of concrete structures 
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Beräkningsverktyg avsedda för global analys och tvärsnittsverifiering har oftast stöd för icke-linjära beräkningar 
med förenklade icke-linjära materialmodeller vilket tas upp i kap. 3.10. Görs en slutgiltig verifikation, av ett 
armeringsförslag härlett utifrån linjär analys, med förenklad icke-linjär materialmodell kan även, i de flesta fall, 
rimliga spänningsomfördelningar studeras. Regelverket föreskriver dock att samtidigt som icke-linjära 
beräkningar lämpligt ska beskriva bärverkets beteende ska styvheten och materialegenskaperna beskrivas på 
ett realistiskt sätt. Lämpligheten i de förenklade icke-linjära materialmodellerna behöver alltså tolkas från fall 
till fall. 

Arbetsprocessen i beräkningsverktyget för global analys och tvärsnittsverifikation med finita skalelement kan 
sammanfattas i tre delsteg. 

1. PRE-Design. Avser en första ordningens linjär elastisk global analys av ospruckna betongtvärsnitt. Där 
väggskarvens försvagade effekt försummas eller förenklas med utsmetade kopplingar. 

2. Design. Linjär global analys. Avser en andra ordningens (vid behov) analys med linjärt elastisk 
materialmodell men icke-linjär geometrisk modell. Spruckna tvärsnitt studeras med effektiv 
elasticitetsmodul och justerade tvärkontraktionstal. Diskreta kopplingar och icke-linjära randvillkor 
nyttjas, trycktrajektorier studeras och verksam armering bestäms. 

3. Verifikation. Förenklad icke-linjär global analys. Efter att armeringsutformningen jobbats igenom görs 
en slutgiltig verifikation där spänningsomfördelningar på grund av uppsprickning studeras.  

Processens delsteg kan liknas det exempel som beskrivits i kap. 3.2 där första steget tar ett par minuter för 
datorn att analysera. Steg två allt från minuter till ett par timmar och steg tre kan lösas mellan arbetsdagar. 

De tolkningar av regelverket som ligger till grund för metoden kan delas upp och dokumenteras i skedena: 

 Avgränsning 

 Idealisering 

 Klassificering 

 Bärverksanalys 

 Uppsprickning 

 Andra ordningens teori 

 Utformning 

 Lokal analys 

7.4 MÖTET MELLAN PROJEKTERING OCH PROGRAMMERING 
 Öka förståelse om hur projektering och programmering kan mötas 

I resultatet för optimal skarvplacering i kap. 6.3 presenterandes två exempel från utvecklandet där 
programmering krävts för att automatisera verktyget. Ett samarbete mellan konstruktör och programmerare 
föreslås. Innan programmeraren tar vid presenterar konstruktören en matematisk formulering av det specifika 
problemet som tillsammans med flödet av information i algoritmer i Grasshopper™ tydliggör beställning av 
programmeringstjänsten.  

Ett sätt som argumenteras ge konstruktören en större förståelse för komplexa processer och möjlighet att 
bryta ned dem till grundlig nivå. Utbytet som uppstår kan rimligtvis argumenteras ge en större förståelse 
parterna emellan. De problem en konstruktör fastnar på då algoritmer byggs upp i Grasshopper™ är oftast 
triviala för en programmerare sett till det omvända scenariot då en programmerare behöver förstå 
konstruktionsteknik. Logiskt föreslås en arbetsprocess där konstruktören lägger grunden, programmeraren 
förblir ett stöd och blir mer involverad mot slutet då processer ska automatiseras och implementeras.   

På detta sätt inkluderas konstruktören i teknikutvecklingen och den eventuella omställning som kommer att 
ske inom branschen. 
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 FORTSATT ARBETE, FORSKNING & REKOMMENDATIONER 

Arbetet kan delas in i två delar, en deskriptiv förstudie om regelverket som resulterat i ett checklist-liknande 
underlag för en beräkningsmetod. Den andra delen utgörs av en explorativ studie om hur konstruktörer kan 
effektivisera sin arbetsprocess genom algoritmer framtagna utan konventionell programmering. 

Fortsatt arbete och forskning kan göras inom båda delar och har tagits upp i resultat, analys och diskussion. 
Avslutningsvis sammanställs dessa i punktform: 

8.1 REGELVERKET 
 Litet till inget praktiskt stöd finns för hur idealiseringen ska beakta kopplingar i förtillverkade element. 

 Det påpekas i regelverket att bärverksanalyser som baseras på finita element kräver speciella metoder 
för att nyttja resultatet i en ändamålsenlig verifiering. Utan att direkt nämna vad som avser speciella 
metoder, detta kan förtydligas av regelverket. 

 Regelverket är strukturerat så att krav på utformning ställs beroende på hur ett bärverk klassificerats. 
För väggar vars delar klassificeras av en kombination förblir informationen utspridd och omfattande. 
Det kan önskas att informationen var mer samlad för väggar. EN 14992 är en utförande standard om 
förtillverkade väggelement i betong och vore en utmärkt plats för detta. Andra utförande standarder 
ger även stöd för konstruktörens beräkningsgång och hur regelverket kan och bör tolkas. I förhållande 
till andra utförandestandarder om förtillverkade produkter i betong kan standarden om väggar anses 
sakna sådant stöd för beräkningsgång.  

8.2 SMARTA VERKTYG 
 Om beräkningsresultat återkopplas till geometri i Grasshopper™ möjliggörs tvåvägskommunikation. 

Kopplingar har tagits fram för detta men inget verktyg som nyttjar dem har testats. Verktyg med mer 
omfattande optimeringsmöjligheter som utvärderar olika strukturella system för givna yttre 
förutsättningar skulle kunna tas fram. Som exempel kan iterativa processer för att utvärdera olika 
fackverksanalogier automatiseras.  

 Arbetsprocessen med verktyg som Grasshopper™ kan ytterligare behöva motiveras genom att visa hur 
integration kan göras. Med tillägg som beskrivs i kap 4.6 kan databaser och företagshemsidor byggas 
upp som kör algoritmerna. Med mer användarvänliga företagsbaserade webbgränssnitt kan en 
bredare implementering troligtvis ske. Detta inkluderar dock inte konstruktören på samma sätt.  

 Aktörer på marknaden för gapet mellan program motiverar sina kostnader utifrån att implementering 
och underhåll av egna kopplingar sällan lyckas. Den utmaningen återstår och utvecklingen bör ske 
centralt. Kopplingarna utgör grunden för att nyttja parametriska system och utvecklandet kan 
innebära en baktung ekonomisk balans för det slutgiltiga ändamålet. Speciellt för konstruktörer och 
konsultverksamhet. Huruvida utvecklandet bäst bedrivs besvaras inte av arbetet. Det har dock visats 
att flertalet kopplingar enskilt utvecklats under arbetets begränsade tidsomfattning. 

 Vidareutveckling av Optimerad skarvplacering. Genom lämpliga avgränsningar kan optimeringen göras 
snabbare. Kostnadsdrivaren och bedömning av armeringsinnehållet kan förenklas för det singulära 
syftet att dela in väggar. Separat kan algoritmer som tolkar väggskarvar och modellerar 
styvhetskopplingar skapas. Alternativt kombineras fler automatiserade delprocesser för ett mer 
helhetstagande verktyg.  
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10.1 A, BAKGRUND KOSTNADSDRIVARE 

Betongarbetare 

 Antal [st] Snittlön [kr] Erfarenhet [år] 

Sthlm 47 26392 5,7 

Västra Götaland 40 24374 4,9 

Skåne 19 25363 8,4 

Andra 85 24617 4,6 

Källa: Lönestatistik.se Betongarbetare [2014-12-19] 

Vägt snitt = (47*26392+40*24374+19*25363+85*24617)/(47+40+19+85) ≈ 25000 kr/mån 

Heidelberg cement är en stor börsnoterad koncern inom betongbranschen. I deras publika bokslut för 2013 
blev intäkterna 13936 miljoner €, vinst efter skatt 945 miljoner € och antalet anställda vid årsslut 52560 st. 
Kostnaderna per anställd omräknat i kr (kurs 2013-12) per år 2 355 483 kr.  
Baserat på 1980 timmar (STD, Sverige Teknik och Design): 
Kostnad per anställd 1189 kr/tim. 
Vinst per anställd 86,5 kr/tim. 
Det är troligt att olika områden inom en sådan stor koncern har olika OH, debiteringsgrader och 
vinstmarginaler. Koncernkostnader bortsett från material och personalkostnader uppgick till 3797,5 miljoner € 
som utslaget per anställd ger en overhead på 365 kr/tim.  

Debiteringsgraden beskriver förhållandet av kostnader som kan faktureras och övrig tid. För betongarbetare i 
fabrik med förtillverkade element uppskattas detta till 90 %. 
 

2013 års lönestatistik. Examen från Teknisk Högskola 1 till 35 års erfarenhet 

 Antal Snittlön 

Sthlm 484 38236 

Göteborg 95 39882 

Malmö 199 40195 

Andra 296 42793 

Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 

Vägt snitt = (484*38236+95*39882+199*40195+296*42793)/(484+95+199+296) ≈ 40000 kr/mån 

WSP Group är en stor koncern inom konsultbranschen för samhällsbyggnad. I deras publika bokslut för 2013 
blev intäkterna 1677,2 miljoner $, vinst efter skatt 70,2 miljoner $ och kring 15000 anställda vid årets slut. 
Kostnad per anställd omräknat i kr (kurs 2013-12) per år 744576 kr. 
Baserat på 1980 timmar (STD): 
Kostnad per anställd 376 kr/tim 
Vinst per anställd 16.4 kr/tim 
Koncernkostnaderna bortsett från personalkostnader uppgick till 262,6 miljoner $ som utslaget per anställd ger 
en overhead på 62 kr/tim. Det summeras även att personalkostnaden stod för 74,7 % för bokslutet. 
Personalkostnaden utgör en stor del av konsultföretags kostnader och för ändamålet är det intressant att 
studera en mindre aktör som primärt verkar i Sverige för att erhålla en relevant prisbild.  

Sweco Group verkar i norra Europa inom samhällsbyggnad. I deras publika bokslut för 2013 blev intäkterna 
8200,3 miljoner kr, vinsten efter skatt 379,6 miljoner kr och 7947 anställda vid årets slut. Kostnad per anställd 
984107 kr. 
Baserat på 1980 timmar (STD): 
Kostnad per anställd 497 kr/tim 
Vinst per anställd 24 kr/tim  
Koncernkostnaderna bortsett från personalkostnader uppgick till 1975,6 miljoner kr som utslaget per anställd 
ger en overhead på 126 kr/tim.  
Debiteringsgraden är generellt lägre för konsulter än för produktion i och med att mer tid läggs på egen 
utveckling, för Sweco Group låg den på 73,9 % för bokslutet. 
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10.2 B, DIMENSIONERANDE TVÄRKRAFTSKAPACITET ÖVERSTYCKEN 
Tvärkraftskapacitet och ev. tillkommande tvärkrafsarmering i överstycken bestäms av: 

Minsta dimensioneringsvärdet för bärversdelar som inte erfordrar tvärkraftsarmering enligt  
SS-EN1992-1-1 6.2.2 (1)) ekv. 6.2.b: 
VRd,c = 0,035*k^(3/2)*fck[MPa]^(1/2)* )*bw[m]*d[m]*1000 [kN] Oarmerad tvärkraftskap. 
k = 1+sqrt(200/d[mm]) <= 2,0 
d ≈ H – 0,03 [m] effektiv höjd av väggbalk/konsol 
H = Höjd väggbalk/konsol 
bw = t, väggtjocklek 

Begränsad bärförmåga av tvärkraft m.h.t. krossning i trycksträvor beräknas enligt  
SS-EN 1992 6.2.3 (6.9). Gäller för fck <= 60 MPa 
VRd,max = αcw*bw*z*0,6*(1-fck/250)*1*fck/1,5/(cotθ+tanθ) 
αcw = 1,0  För bärverk utan förspänning 
z = 0,9*d Inre hävarm för böjande moment för armerad betong utan normalkraft. 
cotθ=z/s  
tanθ=s/z 
s = s ≤ l, s≠0 Avståndet mellan armeringsenheter. Spännvidd i bärverk utan 
tvärkraftsarmering. 

I annat fall behöver konstruktionen tilläggs-armeras. För vertikal tvärkraftsarmering erhålls 
ytterligare kapacitet enligt SS-EN 1992 6.2.3 (6.8): 
VRd,s = (Asw/s)*z*0,8*fywk*cotθ 
Asw Tvärkraftsarmeringens area 
fywk = fyk Tvärkraftsarmeringens sträckgräns 
fyk = 500 MPa Karakteristisk sträckgräns för tvärkraftsarmering, B500BT eller Nps500 
s = {0,05;0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,4} 
cotθ = z/s 

Dimensionerande last bestäms som en multipel av egenvikten av överstycket. 
För konsol: 
VEd ≥ t * H * l * 25 [kN/m3] * 1,35 *(1 + Vjust) 
För balk: 
VEd ≥ t * H * l/2 * 25 [kN/m3] * 1,35 *(1 + Vjust) 
För konsolbalk: 
VEd ≥ t * H * 5*l/8 * 25 [kN/m3] * 1,35 *(1 + Vjust) 
Vjust = 2 Yttre last, faktor av egenvikt överstycket. 

Längsgående huvudarmering i överstycken bestäms av: 

För konsol: 
MEd = (VEd*l^2)/2 Dragen ÖK 
För balk: 
MEd = VEd*l^2/8  Dragen UK 
För konsolbalk: 
MEd = VEd*l^2/8  Dragen ÖK 
MEd ≈ VEd*l^2/8  Dragen UK 

 
  



 2015-05-06 
 

 
68(75) 

10.3 C, DIMENSIONERANDE LASTER VÄGGPELARE 
Nedan följer en motivering av varför kraven på minimiarmering oftast är styrande för de flesta väggpelare i 
förtillverkade betongelement. Den verkliga dimensionerande yttre lasten är okänd och hanteras approximativt. 
Lasten som studeras härleds utifrån kapaciteten av det oarmerade tvärsnittet med hänsyn till excentriciteten 
av ett 80 mm djupt upplag enligt SS-EN 1992 12.6.1. Kapaciteten för det oarmerade tvärsnittet bestäms även 
m.ht. minsta excentricitet 20 mm enligt 6.1 (4). För båda fallen visas det att en verklig last sällan är större.  

Det poängteras dock att betongkonstruktioner vanligen studeras armerade i ett brottscenario. Ett 
armeringsinnehåll bestäms för en dimensionerande last baserad på kapaciteten erhållen utifrån det oarmerade 
tvärsnittet med hänsyn till ett 80 mm djupt upplag, men studeras emot en minsta excentricitet på 20 mm. 
Detta motiveras av att väggpelare oftast innefattar ett överstycke som tillsammans med bjälklaget hanterar 
resulterande krafter av upplagsexcentriciteten. Det visas sedan att minimiarmering är styrande. 
 
Förenklad dimensioneringsmetod för oarmerade eller lätt armerade väggar och pelare enligt SS-EN1992-1-1 
12.6.5.2(1) ekv. (12.10): 
NRd = hw * fcd * ɸ [kN/m];  
hw = t [m]; L0 = l*β [m]; β=1; fcd = αcc * fck/ γC; αcc = 0,8; γC = 1,5; fck = 30e6 [Pa] 
För sidostagade, längs två bjälklag enligt ekv (12.11): 
ɸ = min (ɸi, ɸmax ); emin = max(0,02, t/2-0,04) [m]; ɸi = 1,14(1-2*emin/t)-0,02*L0/t; ɸmax = 1-2*emin/t 
 
Som exempel erhålls för en smal väggpelare 200 mm till en 2110 mm dörrhåltagning i en 200 mm tjock vägg: 
b=t=0,2 m; l=2,11 => ɸ = 0,245 
NRd = 0,2*0,8*30/1,5*0,245*1000 = 784 kN/m 
b=0,2 m => N = 156 kN 
Ett annat exempel för en kort väggpelare intill håltagning för ventilation: 
b=t=0,2m; l=0,6 => ɸ =0,396 
NRd = 0,2*30*0,8/1,5*0,396*1000 = 1267 kN/m 
b=0,2 m => N = 253 kN 
 
Det är sällan förekommande att en väggpelare belastas med 784 kN per breddmeter. Exempelvis för bärverk 
avsett för stora folksamlingar och spännvidd på 10 m kan dimensionerande last inkl. egenvikt uppkomma till  
15 kN/kvm. Vanligtvis belastas en vägg från en sida vilket resulterar i 75 kN/m löpmeter vägg. Last från 
ovanstående våningar uppkommer dock. Oftast tolkas detta dock som centriskt sammanfallande med enbart 
en minsta excentricitet. Minsta excentricitet ger högre kapacitet, för exemplet 2243 kN/m. Last från många 
våningar skulle behöva sammanfall på väggpelaren för att komma upp i kapaciteten som det oarmerade 
tvärsnittet medger. Trots detta är det vanligaste att bärverket utförs och dimensioneras som en armerad 
betongkonstruktion. Av detta ges att väggpelare normalt utförs med minimiarmering. 
 
Väggpelaren belastas normalt utöver normalkraft även av horisontella laster. Temporära montagestag nyttjas 
främst för att ta hand om horisontella laster under montageskedet. Väggens ingående delar ska dock ta hand 
om de inre krafter som uppstår under lastscenariot, effekterna är oftast försumbara och verifieras sällan.  
 
För att bestämma laster i montagestag verifieras normalt samtliga väggar för invändig och utvändig vindlast 
enligt SS-EN 1991-1-4 7.2.9. Den relativa öppningsarean anses oftast ej motiverat att uppskatta och 
formfaktorerna för invändig vindlast underordnar sig då utvändig vindlast. Generellt gäller att väggens bredd är 
längre än dess höjd och då gäller konstant hastighetstryck över väggens höjd. Montageordning är sällan 
bestämd eller känd och varje vägg verifieras för utvändig vindlast som om den vore fristående med fyllnadsgrad 
för solid vägg enligt SS-EN 1991-1-4 7.4.1. Generellt är väggens bredd sällan längre än dubbla dess höjd vilket 
medger två vindzoner med respektive formfaktor. Vindzon A utgör en yta 30 % av dess höjd bred med en 
formfaktor 2,3. Resterande väggyta tillfaller Vindzon B med formfaktor 1,4. Formfaktorn multipliceras sedan 
med karakteristiskt vindtryck som beror på byggnadens förutsättningar i form av terrängtyp och 
referenshastighet. 
 
För att visa att detta är försumbart för väggpelare tolkas en dimensionerande last baserat på Vindzon A och ett 
karakteristiskt vindtryck på 1 kN/kvm, vilket innefattar merparten av projektförutsättningar i Sverige.  
qp(zi) = 1,0 kN/kvm 
we = qp(zi) *2,3 
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Som exempel erhålls ett dimensionerande moment m.h.t utvändig vindlast under montageskedet för en  
2110 mm dörrhåltagning: 
Q = 2,3*1,5 = 3,45 kN/kvm; L= 2,11 m 
M=QL^2/8 = 3,45*2,11^2/8 ~ 2 kNm/m 
För en smal väggpelare 200 mm: 
Md.vind = 2*0,2 = 0,4 kNm 
 
Väggar och pelare avser bärverksdelar som primärt är axialt belastade. Armering i bärverksdelar i betong läggs 
in för att ta upp dragkrafter som i axialt tryckta konstruktioner uppstår då en utböjning erhålls. I praktiken 
erhålls initiala lutningar och krokigheter, excentriciteter i form av imperfektioner. Vid dimensionering av axialt 
tryckta bärverksdelar i betong ska det dimensionerande moment, oftast enligt andra ordningens teori, inklusive 
imperfektioner beaktas. Regelverket föreskriver dock att en minsta excentricitet, e0=h/30 dock minst 20 mm, 
alltid ska verifieras för tryckta krafter vid brottdimensionering enligt SS-EN 1992-1-1 6.1 (4).  
 
Överslagsberäkning för stadium I, osprucket tvärsnitt medger för exemplet en utböjning av väggpelaren m.h.t 
vindlasten, idealiserad på säkra sidan med ledade ändförhållanden: 
Ecm = 30 MPa; ϕ(∞,t0) = 2; Itot = b*h^3/12; b=h=0,2 m; 
Ec,ef = Ecm / (1 + ϕ(∞,t0));  
(EI)I = Ec,ef * Itot  
θI = M/(EI)I 
yI = 5*8*M*L^2/384/(EI)I = 1,4 mm << 20 mm 
 
Väggar i fasad belastas även av utvändig vindlast efter montage. Detta kan statiskt hanteras enligt formfaktorer 
för vertikala väggar i byggnader enligt SS-EN 1991-1-4 7.2.2. Det skiljs på lovart-, läsida och gavel och 
byggnaden förenklas i plan till en rektangulär form. 5 st Vindzoner erhålls och i förenklade situationer nyttjas 
Vindzon D och E för att härleda de horisontella laster det stabiliserande systemet ska ta hand om. Vindzon A 
medger dock lokalt största formfaktor som störst uppgår till 1,4 för ytor mindre än 1 kvm. Således kan det även 
motiveras att direkta konsekvenser av horisontella vindlaster som transversalt belastar vertikala väggar med 
tjocklek ≥ 200 mm i betong kan försummas vid brottdimensionering. 
 
Det förekommer även att förtillverkade element, speciellt pelare dimensioneras av horisontella laster i 
olycksfall. I tidigare gällande regelverk BKR fanns begreppet oavsiktlig stöt där en punktlast på 20 kN skulle 
verifieras. Eurocode hanterar endast stötkrafter på grund av påkörning av fordon. Av robustskäl förekommer 
s.k. väsentliga bärverksdelar (key element). Exempel på sådana är oersättliga pelare och väggar som 
dimensioneras för en mer anpassad olyckslast på 34 kN/kvm i samtliga riktningar. För en pelare med bredden 
0,4 m och längden 2,6 m erhålls motsvarande lasteffekter som tidigare regelverk.  
 
Det är dock tillåtet och vanligt att utöver verifiering av robusthet enligt SS-EN 1991-1-7 även föreskriva krav på 
att en oavsiktlig stöt under montageskedet på 20 kN ska verifieras - som en känd olyckslast. Enligt äldre 
regelverket baserades olyckslasten på en oavsiktlig stöt, vilken blir mer destruktiv för en smalare pelare. 
Motsvarande i nu gällande regelverk, 34 kN/kvm, baseras på vindtryck & -sug efter en explosion. Effekten kan 
då i motsats bli mindre påtaglig för klenare pelare. 
 
Effekterna för väggpelare m.h.t olyckslastfallet är dock oftast försumbara eller i det yttersta snarlika de som 
uppstår då minsta excentricitet 20 mm beaktas. Detta exemplifieras för en väggpelare utsatt för en horisontell 
punktlast på 20 kN med angreppspunkt på halva väggpelarens längd: 
F = 20 kN; l=2,11 m 
M = 5*F*l/32 [kNm] = 6,6 kNm 
yI = 5*8*M*L^2/384/(EI)I = 23,1 mm > 20 mm 116 %  
Utböjningen är linjärt proportionell mot bredden på väggpelaren, då väggpelaren för en vanlig dörrhåltagning 
är 16 % bredare än 200 mm, 236 mm är kravet på minsta excentricitet styrande. 
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10.4 D, DIMENSIONERANDE KAPACITET VÄGGPELARE 
Armeringsmängden i väggpelare som styr kostnaden bestäms enbart med hänsyn till kapaciteten för 
normalkraftsbelastning med minsta excentricitet 20 mm enligt SS-EN 1992 12.6.1. Lasten som verifieras härleds 
dock från kapaciteten av det oarmerade tvärsnittet med en excentricitet av upplagslängd på 80 mm. 
Väggpelaren utförs generellt med fyra stående järn, minst d8 (enligt 9.5.2) och byglar. Dimensionerande 
moment bestäms m.h.t. nominella styvhetsmetoden SS-EN 1992-1-1 5.8.7:  
 
Ac = t*b [mm2]; fcd = αcc*fck/γC; αcc =1,0; fck = 30 MPa; γC =1,5;b=t=0,2 m; l0 =l*β; β=1,0; l=2,11 m;  
NEd = 156 kN; wd = 0 kN/m; ϕ(∞,t0) = 2; Ecm = 33 GPa; 
 

 
  

  (5.14) 
  Max. moment vid parabolisk fördelning av jämnt utbredd last wd 

 

 Säkerhetsklass 3. Reduktionsfaktor för lastkategori A, B < C, D & F < E 
 = 0,329 Första ordningens böjmoment för kvasipermanent lastkombination. 

 = 0,8 
 

Ac = t*b; fyk = 500 MPa; γCE = 1,15; fyd=fyk/γCE 

 Minimiarmering 
 

 
C = 0,7 Avstyvad bärverksdel med första ordningens moment huvudsakligen från 

imperfektioner. 
 = 36,8 

 
Om  kan andra ordningens effekter försummas. Andra ordningens moment beaktas dock enligt: 
 

    (5.23) 
   (5.24) 

) = 0,213    (5.22) 
     (5.22) 

   
 

   
 (5.21) 

   (5.17) 

   (5.30) 

 

  

Notera att slankhetstalet medger att andra ordningens teori får försummas för det specifika fallet enligt de 
förenklade kriterierna. Detta trots att effekten är större än 10 %. 
 

   (6.1(4)) 
 
c0 = {9,6 vid parabolisk momentfördelning, 8 vid konstant och 12 vid symmetrisk triangulär} 

 
 (5.28 & 6.1(4)) 
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Dimensionerande moment ställs mot betongtvärsnittets momentkapacitet så att stukningsgränsen för 
betongen inte uppnås enligt SS-EN 1992-1-1 6.1.  
 
Bilinjärt samband mellan spänning och töjning nyttjas enligt SS-EN 1992-1-1 3.1.7 (3): 
x avser läget på neutrala lagret och erhålls ur kraftjämvikt: 

; εcu = 0,00035    (3.19 & 3.21) 
 

 
Jämvikt medför Fc=Fs: 
Tryckt armering bortses ifrån på säkra sidan och tvärsnittet studeras enkelarmerat. 
Geometrisk armeringsandel studeras för att visa att tvärsnittet är normalarmerat: 

 Minimiarmering 
   Geometrisk armeringsandel  

  Balanserad geometrisk armeringsandel 

 
Då ρ < ρbal är balken normalarmerad vilket innebär σs = fyd  
Neutrala lagret x erhålls då ur jämvikt: 

    

 
Momentkapaciteten kan nu bestämmas: 

 
 

 
 
Antagandet att tvärsnittet är enkelarmerat och att bortse från tryckt armering påverkar jämviktsekvationen och 
neutrala lagrets position i beräkningen markant. Antagandet är dock på säkra sidan. Vilket visas då symmetriskt 
dubbelarmerat och tryckt armering beaktas. Först antags: 

   Plasticering av dragen armering 
   Plasticering av tryckt armering  

 
Då erhålls σs = σ’s = fyd vilket medför Fs = F’s 
Krafjämvikt ger Nsd + Fs – F’s – Fc = 0 vilket medför: 

 
 
Neutrala lagret x erhålls för det dubbelarmerade tvärsnittet av: 

 

För detta ska antaganden kontrolleras: 
 

  

 

 
Om plasticering uppnåtts i både drag- och tryckarmering erhålls momentkapaciteten ur momentjämvikt: 
As = A’s gäller för symmetrisk armerat tvärsnitt 
fsc = fyd gäller för vanliga varmvalsade armeringsstål som B500BT 
fsc = 0,5*fyd gäller för kallbearbetade armeringsstål, vissa nät 
Om antagandena stämt erhålls: 

 / 1000 = 29,5 kNm 
 
Som i exemplet då plasticering inte uppnåtts stämmer inte värdet på neutrala lagret, inte heller kapaciteten. 
Töjningarna bestäms istället av: 
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Jämvikt medför: 
 

Segt brott är önskvärt och kapaciteten som bestäms baseras på att armeringen når sträckgränsen. 
3 ekv. med 3 okända medför: 
As = A’s gäller för symmetrisk armerat tvärsnitt 
Dragarmering når sträckgräns:  

 

Vilket kan lösas för x enligt: [www.wolframalpha.com] 

 
 
Tryckarmeringen når sträckgräns  (varmvalsat stål) 

 

 
 
Momentkapaciteten erhålls nu ur momentjämvikt: 
Ett segt brott är önskvärt, för ett symmetriskt armerat tvärsnitt studeras främst armeringen i tryckzonen.  
x = 12,9 mm = 1,29E-2 m 

 

 
Att jämföra med kapaciteten av det enkelarmerade tvärsnittet 7,37 kNm. Ett mer noggrant beräknat 
utnyttjande erhålls då av: 
 

 
 
Med detta visas att minimiarmering är oftast styrande för väggpelare i förtillverkade element. 
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10.5 E, OPTIMERAD KRANPOSITON 
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10.6 G, INTERVJU EVY SEHLSTEDT, SIGMA CIVIL AB 
Berätta lite om din erfarenhet med förtillverkade väggelement i betong? 
– Jag har gått 4-årig Teknisk, är utbildad systemvetare och har jobbat drygt 30 år i branschen. De första 23 åren arbetade jag i fabrik hos 
Strängbetong med bland annat konstruktion, produktionsplanering och utbildning. Därefter har jag arbetat som konsult och 
byggnadskonstruktör åt olika prefabaktörer hos LPS konstruktörer, Tyréns och nu på Sigma Civil. Förutom uppdragsledning fokuserar jag 
mest på projektering i form av modellering och presentation. Utvecklar också interna system och verktyg.  

Nämn ett projekt ni varit delaktig i som ligger er varmast till hjärtat?  
– Folkhälsohuset (Widerströmska) vid Karolinska Institutet, Solna. Vi gjorde en byggbar 3d modell på hela huset. Jag utvecklade interna 
verktyg för att hantera modelleringen och presentation av den högst oregelbundna mönsterssättningen av tegelstenar ingjutna i 
bröstningselement av sandwichkonstruktion. Informationsmängden i de detaljerade modellerna var så tunga att våra system tyngdes ned 
ordentligt, men vi löste det. Arkitekten fick sedan utmärkelsen årets betongarkitekt 2013 för projektet. 

Ni ska hjälpa mig definiera kriterier och kostnadsdrivare för en kostnad som kommer nyttjas av algoritmer och utgöra ett verktyg för 
byggnadskonstruktörer att mer effektivt ställa upp beräkningsmodeller. Hur går era tankar kring allt detta? 
– Det är en del man ska ta hänsyn till och som styr indelningen men egentligen inte så mycket. Jag tror det är möjligt. Det ska bli svårt fast 
spännande att definiera kriterierna, jag kan nog ha svårt att förklara varför man gjort vissa indelningar. Vid tillfället vet man bara, 
erfarenhet.  
Egentligen så är det fasader man spenderar tid på och funderar över indelning, innerväggar brukar ge sig. Visserligen har man dörrar och 
håltagning invändigt men det brukar gå rätt snabbt. Fasaden har antigen en given indelning eller så diskuteras den med arkitekt och fabrik.  
Jag är skeptisk till helt automatiska system (från input till ritning), de brukar resultera i en specifik modullösning som inte är applicerbar och 
tar mer tid att ändra än vad den bidrar med. Tror inte Strängbetong sålt en bashall i modulutförandet. Med sådana system tappar man 
även kontrollen och det gäller verkligen att systemet är hundraprocentigt. Gränsdragningen mellan det helt automatiska systemet och 
verktyget tror jag är viktig. Tekla hjälper oss att göra ritningar, men man behöver alltid justera och se över dem. Det gäller också att 
verktyget är generellt. Kan det bara användas för väldigt specifika fall använder man det mer sällan och glömmer hur man hanterar det. 

Bara gällande förtillverkande väggelement i betong och bortsett från ej projektspecifika företeelser som stop i fabriken, vad är det som 
främst driver kostnaden i ett projekt? 
– Antal gjuttillfällen. Har fabriken endast ett formbord kan man endast göra en vägg per dag. Jag tror arbetstiden som går åt under den 
dagen leder till större kostnader än materialkostnaden för armering och betong. 

Om man ska fundera över den faktiska kostnaden som hör ihop med arbetstiden för en vägg, vad är den beroende av och hur skulle ni gå 
till väga för att bedöma den? 
– Ganska svårt att bedöma, det är en parameter man skulle vilja förändra. Nu var det ett tag sedan men fabrikernas kalkylprogram 
uppskattar timkostnad per yta vägg. Vissa delar upp marginaler och kostnader i sälj och produktion. Säljarna räknar på timkostnader per 
vägg beroende på komplexitet medan fabriken i stort sett har mer utjämnade, fasta kostnader baserat på en nära hundra procentig 
orderstock.  
Ett gjuttillfälle är en dag. För innerväggar kan 8h generellt räknas och ytterväggar 10h. Har fabriken endast ett gjutbord så går två personer 
per arbetsdag (8h) åt. Först på tio gjutbord kan man räkna nio par. Kanske att debiterad timkostnad inkl overhead är 500 kr/h.     

Vi ska minimera antalet väggar. Om vi för tillfället bortser från transport- och montageaspekter. Vad styr största tillåtna storleken på 
förtillverkade väggelement? 
– Storleken på formbord i fabrik och vikt för ev. resning och hantering (lyft) i fabrik. Formborden är avlånga. Den dimension som normalt 
utgör väggens höjd begränsas till formbordets minsta dimension, kring 4 m. Därefter kan väggar göras kring 10 m långa om dess vikt 
tillåter hantering inom fabriken och att kapacitet finns i lyftdon som avses användas.  

Men om ett formbord är 10 x 4 meter, händer det att man gjuter fler mindre väggar på ett och samma gjutbord? 
- Ja, det förekommer men arbetstiden för kontroll & hantering medför inte någon nämnvärd ekonomisk fördel för kund. Fabriken får bara ut 
väggar i tid. 

Vändväggar och resningsbord vad menas och vad är detta kopplade till för kostnader i fabrik? 
– Väggarnas höjd är större än formbordets minsta dimension, man gjuter väggen tvärtom, så att längden begränsas kring 4 m. När 
våningshöjden är så pass hög skarvas sällan väggar mellan våningsplan, istället använder man vändväggar som är våningshöga. En skarv 
mitt mellan våningsplan blir svår mht moment men främst utgör sådana skarvade väggar en arbetsrisk på arbetsplats. Stagningen blir 
riskabel och svår. 

Dock blir oftast längden på vändväggarna kortare än 4 m. Vikt, typ av lyftdon spelar roll men främst brukar transportkrav styra. En 
vändvägg måste från formbordet, lyftas av och vändas upp. Lyft placeras i två sidor.  
Väggar gjuts på liggande formbord, de flesta fabriker har resningsbord som sedan reser väggen till vertikalt läge. Därefter belastar lyft 
endast väggen i vertikalt läge. Hantering av vändväggar är mer problematisk än vanliga väggar, något som kan resultera i att andra typer 
av lyftdon används. Nyttjar inte fabriken resningsbord måste betongväggar erhålla högre hållfasthet innan avlyftning i.o.m. att lyft belastar 
väggen från liggande läge. Detta påverkar arbetstiden eller typen av lyftdon som används. För att transportera vändväggar som är 4m 
långa i vertikalt läge måste rutten från fabrik till arbetsplats planeras. Oftast begränsas längden redan i projekteringen förutsatt vanlig 
transport. Något som också förekommer är att vändväggar transporteras i lutande ställning, då kan något längre vändväggar 
transporteras utan särskild planering men detta ställer krav på lyftdon, hantering och hållfasthet vid hanteringen.  

Hur påverkar två identiska väggar kostnaden? I fabrik, montage och projektering? 
– Formbordet behöver inte ställas om, det leder till något mindre arbetsmoment i fabrik. Men den största vinsten görs i projekteringen. 
Identiska väggar har även fördelar på arbetsplats i montage men dessa är svåra att sätta en peng på. 
I fabrik skulle jag uppskatta att 10 likadana väggar medför att genomsnittsarbetstiden per vägg skulle minska med 30 %, för två väggar 
kanske 10 % och för tre 20 %. Uppenbarligen görs inga besparingar på materialkostnader. 
Projektering effektiviseras så pass att presentationen endast behöver göras per unik vägg. Beräkning kan dock behöva göras för varje vägg. 
Modellering kan oftast effektiviserats med identiska väggar men största effekten fås i presentationen. Jag skulle uppskatta att modellering 
och presentation står för vardera lika stor del i dagsläget. Med uppdaterade automatiserad ritningsgenerering i Tekla 20 kommer vi kanske 
ner på 60/40. Verktyget ni jobbar med ska väl effektivisera modelleringen så då är förhållandet kanske tillbaka på 50/50. Mer intressant är 
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således vad vi uppskattar kostnaden för presentation per väggobjekt. Bortsett från beräkningar ligger totaltiden för en rå vägg på 3,5 h och 
6 h för sandwichvägg i dagsläget. Deb. snitt-timpris för prefab-underkonsult ligger nu kanske på 700 kr/tim.  

Förtillverkade väggar i betong har toleranser av olika slag, hur och när förenklar man väggar som nästan är identiska? 
– Antal unika yttre dimensioner styr inställning av formbord. +-5 mm tror jag inte man skulle ställa om formbordet för.  
Något som man tidigare gjorde när ledtiderna innan montage var större var att gjuta väggar identiska men därefter väggar med samma 
bredd efter varandra. Säg, väggar som står på varandra, där våningshöjderna är olika. Då behöver endast en sida av formbordet ställas om. 
Man börjar då med den högsta väggen för att sedan minska höjden. I detta fall skulle jag säga att +-2 mm på bredd. Nuförtiden gjuts 
väggar per våning för att montage sker så tätt inpå, då är det också endast en formsida som ställs om. Väggar på samma våningsplan 
tenderar också att vara snarlikt armerade. 
Skulle väggar vara antigen 0,5 m högre explicit eller 0,5 m längre så att endast en formsida behöver justeras och att man planerar för detta 
i fabrik skulle genomsnittsarbetstiden per vägg i fabrik minska. Är vägg B på detta sett snarlik vägg A skulle uppskattningsvis halva 
tidsbesparingen göras i jämförelse med om de var exakt likadana. 

Utöver yttre dimensioner, hur hanterar man håltagning av olika slag som nästan är identiska i olika väggar? 
- I projekteringen skulle man försöka justera det mesta. Säg att två väggar är identiska förutom att läget på en dörr är +-50 mm, då skulle 
man i projekteringen försöka flytta dörren. Skulle det gå ända till fabriken så tror jag inte man justerar för +-2 mm på fönster. +-10 mm för 
dörrar och för installationer skulle man öka håltagning så att +-20 mm stämmer överens. Detta bygger dock på att man snappar upp det i 
fabrik och att väggarna gjuts efter varandra, på samma formbord. Generellt tror jag inte det är så relevant, att sådan planering görs eller 
att det leder till några större besparingar. 

Hur påverkar väggskarvens läge väggar med håltagning av olika slag? 
Främst vill man minska antalet gjuttillfällen. Sedan för väggar med håltagning vill man att indelningen resulterar i lämpliga delväggar för 
förankring av lyftdon i femtedelspunkterna och få en så centrisk tyngdpunkt i delväggen. Vid dörrar ges ofta en väggpelare av olika slag. Är 
denna smal krävs oftast ett montagestag i nedre del av dörrhåltagning som agerar likt ett dragband och håller ihop elementet under 
hantering. För att få plats med skruvfästen och armering för denna brukar man inte göra väggpelare mindre än 200 mm breda (trots att 
väggtjocklek kan vara mindre än så). Behöver lyft placeras ovan en smal väggpelare vill man helst ha minst 300 mm. Är det en vägg med 
mycket håltagningar, säg mer än 1/3 av vägglängden, t.ex. vägg med ventschakt och överstycke. Kan lyftdon behöva förankras genom 
överstycket. Är överstycket mindre än 300 mm högt kan man fundera på stålbalk, gjuta eller brandtäta överstycket på arbetsplats. 

Behöver lyftdon förankras genom håltagning kan merkostnader i form av 1h formarbete i fabrik, dubbla kostnaden för lyftdonet och 1h i 
montage beaktas. Är överstycket mindre än 300 mm kan det ses som en förutsättning i projektet och resulterar inte i några merkostnader 
för väggskarvens läge. 

Skarv vid överstycken kan utföras på olika sätt. Väggkonsol, Väggkonsolbalk, väggskiva, väggbalk när gör man vad och 
varför? 
- Då skarv placeras så att en håltagning utgör en del av konturen erhålls ett överstycke som kan förses med upplagsförhållande av olika 
slag.  
Är spännvidden på överstycket liten i förhållande till höjden kan det studeras som en betongkonsol. Beroende på om väggar ovanför och 
speciellt håltagning i dessa, kan man i tidigt skede tolka om konsolen kommer bära mer eller mindre last. Lasten ska sedan verifieras och för 
slutskedet kan man vid behov koppla UK med fästplåtar och erhålla en konstruktion som verkar likt en skarvad balk.  
Är spännvidden något längre kan man hålla ned antalet gjuttillfällen genom att ge väggkonsolbalken upplag på andra väggen. Överstycket 
agerar då likt en konsol i hanteringen och sedan konsolbalk. Är dock spännvidden lång kan snedstag behövas för hantering och transport 
för konsolbalken. 
Är spännvidden mycket lång eller att konsolbalken blir svårhanterlig måste man lösa det med ytterligare en delvägg. Denna kan utföras 
som väggskiva, väggbalk eller som vägg med väggpelare kring håltagningen.   
Då upplag ges behöver detta vara minst 150 mm. Förhållande mellan spännvidd och höjd för överstycket är av intresse och resulterar i dels 
olika val av lösning men påverkar även armeringsinnehållet. Armeringen utgör kanske 5 % av debiterad väggkostnad. Man skulle kunna 
förutsätta minimiarmering beroende på väggtjocklek och väggyta, sen 7kr/kg materialkostnad + hantering. 


