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Förord 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av SWECO Infrastructure region Vattenkraft och dammar och 

behandlar FEM-modellering av en vattenkraftstation.  

Jag vill rikta ett tack till Jörgen Dath, SWECO, som har varit projektledare för Hissmofors Kraftstation VI och 

tillika min handledare. Ett tack går också till Mattias Jender, SWECO, även han handledare, som fått allt 

praktiskt att fungera problemfritt och Ulf Ohlsson, LTU, som bidragit med uppmuntran och förslag på 

förbättringar. 

Ett speciellt tack går till Maria Marklund, SWECO, som genom hela processen bidragit med kunskap och råd 

gällande allt som rör vattenkraft. 

Vidare går ett tack till mina nära och kära som genomlidit mitt tjat om FEM och vattenkraft under dessa 

månader. 

 

Luleå, maj 2011 

 

Johan Paavola  
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Sammanfattning 

Finita Element Metoden (FEM) är en numerisk approximativ beräkningsmetod och dess ursprung kan spåras till 

1940-talet. Metoden, som under andra halvan av 1900-talet krävde programmeringskunskap och en djup 

teoretisk förståelse har under det senaste decenniet implementerats i allt användarvänligare mjukvaror. 

Beräkningsmodeller byggs upp i CAD-liknande miljöer och resultaten kan återges i pedagogisk färgskala. Detta 

har gjort att beräkningar med hjälp av FEM blir allt vanligare vid dimensionering av betongkonstruktioner. 

Datorernas utveckling har medfört att allt mer komplicerade modeller kan byggas upp och analyseras. Denna 

utveckling har väckt ett intresse för att gå från mestadels 2D-beräkningar till fullskaliga 3D-modeller som 

beskriver hela konstruktioner.  

Arbetet med denna rapport har utförts i samarbete med konsultföretaget SWECO Infrastructure, som under första 

halvan av 2011 har detaljprojekterat en vattenkraftstation. Vattenkraftstationen i fråga är Kraftstation VI i 

Hissmofors vid Indalsälven. Med hjälp av FEM-programmet Abaqus har en fullskalig modell av Kraftstation 

VI:s betongkonstruktion byggts upp och analyserats. 

Första delen av rapporten fokuserar på modelleringsteknik och några potentiella felkällor som kan finnas i FEM-

modeller så som den i rapporten.  

Vattenkraftstationens geometri är komplicerad varpå solida element används. Eftersom större delen av 

konstruktionen utsätts för böjning används hexaederelement med tjugo noder.  

Dammkonstruktioner utsätts för ensidigt vattentryck och därför måste dess säkerhet mot stjälpning och glidning 

kontrolleras. Detta görs genom stabilitetsberäkningar där alla laster som verkar på konstruktionen tas i 

beaktning. Det är önskvärt att kunna beräkna stabiliteten med hjälp av FEM-modellen och därför utvecklas en 

metod. Metoden gör det möjligt att beräkna stabiliteten med hjälp av modellens randvillkor. 

Modellen analyseras genom att studera tre lastfall: 

 Lastfall 1 – En global analys av vattenkraftstationen vid normal driftlast. Fokus ligger vid att undersöka 

samverkan mellan stationens olika delar samt att identifiera eventuella spänningskoncentrationer. 

 Lastfall 2 – En stabilitetsberäkning av stationen med tillhörande handberäkningar. Resultatet visar att 

metoden som utvecklats är korrekt och att stationen är stabil emot stjälpning och glidning. 

 Lastfall 3 – Beräkning av dimensionerande moment i stationens ena intagsvägg i brottgränstillståndet. 

Resultatet jämförs med de värden som användes av SWECO för dimensionering av intagsväggen. 

Jämförelsen visar at beräkningarna gjorda i Abaqus ger ett lägre dimensionerande moment än de gjorda 

av SWECO.  
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Abstract 

The Finite Element Method (FEM) is a numerical analysis technique for obtaining approximate solutions. Its 

origin can be tracked back to the 1940s. The technique, which during the second half of the 20
th

 century required 

programming skills and a deep understanding of its underlying theory, has during the last decade been 

implemented in more user friendly software. Models are built in CAD-like environment and the results are 

illustrated in easy to understand color graphics. 

Advancements in computer technology have made it possible to build and analyze more advanced models. These 

advancements have initiated a growing interest in going from mostly 2D-analysis to full scale 3D-models that 

describe whole constructions.  

The work done in this report has been performed in cooperation with the consulting company SWECO 

Infrastructure, which during the first half of 2011 has been designing a hydroelectric power station. The 

hydroelectric power station in question is Kraftstation VI in the Swedish town Hissmofors. By working with the 

FEM-software Abaqus, a full scale model of Kraftstation VI has been built and analyzed. 

The first part of the report focus on modeling technique and some potential sources of error that might arise in 

FEM-models such as the one in the report.  

The geometry of the power station is complex which motivated the use of solid elements. Since most of the 

construction is subjected to bending the choice of using 20-node cube elements was made. 

Dam constructions are subjected to one-sided water pressure; therefore its safety against overturning and sliding 

must be established. This is done through stability calculations where all the loads acting on the construction is 

considered. It is desirable to be able to calculate the stability through the use of the FEM-model and therefore a 

method for doing that is developed. 

The model is analyzed by studying three different loading scenarios: 

 Loading scenario 1 – A global analysis of the hydroelectric power station when it is subjected to the 

expected everyday loads. The focus is on investigating the interaction between the different parts of the 

station and identifying possible stress concentrations.  

 Loading scenario 2 – A stability analysis of the station with complementary hand calculations. The 

results indicate that the method is accurate and that the station is stable. 

 Loading scenario 3 – Calculation of the design moment in ultimate limit state in one of the walls of the 

intake. The results are compared to the design values that SWECO used when designing the wall. The 

comparison shows that the calculations done in Abaqus returns lower design moment that those of 

SWECO. 
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1 Inledning 

Arbetet med modellen i denna rapport skedde under projekteringens gång och utformningen ändrades 

kontinuerligt, vilket gjorde att en utformning som gällde vid en viss tid låstes för att ligga till grund för den 

modell som analyseras i denna rapport. Utformningen som framgår i avsnitt 1.1.1, är därmed inte den slutgiltiga 

och modellens eventuella olikheter jämfört med den färdiga kraftstationen redovisas inte. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hissmofors kraftverk 

Hissmofors kraftverk ligger längs Indalsälven i kommunen Krokom. Tätorten Krokom ligger ca 20 km nordväst 

om Östersund. Den första kraftstationen byggdes 1894-96 av Hissmofors AB och var avsedd för bolagets egen 

verksamhet, samt för överföring av kraft till Östersund. Sedan dess har kraftverket byggts ut ett antal gånger 

(Tekniska museet 2002).  

 

Figur 1.1 Karta över Krokom och Sverige (infälld) 
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Hissmofors kraftverksanläggning består idag av en regleringsdamm och tre kraftstationer. Två av dessa stationer 

är i drift, nämligen station IV och V. Station III är sedan tidigare avställd och ska tillsammans med station IV 

ersättas med den nya station VI.  

Delar av berggrunden i området består av en så kallad svällskiffer som expanderar vid kontakt med vatten och 

syre (Thun 1999). Detta har ställt till problem för kraftstation IV där tydliga skador har uppkommit på bärande 

betongkonstruktioner, vilket föranlett projektet med kraftstation VI. Speciella metoder för grundläggning 

kommer förhindra att svällning skadar den nya stationen. 

Huvuddata Kraftstation VI Hissmofors 

Bruttofallhöjd:   19,5 m 

Nettofallhöjd:   18,6 m (Q=400 m
3
/s) 

Utbyggnadsvattenföring:  2 x 200 m
3
/s 

Effekt:   2 x 23,5 MW 

Turbin:   2 x Kaplan 

Byggstart:   2011 

Byggtid:   ca 3 år 

 

Figur 1.2 återger en renderad bild av kraftstation VI från en viss tidpunkt under detaljprojekteringen (denna 

utformning är inte den slutgiltiga).  

 

Figur 1.2 Längdsektion (snittad) av Hissmofors kraftstation VI. 
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1.1.2 Finita Element Metoden (FEM) 

Den Finita Element Metodens ursprung kan spåras till 1940-talet genom Richard Courant’s arbete med St. 

Venant’s vridproblem. Utvecklingen av den finita element metoden tog fart under mitten av 1900-talet, sedan 

dess har den undergått en konstant utveckling. Det senaste decenniet har erbjudit stora förbättringar i 

användarvänligheten, det krävs inte längre programmeringskunskap för att bygga en modell. Större delen av 

modellerandet sker nu för tiden i en CAD-liknande miljö. De tidigare tunga begränsningarna i form av 

omfattning, detaljrikedom och beräkningskapacitet lättas ständigt. (Huebner, o.a. 2001) 

Denna utveckling har ökat intresset för att bygga större modeller genom att gå från mestadels 2D-beräkningar till 

att bygga fullskaliga 3D-modeller över hela konstruktioner. Det här är en trend som känns igen från CAD-

projektering där 3D-modellering är nära nog vardag. Till skillnad från CAD-modeller vars ändamål är 

illustrering i form av till exempel ritningar och figurer, syftar FEM-modeller i första hand till att beräkna 

deformationer, töjningar och spänningar (Oñate 2009). 

FEM har länge använts för att bygga komplicerade beräkningsmodeller inom områden där resultaten går att 

validera genom prövning, vilket gäller framförallt inom forskning och utveckling. I konstruktionssammanhang 

går modellens korrekthet normalt bara att valideras genom grovt förenklade handberäkningar, vilket gör att det 

råder en viss skepsis mot användandet av komplicerade FEM-modeller vid dimensionering. Samtidigt finns en 

enorm potential i att kunna bedöma samverkan i hela konstruktioner utan grova förenklingar och antaganden. 

Utöver detta kan sättet som resultatet visualiseras på, öka förståelsen för hur en konstruktion beter sig, även hos 

dem som inte är direkt involverade i dimensioneringen såsom beställare och entreprenörer.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera huruvida fullskaliga tredimensionella FEM-modeller är lämpliga för 

dimensionering av en stor samverkande betongkonstruktion som till exempel ett vattenkraftverk. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att bygga upp och analysera en komplett FEM-modell över ett vattenkraftverk i 

FEM-programmet Abaqus. Modellen bör vara av tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas för 

dimensionering av alla konstruktionsdelar som vattenkraftverket består av. 

Utvärdera huruvida detta arbetssätt kan vara lämpligt vid utformning och dimensionering av stora samverkande 

konstruktioner. 

Utveckla och utvärdera en metod för att beräkna totalstabiliteten hos en dammkonstruktion med hjälp av en 

FEM-modell. 

Belysa potentiella förbättringar och redovisa eventuella tillkortakommanden hos modellen. 
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1.4 Avgränsningar 

Redan innan detta examensarbete påbörjades stod det klart att det var ett väldigt ambitiöst projekt och att 

avgränsningar krävdes för att hålla det på en lämplig nivå. Varken författaren eller de närmaste handledarna hade 

någon tidigare erfarenhet av att bygga FEM-modeller av denna storlek. På grund av detta lämnades 

avgränsningarna öppna för att utvärderas under projektets gång  

De avgränsningar som är gjorda följer nedan, med en tillhörande motivering. 

 Enbart elastiska materialegenskaper.  

o Både betong och berg uppvisar icke linjära anisotropa materialegenskaper. Det finns 

intressanta metoder för att analysera dessa egenskaper i Abaqus och en stor del av 

litteraturstudien dedikerades åt detta. För att sådana analyser ska bli betydelsefulla krävs en 

modell som håller väldigt hög kvalitet ner på detaljnivå, inklusive armeringsjärn. Vidare bör 

analysen kunna verifieras genom experiment som utförs under liknande omständigheter. Detta 

är krav som inte kan tillgodoses inom ramarna för detta examensjobb.  

 Enbart de yttre intagsväggarnas beräkningar verifieras med hjälp av externa beräkningar. 

o Optimalt skulle alla delar valideras med hjälp av konventionella beräkningsmetoder 

(handberäkningar och 2D FEM-beräkningar). Detta är dock enormt tidskrävande och flyttar 

fokus från det huvudsakliga syftet med projektet. 

 Antalet lastfall begränsas till normal driftlast, dimensionerande lastfall för totalstabilitet samt 

dimensionerande lastfall för intagsväggarna. 

o Vid dimensionering av ett vattenkraftverk används en mängd olika lastkombinationer, mer om 

detta senare i rapporten. 

 Inga laster på generatorfundamentet. 

o Dimensionerande laster på generatorfundamentet från generator, stator och turbin var inte 

tillgängliga då examensarbetet skrevs. 

 Inga externa laster på arbetsvåningarna. 

o Enbart egenvikten hos betongen i arbetsvåningarna tas hänsyn till. Denna avgränsning beror i 

första hand på osäkerhet i detaljutformning av arbetsvåningarna under tiden examensarbetet 

skrevs.  

 Ingen hänsyn till temperaturlaster. 

o Vattenkraftverket består i huvudsak av grova betongkonstruktioner som är känsliga för stora 

temperaturvariationer, detta gäller i synnerhet de delar som utsätts för ensidig vattenlast. 

Denna faktor valdes bort på grund av tidsbrist.  

 Ingen hänsyn till dynamiska laster. 

o Den huvudsakliga lasttypen som påverkar ett vattenkraftverk är vattenlast. Vattenlasten 

beräknas normalt som en hydrostatisk last. Vid ett eventuellt frånslag av turbinen bromsas allt 

vatten i intag och spiral upp vilket i sin tur ökar trycket. Brist på tid och kunskap gällande 

dynamiska laster gjorde att denna faktor inte togs med i beräkningarna. I praktiken används 

ofta en statisk tryckökning som motsvarar effekten av vattnets inbromsning. 
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2 Introduktion till finita elementmetoden 

I och med utvecklingen av hårdvara och mjukvara kan en FEM-analys utföras relativt enkelt nu för tiden. Detta 

leder till att analyser ofta utförs av personer som saknar en djupare kunskap i teorin bakom beräkningarna. Utan 

denna kunskap kan felaktiga resultat återges, ofta dolt bakom färggranna och förtroendeingivande figurer (Liu 

och Quek 2003). En total förståelse för beräkningsmetodens olika tillämpningar kräver många års teoretiska och 

praktiska studier, något som inte är realistiskt för de flesta ingenjörer som tillämpar metoden. Det finns gott om 

litteratur som behandlar teori samt praktisk användning av FEM (en del av dem refereras i denna rapport) och de 

rekommenderas för alla som använder sig av beräkningsmetoden. 

Grundläggande kunskap om FEM innebär bland annat en förståelse för hur beräkningsgången går, vad som 

måste definieras, potentiella felkällor och hur de motverkas samt styrkor och svagheter hos olika 

tillvägagångssätt. Vidare innebär det praktisk kunskap i den mjukvara som används. Detta kapitel ämnar 

introducera läsaren för en del av den problematiken, framförallt vad som är viktigt vid den typ av praktisk 

tillämpning som denna rapport redovisar. 

FEM är en numerisk approximativ beräkningsmetod. I praktiken innebär metoden att man delar in problemet 

(balken, plattan etc.) i många små element. Fler element ger en bättre approximation – approximationen 

konvergerar mot en exakt lösning då problemet delas upp i allt fler element. Den begränsande faktorn är 

beräkningskapaciteten som står till förfogande. I takt med att datorerna förbättras minskas dessa begränsningar. 

Teorin är relativt komplicerad och den intresserade läsaren kan med fördel studera appendix I för en (lättare) 

fördjupning. 

Det mest grundläggande vid modellering är vilka olika elementtyper som är tillgängliga. Varje elementtyp har 

sitt användningsområde, en del används endast i väldigt specifika situationer medan andra kan användas inom 

flera olika discipliner. Detta kapitel ger en grundläggande beskrivning av de vanligast förekommande elementen 

vid konstruktionsproblem samt ett par viktiga numeriska problem som är förknippade med dem. 

Modellerna i denna rapport byggs upp analyseras i Abaqus/CAE och beräknas i Abaqus/Standard version 6.10. 

Abaqus/CAE används för visualisering och tolkning av resultat och har inbyggda funktioner för att beskriva 

geometri och villkor. Abaqus/Standard är ett program som utför beräkningar genom implicit integration. Denna 

metod lämpar sig bäst för statiska problem eller dynamiska problem med låga hastigheter. (Simulia u.d.)  

Abaqus är en av produkterna som ingår Dassault Systémes’ varumärke SIMULIA. (Dassault Systémes u.d.). 

2.1 Elementtyper 

FEM-programmet Abaqus erbjuder en bred variation av element. Det är viktigt att ha en god förståelse för vilka 

styrkor och svagheter som är förknippade med de olika elementen. Alla element är uppbyggda med hjälp av 

noder som beroende på typ av element är förknippade med ett visst antal frihetsgrader. En frihetsgrad för ett 
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vanligt spännings- eller deformationselement representerar nodens förmåga att röra sig i en viss riktning, vilket 

innefattar translation samt rotation. Andra typer av analyser kan kräva ytterligare frihetsgrader, till exempel, 

tryck, elektrisk potential, temperatur och så vidare(Dassault 2010). 

Det kan visas att beräkningstiden ökar exponentiellt i takt med att antalet frihetsgrader ökar och det som 

påverkar antal frihetsgrader mest är val av element. Tumregeln är att det enklaste elementet som återger ett 

korrekt resultat bör användas (Liu och Quek 2003). 

De tre vanligaste elementtyperna som används i konstruktionssammanhang är balk-, skal- och solida element. 

2.1.1 Balkelement 

Balkelement är ett endimensionellt element som kan användas i tre dimensioner med tillskrivet tvärsnitt. Det 

används till att modellera balkar, fackverk, kablar mm. Antalet frihetsgrader beror på vad som modelleras, balkar 

har sex medan kablar och fackverk har tre, se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Balkelement med tre respektive sex frihetsgrader (u och Φ representerar frihetsgraderna translation respektive 

rotation) 

2.1.2 Skalelement 

Skalelement är ett tvådimensionellt element med en tillskriven tjocklek. Antalet frihetsgrader beror på 

användningsområdet, se Figur 2.2. Ett skalelement med enbart två frihetsgrader kan bara bära last i sitt eget plan, 

även kallat Membran. Ett skalelement med tre frihetsgrader kan ta last i transversala riktningen samt moment 

och kallas plattelement. Ett skalelement med sex frihetsgrader kan ta laster samt moment i alla riktningar, 

normalt känt som just skalelement. Kan användas till att modellera väggar, golv, ihåliga cylindrar mm. 

 

Figur 2.2 skalelement med två, tre respektive sex frihetsgrader (u och Φ representerar frihetsgraderna translation respektive 

rotation) 

 

Figur 2.3 Skalelement med fyra hörn som har fyra (vänster) respektive åtta (höger) noder 
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2.1.3 Solida element 

Solida element är ett element med tre dimensioner. Det kan användas till att modellera alla typer av geometrier, 

och är generellt det mest beräkningskrävande av alla element. Varje nod har tre frihetsgrader, translation längs 

alla tre axlar. För de flesta typer av beräkningar rekommenderas hexaederelement som är en kub med sex sidor 

och åtta hörn. De vanligaste kubelement som används i konstruktionssammanhang är antingen så kallade 8-

nodselement eller 20-nodselelement, de är även kända som linjära respektive kvadratiska kubelement, se Figur 

2.4. Namnet kommer ifrån funktionen som beskriver formen mellan noderna, vilken är linjär respektive 

kvadratisk. Det finns även en kvadratisk version som har 27 noder men den används sällan på grund av den 

ökade beräkningskapaciteten som krävs (Oñate 2009).  

 

Figur 2.4 Linjärt (vänster) respektive kvadratiskt (höger) kubelement 

2.2 Numeriska problem 

Det finns två välkända numeriska problem som är förknippade med finita elementmetoden, kända som ”shear 

locking” och ”hourglassing”. Dessa kan leda till direkt felaktiga resultat ifall användaren inte är medveten om 

dem. Båda problemen uppstår vid böjning. Stora delar av en vattenkraftkonstruktion är utsatt för böjning vilket 

gör att det är viktigt att ha en god förståelse för när och varför de uppstår.  

2.2.1 Shear locking 

Fullt integrerade linjära element är överdrivet styva i böjning, detta beror på ett fenomen som kallas för shear 

locking(Sun 2006). I ett försök att illustrera detta problem används en kub som utsätts för böjning, se Figur 2.5. 

Anta att det är raka linjer målade på ena sidan av kuben. Enligt klassisk balkteori ska plana tvärsnitt förbli plana. 

Detta innebär att de horisontella linjerna kröks samtidigt som de vertikala linjerna förblir raka samt att vinkeln α 

dem emellan är oförändrad, se Figur 2.5 

 

Figur 2.5 Böjning enligt klassisk balkteori 

För att göra en bra modell av en kub i böjning krävs det att elementets kanter kan krökas. Linjära element, se 

avsnitt 2.1.3, har inte den egenskapen. Figur 2.6 illustrerar hur ett fullt integrerat linjärt element hanterar ren 

böjning. Överkant utsätts för dragspänningar medan underkant utsätts för tryckspänningar. Alla linjer på sidan av 

kuben är fortfarande raka vilket leder till att vinkeln α dem emellan inte kan förbli oförändrad. För att ändra 

vinkeln introduceras en skjuvspänning. Detta innebär att elementets töjningsenergi genererar skjuvdeformation 

istället för böjdeformation. Resultat är att elementen tenderar att bli alltför styva. 



FEM-modellering av en vattenkraftstation 

 

8 

 

Figur 2.6 Böjning av ett fullt integrerat linjärt element 

Kvadratiska element beter sig annorlunda. Deras kanter kan krökas eftersom deformationen beskrivs som av 

andragradsfunktion mellan noderna. Följden blir att vinkeln α mellan linjerna förblir 90
0
 under böjning, se Figur 

2.7. 

 

Figur 2.7 Böjning av ett fullt integrerat kvadratiskt element 

2.2.2 Hourglassing 

För att komma runt problemet med shear locking samt för att förbättra beräkningseffektiviteten används ibland 

en metod som kallas reduced integration (reducerad integration)(Sun 2006). Detta innebär att antalet 

integrationspunkter reduceras i varje dimension jämfört med den exakta lösningen. Exempelvis går en 8-nods 

kub från 2x2x2=8 till 1x1x1=1 integrationspunkt. En 20-nods kub går från 3x3x3=27 till 2x2x2=8 

integrationspunkter. För att kunna förklara hur detta går till krävs en djupare insikt i FEM än vad denna rapport 

erbjuder. Den intresserade läsaren kan med fördel studera någon av de böcker som hanterar grundläggande 

FEM-teori, till exempel (Ottosen och Petersson 1992). 

För att visualisera vad som händer då ett linjärt element med reducerad integration utsätts för böjning används 

samma kub som tidigare, fast nu med enbart en integrationspunkt, se Figur 2.8. Till skillnad från ett element med 

full integrering, se Figur 2.6, framgår att de vertikala och horisontella linjerna förblir raka och vinkeln dem 

emellan är oförändrad. Detta leder till att normal- samt skjuvspänningen i integrationspunkten är noll, vilket ger 

meningslösa resultat, normalt känt som Hourglassing. Hourglassing visar sig oftast som en överdriven flexibilitet 

i konstruktionen. Detta motverkas dels genom en integrerad Hourglass-kontroll i mjukvaran och dels genom att 

använda fler element, Abaqus rekommenderar minst 4 linjära element över tjockleken. 

 

Figur 2.8 Böjning av ett linjärt element med reducerad integration 
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Kvadratiska element, Figur 2.4, med reducerad integration kan också drabbas av Hourglassing men risken är inte 

lika påtaglig. Abaqus rekommenderar minst 2 kvadratiska element över tjockleken. 

2.3 Förvrängning av elementets form 

Hittills har elementens geometri antagits vara oförvrängd till dess att en deformation påtvingas genom någon typ 

av last. Detta är ett idealtillstånd, i praktiken tillåter sällan modellens geometri helt oförvrängda element.  

Det kan visas att ett kubelements sidor måste vara parallella med koordinataxlarna för kunna beräknas. Detta kan 

lösas genom att elementet byggs upp i ett lokalt system för att sedan mappas till det globala systemet  (Ottosen 

och Petersson 1992), se Figur 2.9. Principen för hur detta går till finns att läsa i alla grundläggande läroböcker 

för FEM. Denna mappning har vissa inbyggda begränsningar på hur pass förvrängt elementets globala geometri 

kan vara. De flesta element klarar av en viss förvrängning utan påverkan på resultatet. 

 

Figur 2.9 lokal (a) och global (b) geometri hos kubelement med 20 noder 

Graden av acceptabel förvrängning beror inte bara på elementets form men även på antal noder och ordning av 

integration. Det kan visas att kvadratiska element med reducerad integration klarar av förvrängningar på ett 

bättre sätt än dess oreducerade motsvarighet men det finns undantag bland mer sofistikerade element (Oñate 

2009). 

En vanlig typ av geometri som tenderar att ställa till problem för kubelement är kilformer eller ”vassa” kanter 

och hörn. Ett alternativ är att använda kilelement (tårtbitar) för sådana områden, men de bör användas med 

försiktighet då de kräver större beräkningskapacitet eftersom en tätare mesh krävs för att nå en exakt lösning 

(Oñate 2009). 
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3 Modelleringsteknik 

Alla FEM-modeller i denna rapport är gjorda i Abaqus. Författaren har begränsad kunskap om liknande program 

(till exempel ANSYS och Nastran) och kan därmed inte garantera att de modelleringstekniker som beskrivs här 

även används i andra program.  

3.1 Val av elementtyp 

FEM-modellen över vattenkraftverket baseras på en 3D-modell gjord i Microstation vilket är ett CAD-program. 

Det är önskvärt att FEM-modellen ska stämma så väl överens med CAD-modellen som möjligt. Därför 

beslutades tidigt att modellen enbart skulle bestå av solida element, se avsnitt 2.1.3.  

Eftersom de flesta konstruktionsdelar utsätts för böjning kommer alla delar modelleras med hexaederelement 

med 20 noder på grund av Shear locking och Hourglassing. För att minska erforderlig beräkningsmängd och öka 

toleransen mot förvrängning kommer reducerad integration tillämpas. 

Fördelarna med solida element är att felsökning underlättas då okulärbesiktning ofta räcker för att finna fel. Det 

är betydligt lättare att ha varierande tvärsnitt och tjocklekar, de är även bättre på att återge realistiska 

infästningar, jämfört med alternativet skalelement. Dessutom är resultatet mer visuellt tillfredställande.  

Den största nackdelen med solida element är att de kräver betydligt mer beräkningskapacitet, framförallt vid 

böjdominerade belastningar (där kvadratiska element är att föredra). Det tar även längre tid att extrahera data 

jämfört med skalelement där varje nod återger alla värden över tjockleken. 

3.2 Beskrivning av geometrin 

Det finns tre huvudsakliga metoder för att beskriva modellens geometri. Den vanligaste är då ett tvärsnitt 

beskrivs i två dimensioner och sedan projiceras ortogonalt. Den andra är då ett tvärsnitt roteras kring en 

centrumlinje. Den tredje är då ett tvärsnitt sveps längs en bestämd linje. Dessa metoder kan även spetsas med att 

tvärsnittet vrids eller dras ut längs dess förlängning. Utöver detta kan två eller flera delar sammanfogas eller 

användas för att skära bort delar av modeller. Allt detta kan kombineras på ett nästan oändligt antal vis. 

3.3 Elementindelning 

Då geometrin för en del är färdigställd delas den upp i ett antal element. Den nätstruktur som uppstår kallas för 

mesh (kan användas som verb och adjektiv, till exempel ”att mesha” respektive ”geometrin är meshad”). Det 

ideala meshet innehåller som tidigare nämnt helt oförvrängda element, detta är dock inte realistiskt för den typ 

av geometri som ett vattenkraftverk har. Tumregeln i Abaqus är att elementets vinklar ska ligga mellan 10
0
 och 

160
0
 och att förhållandet mellan den längsta och kortaste sidan ska vara mindre än 10. Det finns exempel på 

situationer då resultatet försämras betydligt tidigare än så. Om meshen är tydligt förvrängd måste rimligheten i 

resultatet kontrolleras. 
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Det finns två huvudmetoder för att mesha en geometri.  

Den första är ”bottom-up meshing”, vilket innebär att geometrin används som en guide för hur meshen ske se ut, 

men den behöver inte nödvändigtvis följa den exakt. Detta är bra då man vill reducera meshens förvrängning så 

mycket som möjligt eller då ingen annan teknik fungerar. Det finns många problem med denna teknik. Det tar 

ofta mycket tid för att finna en mesh som passar tillräckligt bra till geometrin, meshen associeras inte fullt ut 

med geometrin vilket kan ställa till problem eftersom randvillkor och laster ansätts på geometrin. 

Den andra tekniken är ”top-down meshing” vilket innebär att meshen anpassas och associeras direkt efter 

geometrin. Det finns olika top-down tekniker och de är att föredra i de fall de fungerar. Komplex geometri 

tillåter inte alltid denna typ av meshning och i de fallen krävs antingen att modellen partitioneras, delas upp eller 

förenklas. 

3.4 Randvillkor  

Ett randvillkor är ett ingående villkor som krävs för att finna en lösning. Det är i praktiken en begränsning av en 

eller flera noders frihetsgrader. Antingen kan de valda frihetsgraderna sättas till noll eller till ett givet värde. 

Vanliga randvillkor är upplag, berggrund, infästningar osv. De noder som har randvillkor kan efter lösning 

funnits återge hur stor kraft som krävs för att behålla sin tillskrivna position. Denna kraft kallas reaktionskraft 

och summan av alla reaktionskrafter är lika stor men motriktad summan av alla tillsatta laster summan av alla 

krafter är lika med noll för kropp i vila (Newton). 

Ett vanligt problem med randvillkor är att de är svårbestämda (bjälklaget kan vara fast inspänt eller fritt upplagt, 

normalt är det en blandning). Det är svårt att komma runt detta problem, det som ger upphov till randvillkoret 

kan inkluderas i modellen (inspänningsgrader beror i första hand på väggarnas och bjälklagets relativa styvhet), 

men då måste ställning tas till vilken typ av samverkan det är mellan de olika delarna. Dessutom krävs det då ett 

randvillkor för den nyligen inkluderade delen.  

3.5 Berggrund 

Berg antas ofta vara oeftergivligt ur konstruktionsperspektiv. Detta antagande görs med bakgrund att 

deformationen som uppstår i berget inte påverkar konstruktionen nämnvärt. Ifall berget antas vara oeftergivligt 

kan det i princip modelleras som ett fast randvillkor.  

I verkligheten uppvisar många bergarter anisotropi med avseende på elastiska deformationer och hållfasthet. 

Bergmassor med genomgående spricksystem uppvisar också anisotropa mekaniska egenskaper (Nordlund, 

Rådberg och Sjöberg 1998).  

Ett vattenkraftverk utsätts för hydrostatiskt tryck invändigt och utvändigt. Ifall berggrunden modelleras som ett 

randvillkor kommer den hydrostatiska last som verkar på de ytor som vetter mot berg inte påverka 

konstruktionen, eftersom ingen deformation kan ske där. Resultatet blir att lasten enbart påverkar 

upplagskrafterna.  

Den lösning som väljs är att använda sig av en funktion som heter ”elastic foundation”. Denna funktion gör det 

möjligt att beskriva berggrunden som elastisk utan att behöva ta med den i modellen. I praktiken fungerar det 

som ett elastiskt randvillkor, med skillnaden att den inte återger några reaktionskrafter. Detta är ett något 

godtyckligt antagande då det inte är troligt att berget är helt bundet till betongen plus att bergets E-modul är 

svårbestämd.  

Vid stabilitetsberäkningar används reaktionskrafterna och därmed är funktionen elastic foundation inte lämplig. 

Därför används en modellerad berggrund vid dessa beräkningar. Se avsnitt 4.2 för en mer ingående motivering. 
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3.6 Samverkan 

Det finns många olika sätt att modellera samverkan mellan olika delar i Abaqus. Den metod som väljs för 

modellen i denna rapport är att binda ihop ytor med hjälp av så kallade ”tie-constraints”.  

Det finns en del fördelar med att använda sig av tie-constraints, den främsta är att meshen på de ytor som binds 

ihop inte behöver stämma överens. Detta gör att det är lättare att uppnå en rationell mesh eftersom komplicerad 

geometri kan förenklas genom att den delas upp och sedan binds ihop.  

Principen bygger på att en huvudyta och en slavyta definieras. Dessa binds till varandra genom att individuella 

noder som ligger på slavytan binds till ett antal noder på huvudytan. I och med att slavytans noder binds upp 

låses deras frihetsgrader. En stor mängd låsta frihetsgrader kan göra att erforderlig beräkningskapacitet ökar 

betydligt.  

Valet av huvud- och slavyta kan få betydande inverkan på resultatet. Generellt ska huvudytan väljas som den 

ytan som har den grövsta meshen (Dassault 2010). Eftersom slavytans noder saknar frihetsgrader kan dessa inte 

användas till randvillkor och de bör inte heller används till andra tie-constraints. I vissa fall binds flera delar ihop 

i närheten av varandra, det kan då bli svårt att hålla grövre mesh på huvudytorna och det uppstår en risk för 

dåliga resultat. 

Figur 3.1 visar ett exempel på när det är fördelaktigt att dela upp en balk och sedan binda ihop den med tie-

constraints för att förbättra meshen. Balken utan åtgärder (a) har väldigt stor skillnad i storlek hos sina element 

och risken för dåliga resultat är påtaglig. Den partitionerade balken (b) tycks klara sig bra men vid närmare 

kontroll märks extremt förvrängda element längs kanterna. Den uppdelade balken (c) klarar sig bäst i detta fall. 

Nackdelen med att dela upp en modell är det blir fler variabler att hålla reda på, antal delar, tie-constraints, 

lastytor osv. vilket ökar antalet potentiella felkällor. 

 

Figur 3.1 Tre balkar innan mesh (vänster) och deras meshade motsvarigheter (höger) - Balk utan åtgärder a), partitionerad 

balk b) och uppdelad balk med tie-constraint c)  
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3.7 Materialmodell 

Abaqus erbjuder ett brett materialbibliotek med förmågan att beskriva isotropa såväl som anisotropa egenskaper. 

Det finns även modeller för att analysera icke kontinuerliga effekter så som sprickor i betong. Vidare kan 

armeringsjärn bäddas in i betongen för att öka styvheten och för att beskriva hur armerad betong beter sig efter 

sprickor uppstår. 

För att hålla examensarbetet på en rimlig nivå används en enkel materialmodell. Betongen antas ha helt isotropa 

egenskaper och bete sig linjärelastiskt. Denna modell erfordrar enbart egenvikt, E-modul och Poissons tal: 

Egenvikt = 23 kN/m
3
 

E-modul = 31 GPa 

Poissons tal = 0,2 

3.8 Laster 

De huvudsakliga krafter som kan verka på en betongdamm är följande (Hellström 1953);  

 Vattentryck; detta kan utgöras av frontalt verkande horisontalt eller vertikalt tryck, vertikalt upptryck, 

samt sidotryck och vågors inverkan. 

 Egentyngd. 

 Istryck. 

 Belastning från rörliga dammdelar. 

 Trafiklast 

 Vibrationer genom vattenöverströmning, stötar av flytande föremål och dylikt. 

 Jordtryck inklusive tryck från slamavlagringar i vattnet. 

 Seismiska krafter. 

 Krafter på grund av temperaturförändringar, krympning och svällning. 

 Krafter av bombnedslag, exploderande minor och dylikt. 

Det laster som kommer beaktas i rapporten är vattentryck, egentyngd, trafiklast samt jordtryck. De övriga utgår 

på grund av de inte ingår i de lastfall som behandlas. I avsnitt 3.8.1-3.8.3 följer en genomgång av de laster som 

verkar på kraftstationen och hur de modelleras i Abaqus. 

3.8.1 Hydrostatiskt tryck 

All vattenlast och jordlast beskrivs som ett hydrostatiskt tryck. Abaqus har en inbyggd funktion som applicerar 

ett visst tryck beroende på en angiven nolltrycksnivå och ett referenstryck med tillhörande höjdnivå. Denna 

funktion fungerar dock enbart i vertikalled och horisontellt avtagande trycklaster måste beskrivas manuellt. 

Inre vattenlaster i intag och spiral är enbart beroende av uppströms vattenyta (DG) där trycket ökar linjärt med 

djupet. Sugrörens inre vattenlast är en funktion av nedströms vattenyta (NVY).  

Det yttre vattentrycket delas upp i två delar, en del uppströms dränaget, se avsnitt 4.1.2 och en del nedströms. 

Den faktiska storleken på det yttre vattentrycket är svår att fastställa. Den beror dels på vilken kontakt det är 

mellan berg och betong, dränagets effekt, vattnets strömningshastighet och betongens kvalitet. Vid beräkning 

antas det finnas ett vattengenomsläppligt lager mellan berg och betong, betongen antas vidare vara fullt 

homogen. Detta är ett antagande på säkra sidan och medför att vattentrycket varierar linjärt (Hellström 1953).  
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Enligt riktlinjer (Svensk energi 2008) ska vattentrycket reduceras till 0,30(H-h)+h (där H är uppströms- och h är 

nedströms vattentryck) vid dränagetunnelns uppströms- och nedströmskant. Dränaget som används på 

kraftstationen i denna rapport bedöms vara så stort att upptrycket kan reduceras till 0,09(H-h)+h kring 

dränagegången. Detta är som sagt en komplicerad fråga och många faktorer spelar en roll vid denna bedömning. 

Fyllning, bestående av sprängsten kommer att placeras ovan sugrören och vilar mot kraftstationens bakkant. 

Fyllningen kommer vara delvis vattenmättad (NVY ligger nedanför fyllningens överkant) vilket gör att den 

kommer delas upp i två laster, en vattenmättad del och en torr del. Fyllningens vertikalkomposant (den del som 

verkar på sugrörens ovansida) beror enbart på jordens densitet och är därmed en funktion av jordytans höjd 

gentemot lastytans höjd.  

Jordmaterial, till skillnad från vatten har en inre friktion. Friktionens storlek beror i första hand på jordens 

sammansättning och packningsgrad. Detta leder till att jorden inte utvecklar fullt tryck i horisontalled och en 

reduktionskoefficient används. Man urskiljer i jordtrycksteorin tre gränsvärden, nämligen vilojordtryck, aktivt 

jordtryck och passivt jordtryck. Den horisontala komposanten (den del som verkar mot kraftstationens bakkant) 

antas vara av arten vilojordtryck. Kriteriet för att få klassas som vilojordtryck är att det verkar mot en 

oeftergivlig vägg, det vill säga, en vägg som inte undergår någon förskjutning i relation till angränsande 

jordmassa (Hansbo och Sällfors 1984). De två andra gränsvärdena motsvarar en eftergivlig vägg (aktivt 

jordtryck) och en vägg som rör sig mot jordmassan (passivt jordtryck).  

3.8.2 Egentyngd 

Egentyngden är i första hand hjälpande då den gör stationen stabilare. Modellen tar enbart hänsyn till 

egentyngden av de delar som tillhör grundkonstruktionen. Alla delar av betong tillskrivs densiteten (23 kN/m
3
) 

varpå en gravitationslast kan inkluderas i modellen. 

3.8.3 Trafiklast 

En körbana sammanbinder intagsväggarna. Denna körbana ska dimensioneras enligt BRO 2004. Dessa laster 

beskrivs som vertikala punktlaster och utbredda laster, se Figur 6.10. 
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4 Dammstabilitet 

Vid dimensionering av ett vattenkraftverk är en viktig faktor den globala stabiliteten hos konstruktionen. 

Branschens riktlinjer för dammar heter RIDAS och utvecklas av kraftföretagen (Svensk energi 2008). RIDAS 

innehåller ett kapitel om just dammstabilitet där det finns utförliga beskrivningar på hur beräkningarna ska gå 

till. 

4.1 Traditionella stabilitetsberäkningar 

Det finns två huvudtyper av brott ur stabilitetssynpunkt. Dels kan konstruktionen stjälpa, alltså tippa bakåt. Det 

sker då de så kallade stjälpande momenten är större än de stabiliserande momenten. Den andra typen av brott är 

glidning, vilket är då friktionen mot underlaget inte är tillräcklig för att hålla konstruktionen på plats. 

Förhållandet mellan de vertikala och horisontella krafterna, samt typ av underlag avgör ifall konstruktionen är 

säker mot glidning.  

4.1.1 Krafter som verkar på en dammkonstruktion 

Krafter som verkar på en dammkonstruktion delas normalt upp i stabiliserande- och stjälpande krafter.  

Den huvudsakliga stabiliserande kraften kommer ifrån egentyngden. Utöver egentyngden kan nedströms 

vattennivå, schaktmassor med mera verka stabiliserande. 

Majoriteten av allt stjälpande moment är resultatet av vattentryck. Hydrostatiskt tryck verkar alltid vinkelrätt mot 

berörda ytor. Detta innebär att en vertikal yta bär en horisontell vattenlast medan en horisontell yta bär en 

vertikal vattenlast. En vattenlast som alltid måste tas i beaktning är det så kallade upptrycket, vars resulterande 

kraft normalt är av betydande storlek. Upptrycket är en utvändig vattenlast som verkar under 

dammkonstruktionen och verkar lyftande. En mer pedagogisk förklaring är att dammkonstruktionen kan liknas 

vid en båt som lyfts av vattnet som den tränger undan. 

För att få fram ett moment krävs en kraft som multipliceras med en hävarm. Hävarmen utgår från origo som 

normalt placeras i dammbottens nedströmskant. Se Figur 4.1 för exempel på vanliga laster som verkar på en 

dammkonstruktion. 
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Figur 4.1 Stabiliserande krafter (vänster) samt stjälpande krafter (höger) med tillhörande hävarmar som verkar på en 

dammkonstruktion 

4.1.2 Stabiliserande åtgärder 

Det är kostsamt att göra en betongdamm stabil ifall endast egentyngden verkar stabiliserande, därför har metoder 

utvecklats för att förbättra stabiliteten. Två vanliga metoder är dränering och förankring. Med hjälp av ett 

dränage kan upptrycket reduceras kraftigt. Ett dränage ger i princip vattnet någonstans att ta vägen genom att 

leda upp det genom dammkroppen. Förankringar verkar i princip som en stabiliserande kraft, som aktiveras vid 

behov. Förankringarna placeras med fördel nära uppströmskanten för att få bättre hävarmar. Se Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Stabiliserande åtgärder 
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4.2 Stabilitetsberäkningar i Abaqus 

Det är eftertraktansvärt att med hjälp av resultaten i 3D-modellen kunna beräkna stabiliteten oberoende av 

handberäkningarna. Trots försök har inget stöd funnits i litteraturen, varpå en egen metod har utvecklats. 

Metoden bygger på att varje nod som är del av randvillkoret kan återge vilken reaktionskraft som verkar i den 

efter applicering av last, se avsnitt 3.4. Denna reaktionskraft är uppdelad i tre krafter, en för varje huvudriktning. 

Ifall alla dessa krafter tas i beaktning kan resultatet i det närmaste ses som ett fotavtryck. Med hjälp av detta 

fotavtryck är det möjligt att räkna baklänges för att få fram vilket moment som verkar på konstruktionen (notera 

att vertikal- och horisontalkrafter också är av intresse, dessa krafter återges direkt, utan omvandling). Varje 

reaktionskraft har sin egen hävarm till origo, se Figur 4.3, och därmed sitt eget moment (Det är enbart de 

vertikala reaktionskrafterna som är av intresse för momentberäkningar). Summan av alla moment motsvarar det 

totala momentet.  

Det visar sig att alla noder som är del av randvillkoret bör ligga i samma horisontalplan, något som ställer till 

problem för konstruktioner med sluttande botten. Anledningen är att de horisontella lasterna får felaktiga 

hävarmar ifall nodernas placering varierar i höjdled. Det är rimligt att anta att nodens placering i vertikalled kan 

korrigeras för, huruvida detta är fallet eller inte kommer lämnas öppet i denna rapport. 

Vidare visar det sig att antalet noder med tillhörande randvillkor tenderar bli väldigt många (kan röra sig om 

flera tusen) och därmed svårhanterliga i stora modeller. Dessa problem kan avhjälpas genom att en del av 

berggrunden tas med i modellen. Berggrundens tjocklek varieras för att kompensera konstruktionens varierande 

botten och på så sätt projiceras bottenytan ner i ett horisontalplan. Eftersom spänningar och deformationer i 

berggrunden inte är av särskilt intresse kan berggrunden modelleras med en grov mesh bestående av enkla 

(linjära) element. Detta gör att antalet noder bundna av randvillkor minskar drastiskt samtidigt som modellens 

totala beräkningsbörda inte påverkas nämnvärt. 

Det är önskvärt att få fram stabiliserande, stjälpande samt totalt moment separat. Enda sättet att göra det är 

genom att skilja på stabiliserande och stjälpande laster och sedan lägga på dem i olika steg. 

 I ett försök att vidareutveckla metoden testades olika lösningar för att beräkna alla moment ifrån ett fullt 

lastfall. Problemet ligger i att vertikalkomposanterna av stjälpande krafter inte går att separera ifrån 

egenvikten, vilket gör att stjälpande och stabiliserande moment blir felaktiga i de fall då upptryck verkar på 

konstruktionen. 

 

Figur 4.3 Upplagsnoder i en FEM-modell 
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5 Modellanalys 

FEM-modellen eftersträvar att ligga så nära CAD-modellen, se Figur 1.2, som möjligt. Under uppbyggnaden har 

vissa förenklingar av geometrin gjorts. Dessa förenklingar har begränsats så mycket som möjligt. Vidare bör det 

understrykas att denna modell är framtagen under utvecklingsfasen, vilket gör att dess geometri inte 

nödvändigtvis stämmer helt överens med den slutgiltiga utformningen. Figur 5.1 visar hela modellen av 

kraftstationen.  

OBSERVERA! Meshen är så grov som möjligt för att den sammansatta modellen ska bli hanterbar. Vid 

utvärdering av de olika delarnas mesh tas elementens form i beaktning, inte deras storlek. Då dimensionering av 

separata delar utförs bör en jämförelse med tätare mesh göras.  

 

Figur 5.1 Hela kraftstationen 
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Av praktiska skäl har konstruktionen delats upp. De olika delarna har modellerats separat för att sedan länkas 

ihop i en sammansatt modell. Uppdelningen är gjord genom att ta hänsyn till flera olika faktorer, bland annat: 

 Uppdelningen baseras i första hand på geometri och hur de olika delarna dimensioneras. Intaget har till 

exempel en relativt enkel geometri med väggar och bottenplatta och den dimensioneras i huvudsak för 

att motstå böjning. Vidare har intagspelarna en mer komplicerad geometri som varierar längs alla axlar 

och den ska motstå både tryck och böjning.  

 Uppdelningen gör det enklare att utföra mindre ändringar i modellen. Konstruktionen förändras ständigt 

under dimensioneringsfasen vilket leder till att modellen i största möjliga mån måste vara flexibel. De 

olika delarna ska till en viss grad kunna ändras oberoende av de andra delarna. 

 Då varje del är en egen modell kan de lätt testas med olika randvillkor, mesh, laster och så vidare utan 

att behöva beräkna hela kraftstationen. Detta sparar tid och minskar dramatiskt risken för fel. 

Förändringar som utförs på en del uppdateras automatiskt i den sammansatta modellen. 

 I vissa fall har en lyckad mesh enbart uppnåtts genom uppdelning, till exempel sugrören och dess voter. 

Figur 5.2 visar hur uppdelningen har utförts.  

 

Figur 5.2 Hela stationen separerad i fristående delar 

5.1 Intag 

Intagets avgränsningar är relativt naturliga. Det kan debatteras precis var intaget slutar och spiralen börjar, 

gränsen bestämdes med hänsyn till yttre geometri. Den bakre intagsväggen är utformad för att bära 

arbetsvåningarnas bjälklag. En körbana sammankopplar intagsväggarna och fyller tre huvudsakliga funktioner, 

minska momentet i intagsväggarna, fungera som bro över kraftstationen samt användas under byggnadsfasen för 

placering av tunga maskiner. På intagets undersida är ett dränage placerat vars syfte är att minska upptrycket, se 

Figur 5.3. 
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Geometrins korrekthet 

Intaget lämpar sig väl för FEM-modellering då väggar och golv har mer eller mindre konstanta tjocklekar och 

aldrig kröker sig i mer än en riktning. Enda förenklingen som är gjord är att intagsväggarna ska vara avrundade 

mot mynningen för att vara mer strömlinjeformade, denna detalj anses oviktig ur konstruktionssynpunkt. 

Meshens kvalitet 

Intagsväggarna har något förvrängd mesh vilket beror av skibordets (bottenplattans) utformning. Graden av 

förvrängning ligger dock inom rimliga gränser. Alla delar av intaget har minst 2 element över tjockleken, vilket 

innebär att modellen kan återge böjning på ett bra sätt, se avsnitt 2.2.2. 

Potentiella felkällor 

Risken för felberäkningar bedöms som liten, relativt okomplicerad geometri tillsammans med enbart utbredda 

laster ger en intuitiv och lättkontrollerad deformation. Det som är öppet för tolkning är infästningen mot berg. 

 

Figur 5.3 Intag (snittat) 

5.2 Intagspelare 

Intagspelarna antas samverka fullt med körbanan och skibordet. Intagspelarna fyller tre funktioner, agera som 

stöd för körbanan (moment från väggar samt trafiklast) och skibordet (upptryck) samt ett stöd för semipermanent 

avstängning av intaget (kallas nålavstängning). Detta sker genom horsiontalbalkar som placeras längs 

intagspelarens framkant som i sin tur verkar som stöd för de vertikala nålarna. 

Geometrins korrekthet 

Geometrin stämmer väl överens med CAD-modellen bortsett från att alla vertikala kanter som kommer i kontakt 

med det strömmande vattnet ska vara avrundade, vilket anses försumbart ur konstruktionssynpunkt.  

Geometrin är relativt komplicerad se bild Figur 5.4 och skulle rimligtvis kunna förenklas ytterligare ur ett globalt 

avseende.  
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Figur 5.4 Längdsektion intagspelare (a) samt bild över den varierande tjockleken hos intagspelarna (b) 

Meshens kvalitet 

Meshen är i överlag bra med undantag för det område där tjockleken ändras tvärt och skillnaden är kilformad, se 

Figur 5.4 och Figur 5.5. Detta leder till att de element som är närmast kilens spets får dåliga vinklar och 

förhållandet mellan dess olika sidor blir större än önskat. Detta kan åtgärdas genom att dela pelaren i två och 

binda ihop den med tie-constraints, se avsnitt 3.6. För att begränsa antalet oberoende delar i den sammansatta 

modellen accepteras dock denna förvrängning. 

Potentiella felkällor 

Vid dimensionering av intagspelarna måste de förvrängda elementens påverkan på resultatet utvärderas genom 

att kontrollera eventuell skillnad med en uppdelad pelare. 

 

Figur 5.5 Intagspelare med något förvrängd mesh 
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5.3 Spiral och Generatorfundament 

Spiralen och generatorfundamenten ses normalt som två skilda delar. Då den inre ringen i spiralen och 

generatorfundamentet delar samma axel och modelleras på samma sätt (roteras runt en centrallinje) delades 

spiralen i två. En yttre del bestående av spiralens yttre väggar som är sammanfogad med en övre och undre 

”ramp”. Dessa ramper gör att vattenvägen smalnar av vilket accelererar vattnet innan det når turbinen. Den inre 

delen består av de övre och undre ringarna i spiralen som är sammanfogad med generatorfundamenten. Turbinen 

befinner sig i den undre ringen medan generatorn vilar på de två avsatserna ovanför den övre ringen se Figur 5.6. 

 

Figur 5.6 Spiral och generatorfundament 

Geometrins korrekthet 

Yttre del av spiral 

Relativt stora förenklingar av geometrin krävdes för att producera en rationell modell. Ett problem med att 

modellera vattenvägar är de inte har några raka kanter eller räta vinklar. Abaqus har inga betydande 

begränsningar när det gäller att exakt efterlikna konstruktioner så som denna, problemet kommer då en bra mesh 

ska byggas upp. Detta kan bli enormt tidskrävande vilket gjorde att en förenklad modell föredrogs. Rampen ska 

egentligen ha en välvd form och det ska även vara en ramp i spiralens framkant se Figur 5.7. Förenklingen består 

i att rampen varierar linjärt från största spann till minsta spann samt att den främre rampen utgår se Figur 5.8. 



FEM-modellering av en vattenkraftstation 

 

26 

 

Figur 5.7 Längdsektion (a) samt tvärsektion (b) av vänstra spiralen (CAD) 

 

Figur 5.8 Längdsektion (a) samt tvärsektion (b) av vänstra spiralen (Abaqus) 

Inre del av spiral samt generatorfundament 

Denna del av modellen byggs upp genom att ett tvärsnitt roteras kring en centrumlinje. För att den ska kunna 

bindas till den yttre delen av spiralen krävs en konstant yttre radie där de två möts, detta stämmer dåligt överens 

med verkligheten. Den yttre radien ska egentligen växa linjärt tills den möter rampen i höjdled vilket leder till en 

osymmetrisk form. Förenklingen med en konstant yttre radie gör att en något annorlunda geometri uppnås och 

att hela delen av rampen inte binder till den inre delen av spiralen. 

Generatorfundamentet vilar på spiralen och har en större yttre radie, se Figur 5.9. Den yttre radien är en 

förenkling och ska troligtvis vara en 12-sidig polygon. Vidare ska det finnas öppningar så personal kan ta sig in i 

fundamentet, dessa öppningar är relativt stora och påverkar konstruktionen i hög grad. Anledningen till de till 

synes onödiga förenklingarna är att denna del inte var färdigdesignad då FEM-modellen byggdes. 

Meshens kvalitet 

Yttre del av spiral 

Meshen håller relativt god kvalitet. Förenklingarna medför att tvärsnittsförändringarna inte är allt för stora och 

uppdelningen med de inre ringarna separat gör ramperna meshbara. De element som ligger runt hålen är något 

förvrängda men dock inom rimliga gränser se Figur 5.9. 

Inre del av spiral samt generatorfundament 

Geometrin gör att meshen håller väldigt hög kvalitet. 
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Figur 5.9 Yttre del av spiral, snittad (vänster) samt inre del av spiral och generatorfundament, snittad (höger) 

Potentiella felkällor 

Yttre del av spiral 

Då ramperna skiljer sig ganska rejält från verkligheten bör beaktning tas vid dimensionering. Detta leder till att 

vissa snitt får felaktigt väggspann trots att extremvärdena är detsamma. Bortsett från ramperna stämmer 

geometrin väl överens med CAD-modellen. 

Inre del av spiral samt generatorfundament 

De förenklingar som är gjorda på den inre delen av spiralen leder till att konstruktionen blir svagare än 

verkligheten vilket är sunt ur dimensioneringssynpunkt. Deformationerna på denna del är väldigt små men 

beaktning bör trots det tas vid tolkning av resultatet.  

Generatorfundamentet är inte redo för dimensionering, förenklingen av den yttre radien ger resultat på säkra 

sidan medan frånvaron av inspektionsöppningar kan leda till missade spänningskoncentrationer. De förändringar 

som krävs är relativt lätta att åtgärda då den slutgiltiga geometrin är fastställd.  

5.4 Sugrör 

Relativt stora globala förändringar är gjorda på de två sugrören, se Figur 5.10. De ska egentligen vara snedställda 

med en vinkel på drygt 20 grader. Detta ger en förskjutning gentemot varandra och påverkar därmed var på de 

två sugrören som mellanväggarna ansluter. Vidare ger det en något annorlunda belastning från spiralen vilket i 

första hand påverkar sugrörskrökarna. Anledningen till att sugrören modelleras raka är för att hålla dem i 

huvudspänningsriktningarna och förenkla modelleringen. 
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Figur 5.10 Sugrör 

Geometrins korrekthet 

Den yttre geometrin är korrekt och utan förenklingar. Sugrörens inre geometri är däremot väldigt komplex ur 

modelleringssynpunkt. Ingen konventionell metod lämpar sig för denna typ av struktur utan en kombination av 

flera metoder krävs. Det är möjligt att exakt efterlikna denna form men svårigheten i att få en fungerande mesh 

som även går att verifiera gör att en förenkling av taket utförs längs hela sugröret.  

I verkligheten är taket i sugröret välvt för att bättre ta hand om utvändig jord- och vattenlast. Denna välvning 

fortsätter hela vägen genom sugrörskröken där den inre radien och krökningen förändras fram tills den når 

spiralen, vilket leder till att öppningen är helt cirkulär. I FEM-modellen är sugrörstaken helt raka och 

kompletteras med triangulära voter. Dessa voter sträcker sig fram till sugrörskröken där de upphör, se Figur 5.11. 

Väggar och golv stämmer väl överens med den verkliga modellen. 

 

Figur 5.11 Sugrörsvoters utseende och placering (a) samt sträckning (b) 
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Meshens kvalitet 

Trots de relativt grova förenklingarna är det svårt att uppnå en rationell mesh. De största problemen uppstår 

kring sugrörskröken där en del element ligger utanför rekommenderade format. En del problem uppstår på grund 

av mellanväggarna vilket skulle kunna avhjälpas genom att modellera dem för sig och sedan binda dem till 

sugrören. 

Potentiella felkällor 

Då voterna inte sträcker sig genom sugrörskröken blir FEM-modellen svagare än verkligheten. Detta är sunt ur 

ett dimensioneringsperspektiv men skillnaden i styvhet är sannolikt större än vad som är önskvärt. Voterna är 

gjorda för att efterlikna takets välvning och är en förenkling på den säkra sidan, vilket förväntas ge större 

spänningar längs mitten på taket då det inte längre har en ren bågform. Vidare måste meshens kvalitet utvärderas 

genom prövning för att säkerställa dess förmåga att representera geometrin. 

5.5 Arbetsvåningar 

Arbetsvåningar är ett samlingsnamn för turbinplan (längst ner), generatorplan (mitten) och maskinplan (högst 

upp), se Figur 5.12. Utseendet på arbetsvåningarna var högst preliminärt då FEM-modellen byggdes vilket ledde 

till att en förenklad geometri valdes. Turbinplanets golv är inte med i denna modell då det även är spiralens tak. 

Voterna och bjälklagen fungerar som avstyvning gentemot den bakre intagsväggen.  

 

Figur 5.12 Arbetsvåningar 

Geometrins korrekthet 

Voterna som befinner sig på turbinplan är egentligen en förlängning av den bakre intagsväggen. De ska gå längs 

hela långsidan och gjutas mot generatorfundamentet. En förenkling valdes där de istället klipptes av helt i de 

punkter där de möter fundamentet då den avsmalning som hade uppstått skulle försämra meshen avsevärt. 

Vidare ska det vara ett antal ursparningar och hål i de båda bjälklagen som inte är med eftersom deras 

utformning och placering var obestämd när FEM-modellen byggdes. 
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Geometri såsom denna lämpar sig väl för FEM-modellering. Det är fullt möjligt att bygga denna modell utan 

några förenklingar över huvud taget. 

Meshens kvalitet 

Meshen håller god kvalitet. De förvrängningar som uppstår på grund av hålen för generatorfundamentet ligger 

inom rimlig nivå (se avsnitt 3.3) och förväntas inte påverka resultatet. Meshen är grövre i närheten av 

anslutningen till intaget på grund av tie constraints, se avsnitt 3.6 

Potentiella felkällor 

För att dimensionera denna del krävs mer information om var ursparningar och hål befinner sig samt var tunga 

maskiner ska vara placerade. Vidare är inte hela den bärande konstruktionen representerad, den kommer även att 

bestå av stålpelare. Som tidigare nämnt lämpar sig denna typ av konstruktion väl för FEM-modellering och den 

förväntas ge goda resultat. 

5.6 Modell för beräkning av totalstabilitet 

Vid stabilitetsberäkningar antas normalt att dammen stjälper kring dammtån (nedströms underkant). 

Kraftstationens utformning gör att sugrören inte kan hantera eventuellt moment som kan uppstå från de 

stjälpande krafterna, de tas därför inte med i beräkningarna. Sugrören kapas i linje med spiralens bakre kant och 

kraftstationen antas stjälpa kring origo enligt Figur 6.1. Notera att kapningen av sugrören är ett antagande på 

säkra sidan. 

Dimensionerande lastfall ur stabilitetssynpunkt uppstår då båda intagen är avstängda. Dessa stängs av med hjälp 

av så kallade nålavstängningar som vilar mot intagspelarna. För att få med denna last på ett bra sätt modelleras 

dessa nålavstängningar som styva skivor och binds till intagsväggarna och intagspelarna. 

 

Figur 5.13 Modifierad modell som används vid beräkning av totalstabilitet 
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Geometrins korrekthet 

Bergets geometri passar exakt mot de delar av vattenkraftverket som har kontakt med berg. Detta är inte 

realistiskt i verkligheten eftersom denna kontur sprängs fram. De ojämnheter som uppstår fylls ut med betong 

och slutprodukten kan se något annorlunda ut. Nålavstängningen är modellerad som en homogen platta vilket 

inte stämmer överens med verkligheten, denna förenkling påverkar inte resultatet nämnvärt. Sugrören är kapade 

enligt antagandet att stjälpningen sker kring origo, se Figur 5.13. 

Meshens kvalitet 

Meshens kvalitet är fullgod för beräkning av totalstabilitet. 

Potentiella felkällor 

Se avsnitt 4.2 för potentiella felkällor vid stabilitetsberäkningar. 

5.7 Samverkan 

Alla separata delar binds ihop med hjälp av tie-constraints (avsnitt 3.6). Som tidigare konstaterats är det viktigt 

att huvudytan har grövre mesh är slavytan, vilket ställer till problem i vissa områden där flera delar binds ihop 

nära varandra. För att minimera risken för felaktiga resultat anpassas meshen på de olika delarna specifikt med 

hänsyn till hur de binds ihop. Vid analys av modellen bör extra vikt läggas vid att undersöka ifall felaktiga 

resultat ges på grund av tie-constraints. 
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6 Lastfall 

Vid dimensionering av enskilda konstruktionsdelar ska den kombination av laster som ger största 

dimensionerande värde tas i beaktning. Varje kombination av laster som kan tänkas samverka kallas för lastfall. 

En sammansatt konstruktion som ett vattenkraftverk påverkas av en mängd olika laster och består av flera 

konstruktionsdelar. Detta gör att det totala antalet dimensionerande lastfall är väldigt många.  

Denna rapport kommer begränsa sig till tre olika lastfall; 

 Lastfall 1 - Normal driftlast 

o För att undersöka samverkan mellan vattenkraftverkets olika delar utförs en beräkning på hela 

vattenkraftstationen med de laster som förväntas vid normal drift. Detta lastfall används inte 

för dimensionering utan syftar snarare till ökad förståelse ur ett globalt hänseende samt 

undersökning av samverkan mellan de olika delarna. 

 Lastfall 2 - Totalstabilitet 

o Stabilitetsberäkningar syftar till att undersöka vilken utformning konstruktionen ska ha. Ibland 

kan det vara svårt att uppnå en total stabilitet och då kan en lösning vara att öka 

konstruktionsdelarnas dimensioner för att egenvikten ska höjas. Detta påverkar i sin tur 

mängden armering som krävs, vilket gör att stabilitetsberäkningar utförs tidigt i 

dimensioneringsfasen. 

 Lastfall 3 Intagsvägg 

o Slutprodukten vid betongdimensionering är mått- samt armeringsritningar över 

konstruktionsdelen. För att ta fram dessa handlingar måste dimensionerande moment beräknas. 

Dessa beräkningar utförs i brottgränstillståndet. 

Figur 6.1 återger en längdsektion där de huvudsakliga lastförutsättningarna framgår, (höjderna är i relation till 

havsnivån enligt RH00). Figur 6.3 till Figur 6.11 visar de olika lastfall som analyseras och Tabell 7.1, Tabell 7.2 

och Tabell 7.4 sammanställer dem. 
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Figur 6.1 Längdsektion över kraftstationen med nivåer som används vid framtagandet av hydrostatisk vattenlast och jordlast 

6.1 Lastfall 1 - Normal driftlast 

Invändig vattenlast 

Den invändiga vattenlasten angriper alla invända ytor längs vattenvägarna, se Figur 6.2. Vattenlasten ovan 

turbinen har dämningsgränsen (DG) som nolltrycksnivå och vattenlasten i sugrören har nolltrycksnivån vid nedre 

vattenyta (NVY). 

 

Figur 6.2 Normal driftlast - Invändig vattenlast 
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Figur 6.3 Normal driftlast - Invändig vattenlast 

Utvändig vattenlast 

Utvändig vattenlast är uppdelad på grund av dränagets effekt. Den första delen, se Figur 6.4, går från DG vid 

intagets framkant och avtar till motsvarande 4 meter vattenpelare (mvp) vid dränaget. Den andra delen (Figur 

6.5) går från motsvarande 4 mvp vid dränaget till NVY i bakkant sugrör. Trycket avtar linjärt mellan de olika 

punkterna. 

 

Figur 6.4 Normal driftlast - Utvändig vattenlast 1  
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Figur 6.5 Normal driftlast - Utvändig vattenlast 2  

Fyllningslast 

Fyllningen består i huvudsak av sprängsten från byggskedet. Den delas upp i två delar; en torr del som motsvarar 

den schakt som ligger ovanför NVY och en vattenmättad del för den schakt som ligger under NVY. Figur 6.6 

återger vilka ytor som jordlasten verkar på. 

 

Figur 6.6 Normal driftlast - Fyllningslast 
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6.2 Lastfall 2 - Totalstabilitet 

Figur 6.7 till Figur 6.9 återger de stjälpande respektive stabiliserande lasterna, notera att egentyngden inte visas, 

men verkar stabiliserande. 

Kraftstationen ska dimensioneras mot det vattenflöde som uppstår en gång per 10 000 år (HHW), vid den 

vattennivån kommer inte båda intagen vara nålavstängda och därför beräknas stabiliteten vid det fall då 

vattennivån ligger vid DG. Vidare bedöms risken för att båda intagen är nålavstängda samtidigt vara låg och 

därmed klassas detta som ett exceptionellt lastfall. 

 

 

Figur 6.7 Stjälpande laster - horisontallast (vänster), upptryck 1 (höger) 

 

 

Figur 6.8 Stjälpande laster - Upptryck 2 
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Figur 6.9 Stabiliserande laster – fyllningslast 1, 2 samt horisontal vattenlast 2 
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6.3 Lastfall 3 - Intagsvägg 

Vattenytan antas ligga vid HHW, se Figur 6.1, och snitt tas bara ut i själva intaget. Tilloppet mot spiralen (där 

vattenvägen smalnar av) dimensioneras med hänsyn till tryckökningar vid frånslag från turbinen något som inte 

beaktas inte i denna analys.  

Brobanan som binder ihop intagsväggarna fungerar som ett stöd och minskar momentet i väggarna markant. 

Brobanan dimensioneras enligt BRO 2004 för en trafiklast motsvarande Ekvivalenslast typ 1. Intagsväggarna 

gjuts ihop med brobanan och full samverkan antas. Det är av intresse att veta vilken effekt brobanans samverkan 

har på intagsväggen och därför inkluderas trafiklasten i analysen. Trafiklasten består av en utbredd last och två 

punklaster (trafiklast 1 består av två axellaster) vars placering framgår i Figur 6.10. Detta lastfall benämns 

lastfall 3.1. 

Resultatet från Abaqus jämförs med en tvådimensionell modell från programmet FEM-design, se avsnitt 6.3.1. 

Modellen från FEM-design tar inte hänsyn till egentyngd och trafiklast, därför analyseras ytterligare ett lastfall i 

Abaqus – lastfall 3.2, som enbart tar hänsyn till vattenlast, se Figur 6.11. 

 

Figur 6.10 Invändig vattenlast med en turbin i drift (vänster) samt trafiklast enligt Ekvivalenslast 1 (höger) – Lastfall 3.1 

 

Figur 6.11 Invändig vattenlast med en turbin i drift – Lastfall 3.2 
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6.3.1 Dimensionering med FEM-design 

Vid dimensionering av intagsväggen använder Sweco ett program som heter FEM-design. FEM-design ägs av ett 

företag som heter StruSoft, vars utveckling startade 1981 och stöddes av Skanska. Styrkan hos FEM-design är 

framförallt användarvänligheten som gör arbetet tidseffektivt (StruSoft u.d.).  

Modellen i FEM-design är i likhet med den från Abaqus, linjärelastisk. Ingen hänsyn tas till ökad styvhet som en 

följd av armering. 

Beräkningarna är utförda i två dimensioner med oeftergivliga stöd. Det råder en viss tveksamhet till vilken 

inspänningsgrad väggarna har till sina stöd, därför utförs två beräkningar, en med fritt upplagda stöd (lastfall 3.3) 

och en med fast inspänning emot stöden (lastfall 3.4). Båda lastfallen påverkas enbart av invändig vattenlast, 

vattenytan antas ligga vid HHW, se Figur 6.1. 

Dimensionering bör alltid ske på säkra sidan, därför är antagandet gjort att fullt stöd ges längs en tänkt 

centrumlinjen hos stödet, se Figur 6.12. Detta medför att modellen i FEM-design generellt har längre spann 

mellan stöden jämfört med modellen i Abaqus, vilket ger ett högre moment.  

 

Figur 6.12 Längdsektion intagsvägg från FEM-design - De blå streckade linjerna visar stödens placering i modellen från 

FEM-design. De röda heldragna linjerna visar verkliga stödkanten och motsvarar de stödkanter som används i Abaqus 
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6.4 Sammanfattning laster 

 

Tabell 6.1 sammanställning av höjdnivåer 

Dämnings gräns DG 293,25 möh 

Nedre vattenyta NVY 274,4 möh 

Högsta högvattennivå HHW 294,5 möh 

Origo (z=0) 252,3 möh 
 

Tabell 6.2 Materialdata 

Materialdata       

  
  

  

Betong C25/30       

Hållfasthet fcck= 24 MPa 

Tunghet ɣc= 23 kN/m
3
 

E-modul Eck= 31 GPa 

Poissons tal ν= 0.2   

  
  

  

Vatten       

Tunghet ɣw= 10 kN/m
3
 

  
  

  

Fyllning       

Tunghet, torr ɣf= 17.5 kN/m
3
 

Tunghet, vattenmättad ɣfw= 11 kN/m
3
 

vilokoefficient K0= 0.33   
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7 Resultat 

En av styrkorna med FEM-beräkningar är den stora mängd data som finns att tillgå vid analys av resultatet. 

Dessa data tillgodogörs bäst i en interaktiv 3D-miljö, såsom den som erbjuds i Abaqus. De resultat som 

presenteras i denna rapport är de som bedöms mest relevanta, de är dock inte tillräckliga för att ge en komplett 

bild över hur kraftstationen påverkas av de påförda lasterna.  

De värden som är av störst intresse vid dimensionering av en betongkonstruktion är normalt spänning, 

deformation och reaktionskraft. Alla dessa värden kan återges uppdelade i de tre huvudriktningarna och kan även 

kombineras till olika resulterande värden. En mer ingående beskrivning av hur spänningar kan användas vid 

betongdimensionering återfinns i appendix II. 

7.1 Lastfall 1 - Normal driftlast 

 

Tabell 7.1 Sammanfattning lastfall 1 

Lastfall 1 - Normal driftlast       

Last Källa Material Nolltrycksnivå (möh) Kraft 

Invändig vattenlast 1 Figur 6.2  Vatten 293.25   

Invändig vattenlast 2 Figur 6.3 Vatten 274.4   

Utvändig vattenlast 1 Figur 6.4  Vatten 293.25 - 282.85   

Utvändig vattenlast 2 Figur 6.5  Vatten 282.85 - 274.4   

Fyllningslast 1 Figur 6.6 Sprängsten, torr 281.8   

Fyllningslast 2 Figur 6.6  Sprängsten, våt 274.4   

Egentyngd [kN]   Betong      408 772     
 

Figur 7.1 till Figur 7.4 visar Von Mises spänningar och Figur 7.5 visar deformationer i kraftstationen vid normal 

driftlast. 
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Figur 7.1 Längdsektion hela kraftverket - spänningar, Von Mises [MPa] 

 

 

Figur 7.2 Plansektion hela kraftverket, ovanifrån - spänningar, Von Mises [MPa] 
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Figur 7.3 Plansektion hela kraftverket underifrån - spänningar, Von Mises [MPa] 

 

Figur 7.4 Hela kraftverket, Snitt - spänningar, Von Mises [MPa] 
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Figur 7.5 Hela kraftverket, Snitt - deformationer [mm] 

Kraftstationen i sin helhet har en bra spänningsfördelning. Med bra spänningsfördelning menas dels att 

spänningen i fält och vid stöd är likvärdig, vilket gör att det går att finna en väggtjocklek som utnyttjar 

armeringen väl. Bra spänningsfördelning kan också innebära att spänningen är likvärdig hos de olika delarna, 

vilket innebär att de har liknande utnyttjandegrad.  

Det bör noteras att spiralen har en något lägre spänning jämfört med övriga delar. Spiralen skall dimensioneras 

för ökat tryck vid eventuellt frånslag; tryckökningen är ca 20 % enligt uppgift från turbinleverantören. Ifall 

hänsyn till denna tryckökning tas förväntas spiralen närma sig övriga stationen vad gäller spänning. 

Vidare finns det ingen belastning på arbetsvåningarna och generatorfundamentet bortsett från egenvikt. 

Generatorn ger upphov till stora krafter, både i vertikalled och i vridning. Arbetsvåningarna skall dimensioneras 

bland annat för nyttig last och punktlaster från generatordelar och maskiner. Utöver ökade laster kommer en del 

håltagningar göras i arbetsvåningarnas bjälklag för el och trappor. 

Spänningen bör vara kontinuerlig mellan de olika delarna, om inte så är fallet kan det bero på numeriska fel som 

uppkommit på grund av tie-constraints. En annan potentiell orsak kan vara att styvheten förändras i kontakten. 

Alla anslutningar mellan de olika delarna undersöks, Figur 7.6 och Figur 7.8 visar två exempel där detta problem 

uppstår. 
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Figur 7.6 Anslutning sugrör och vot - exempel på icke kontinuerlig spänning i samband med ett tie-constraint - spänningar, 

Von Mises [MPa] 

Den icke kontinuerliga spänningen vid övergången mellan sugrören och dess voter, se Figur 7.6, beror sannolikt 

på bristfälliga tie-constraints. Problemet ligger i att elementen hos de två ytorna inte är parallella med varandra. 

Det uppstår små spänningskoncentrationer kring en del noder som tillhör sugröret trots att de inte har direkt 

kontakt med voten. Anledningen är att tie-constraints binder ihop noder baserat på dess avstånd från varandra. På 

grund av en alltför grov mesh finns inte tillräckligt många noder som har kontakt att binda, vilket leder till att 

noder som inte har kontakt också binds till voten. Detta fel bör korrigeras genom en finare mesh. 

Spänningskoncentrationen som uppstår beror på votens utformning. Egentligen ska sugrörets tak ha en valvform, 

vilket gör att spänningarna får en jämnare spridning. Förenklingen av voten, se avsnitt 5.4, gör att 

sugrörsväggens styvhet avtar tvärt och spänningskoncentrationer uppstår. Figur 7.7 illustrerar denna effekt 

genom att jämföra en konstruktion som är likvärdig sugrören. Vänstra hörnet är votat, likt förenklingen i 

huvudmodellen; det högra hörnet har en valvform, vilket sugrören har i verkligheten. Det framgår att det uppstår 

spänningskoncentrationer i votens nederkant där styvheten förändras, vilket är motsvarande område som det som 

visas i Figur 7.6. 
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Figur 7.7 geometri samt lastfall (vänster), och resulterande spänningsfördelning [MPa] (höger) – Jämförelse mellan vot och 

valv med hjälp av ett fristående exempel 

 

Figur 7.8 Anslutning arbetsvåningar och intag - exempel på icke kontinuerlig spänning i samband med ett tie-constraint - 

spänningar, Von Mises [MPa] 

Figur 7.8 visar anslutningen mellan arbetsvåningarna och intaget. Kontakten mellan de två delarna ger upphov 

till spänningskoncentrationer hos arbetsvåningarna. Detta beror troligtvis i första hand på att intaget är betydligt 

styvare än arbetsvåningarna; intagets väggar är 1700 mm breda samtidigt som arbetsvåningarnas väggar är 400 

mm breda. Prövning av olika meshtätheter bör utföras för att utreda vilken inverkan tie-constraints har.  
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7.2 Lastfall 2 - Totalstabilitet  

Tabell 7.2 sammanfattar lastfall 2, se avsnitt 6.2 för en närmare beskrivning av var lasterna verkar. 

Tabell 7.2 Sammanfattning lastfall 2 

Lastfall 2 - Totalstabilitet         

Last Figur Material 
Nolltrycksnivå 
(möh) Kraft 

horisontal vattenlast 1 Figur 6.7  Vatten 293.25   

Upptryck 1 Figur 6.7  Vatten 293.25 - 282.85   

Upptryck 2 Figur 6.8  Vatten 282.85 - 274.4   

Fyllningslast 1 Figur 6.9  Sprängsten, torr 281.8   

Fyllningslast 2 Figur 6.9  Sprängsten, våt 274.4   

Horisontal vattenlast 2 Figur 6.9 Vatten 274.4   

Egentyngd [kN]   Betong      328 081     
 

Tabell 7.3 återger resultatet av stabilitetsberäkningarna.   

Tabell 7.3 Jämförelse mellan Abaqus och handberäkningar för totalstabilitet 

Resultat stabilitetsberäkningar     

  
 

Abaqus Handberäkningar 

Vertikalkraft (Fz) [kN] 168 347 168 992 

Horisontalkraft (Fx) [kN] -76 917 -78 986 

  
  

  

Stjälpande moment [kNm] -4 931 564 -5 012 194 

Stabiliserande moment [kNm] 7 145 503 7 118 046 

Absolut moment [kNm] 2 213 940 2 105 852 

  
  

  

Glidfaktor: x = FTx/FN = 0.46 0.47 

Resultantläge: dx = My / FN = 13.15 12.46 

Stjälpsäkerhetsfaktor: sx=Mstab/Mstjälp= 1.45 1.42 

 

Skillnaden mellan handberäkningarna och modellen i Abaqus beror framförallt på hur den utvändiga vattenlasten 

beräknas kring sugrören. Det är möjligt att för hand beräkna exakt hur vattenlasten verkar, men i praktiken 

förenklas lasten något för att spara tid. Förenklingen är på den säkra sidan.  

Enligt Ridas riktlinjer ska glidfaktorn inte överstiga 0.9 och stjälpsäkerhetsfaktorn ska vara högre än 1.1 vid 

exceptionellt lastfall, vilket innebär att kraftstationen är stabil enligt dessa beräkningar. 
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7.3 Lastfall 3 – Intagsvägg 

Tabell 7.4 sammanfattar lastfall 3 och dess uppdelningar, se avsnitt 6.3 för en närmare beskrivning av var 

lasterna verkar. 

Tabell 7.4 Sammanfattning lastfall 3 

Lastfall 3.1 - Intagsvägg (inklusive trafiklast och egentyngd)   

Abaqus         

Last Figur Material Nolltrycksnivå (möh) Kraft 

Invändig vattenlast 1 Figur 6.10  Vatten 294.5   

Trafiklast, utbredd [kN/m2]  Figur 6.10     4 

Trafiklast 1 [kN] Figur 6.10      500 

Trafiklast 2 [kN] Figur 6.10      250 

Egentyngd [kN] Figur 6.10 Betong      173 051     

  
   

  

Lastfall 3.2 - Intagsvägg (enbart vattenlast)     

Abaqus         

Last Figur Material Nolltrycksnivå (möh) Kraft 

Invändig vattenlast 1  Figur 6.11 Vatten 294.5   

  
   

  

Lastfall 3.3 - Intagsvägg (enbart vattenlast)     

FEM-design, fritt upplagda stöd       

Last Figur Material Nolltrycksnivå (möh) Kraft 

Invändig vattenlast 1 Figur 6.11  Vatten 294.5   

  
   

  

Lastfall 3.4 - Intagsvägg (enbart vattenlast)     

FEM-design, fast inspända stöd       

Last Figur Material Nolltrycksnivå (möh) Kraft 

Invändig vattenlast 1 Figur 6.11  Vatten 294.5   
 

För att jämföra resultaten mellan de olika lastfallen bestäms ett antal snitt, fem vertikala och fyra horisontella, i 

intagsväggen, se Figur 7.9. Det är den högra, sett uppströms ifrån, intagsväggens utsida som analyseras. De 

vertikala snitten återger moment som verkar i z-riktningen (runt x-axeln) och de horisontella snitten återger 

moment som verkar i x-riktningen (runt z-axeln). 

Figur 7.10 till Figur 7.18 återger de resulterande momenten från de olika lastfallen. 
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Figur 7.9 Snitt som används för jämförelse mellan FEM-design och Abaqus 

 

Figur 7.10 Moment i z-led längs snitt V1, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 

 

Figur 7.11 Moment i z-led längs snitt V2, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 
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Figur 7.12 Moment i z-led längs snitt V3, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 

 

Figur 7.13 Moment i z-led längs snitt V4, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 

 

Figur 7.14 Moment i z-led längs snitt V5, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 
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Figur 7.15 Moment i x-led längs snitt H1, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 

 

Figur 7.16 Moment i x-led längs snitt H2, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 

 

Figur 7.17 Moment i x-led längs snitt H3, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 
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Figur 7.18 Moment i x-led längs snitt H4, se Tabell 7.4 för lastfall och Figur 7.9 för snittets position 

Resulterande moment från modellen i Abaqus är genomgående lägre än de som återges från FEM-design-

modellen. Detta beror i första hand på det konservativa antagandet av stödens placering i modellen från FEM-

design, se avsnitt 6.3.1. Snitten i Abaqus går över hela tjockleken på tillhörande stöd, vilket ger upphov till en 

tvär förändring av momentet över stödet. Vidare tycks upplagsförhållandet mot bottenplattan (skibordet) i 

Abaqus-modellen närmast  kunna beskrivas som fast inspänt. 

Resultatet av lastfall 3.1 och 3.2 visar att Intagsväggarnas vertikala moment påverkas något av egenvikt och 

trafiklast. Detta är mest framträdande i snitt V5 som också har lägst moment. Egenvikten och trafiklasten har en 

försumbar påverkan på de horisontala momenten med undantag för snitt H1 där en viss effekt märks. 

Skillnaden mellan lastfall 3.3 och 3.4 är stor, i vissa fall uppemot 70% högre fältmoment för det fritt upplagda 

lastfallet. Däremot är det god överensstämmelse mellan Lastfall 3.2 och 3.3 gällande stödmoment. 
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8 Diskussion 

Det är relativt lätt att bygga upp en grundläggande modell i ett modernt FEM-program, det enda som krävs är 

kunskap gällande mjukvaran. Resultaten kan verka bra och övertygande, framförallt då konstruktionen i stort 

beter sig som man förväntar sig. Konstruktören måste vara medveten om att FEM är ett hjälpmedel och inte ett 

facit. Det finns vissa potentiella fallgropar som är förknippade med själva beräkningsmetoden. De flesta går att 

hantera, men det kräver kunskap om hur och när de kan påverka resultatet.  

En annan viktig sak är att mjukvaran räknar det den blir tillsagd att räkna, den kan inte bedöma modellens 

relevans gentemot verkligheten. I simpla modeller är det ofta enkelt att förutspå effekten som ett visst antagande 

har på resultatet. När modellen blir mer komplex och många konstruktionsdelar samverkar blir effekterna 

betydligt svårare att förutse. Alla FEM-modeller bör valideras emot verkligheten genom prövning eller genom 

alternativa, oberoende beräkningssätt. Vidare bör en intern verifiering av modellen göras genom att pröva olika 

meshtätheter, upplagsförhållanden och så vidare. En av de stora utmaningarna är att beskriva randvillkoren och 

samverkan på ett sådant sätt att resultaten blir realistiska. För att kunna göra det krävs ingående relevant teknisk 

kunskap.  

Projektering av ett vattenkraftverk stäcker sig över flera discipliner (betongkonstruktion, geoteknik, hydraulik, 

mekanik, mm.) vilket innebär att det är många som är inblandade i utformningen. Betongkonstruktionens 

utseende ändras kontinuerligt under projekteringens gång för att tillgodose nya förutsättningar. Detta leder till att 

en FEM-modell som beskriver hela vattenkraftverket ständigt måste uppdateras för att hållas relevant. En del 

ändringar är lätta att göra och kräver lite tid medan andra ändringar kan påverka hela modellen. Till synes 

mindre ändringar kan medföra att modellens grundläggande struktur måste ändras, vilket i princip innebär att 

modellen måste byggas om från början. Detta gör att det kan ifrågasättas huruvida en så pass detaljerad modell 

som byggts i denna rapport är lämplig för dimensionering under projekteringsfasen. 

8.1 Lastfall 1 Normal driftlast 

För att en analys av hela modellen ska bli värdefull måste spänningskoncentrationer undvikas så långt som 

möjligt. Färgskalan vid Von Mises spänning utgår från noll vilket leder till att höga punktspänningar ”slår ut” de 

normala spänningarna.  

En begränsning i modellen är att enbart linjärelastiska beräkningar utförs. Helt elastiska beräkningar är känsliga 

för lastkoncentrationer. Anledningen är att spänningen beräknas enligt; 

  
 

 
      (8.1) 

Där  σ = Spänning 

 F = Kraft 

 A = Area som kraften verkar på 
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Ifall en punktlast appliceras på till exempel, ett element, så resulterar det i en viss spänning. Ifall meshen förfinas 

blir elementet som lasten appliceras på, mindre, vilket resulterar i en högre spänning än tidigare. Det här står i 

motsats till teorin att en finare mesh återger ett bättre resultat eftersom en oändligt fin mesh ger en oändligt stor 

spänning. I verkligheten beter sig material som betong inte helt elastiskt. Vid spänningar som överstiger den 

elastiska kapaciteten ökar deformationen vilket leder till att kraften sprids över en större yta. Ifall modellen tog 

hänsyn till betongens anisotropa egenskaper och dess plastiska deformationer skulle resultatet troligtvis hamna 

närmare verkligheten. Problemet som uppstår är att resultatet blir väldigt svårt att validera mot verkligheten 

eftersom det inte alltid finns analytiska beräkningsmetoder att tillgå. Vidare ställer det höga krav på den som 

bygger modellen gällande materialkunskap och FEM-modellering.  

Utformningen på vattenkraftstationen bygger på erfarenheter från tidigare projekt där bland annat skalmodeller 

har byggts upp och analyserats. Skalmodeller är kostsamma och tar lång tid att bygga. FEM-modeller som den 

som behandlas i denna rapport kan vidareutvecklas till att hantera flödesberäkningar och dess dynamiska 

inverkan på vattenkraftstationen. En sådan FEM-modell skulle kunna ligga till grund för utformning av verkliga 

modeller som används för vidareutveckling. Flödesberäkningar är komplexa och ingår sällan i de utbildningar 

som framställer byggnadskonstruktörer. För att bygga en bra, komplett FEM-modell över ett vattenkraftverk 

krävs samarbete över olika discipliner och specialkunskap som i första hand går att finna i den akademiska 

världen.  

Det finns som sagt stora möjligheter med kompletta 3D-modeller för utformning av vattenkraftstationer, det 

största hindret är kunskap. Utveckling och forskning är kostsamt och resultat kan inte garanteras vilket gör 

implementering av mer ”heltäckande” beräkningsmetoder svåra. Det är dock troligt att en gradvis 

implementering kommer ske i framtiden i takt med att mjukvaror och hårdvaror utvecklas. 

8.2 Lastfall 2 - Totalstabilitet 

Yttre laster som till exempel upptrycket varierar ofta i två eller fler dimensioner. Detta gör att applicering av 

lasterna kan bli en relativt komplicerad procedur. 

Konstruktioner med simpel geometri, så som den dammkropp som används som exempel i kapitel 4 medför 

relativt små risker för fel vid modellering. Trots detta rekommenderas kompletterande handberäkningar för att 

verifiera att lasternas storlek och tyngdpunkter. Vid mer komplicerade geometrier och lastfall, som hos 

vattenkraftstationen som behandlas i denna rapport, är handberäkningar en förutsättning, utan dem är det nästan 

omöjligt att verifiera att rätt laster påförts. 

Resultatet av stabilitetsberäkningarna visar tydligt att den föreslagna metoden fungerar och återger ett korrekt 

resultat. Det krävs ett visst extrajobb för att utföra stabilitetsberäkningar i Abaqus eftersom man ändå inte 

kommer undan handberäkningarna. I gengäld erhålls ett referensvärde som hjälper till att verifiera resultatet från 

handberäkningarna. Vid komplicerad geometri görs normalt förenklingar vid handberäkningarna för att täcka 

upp osäkerheter och spara tid. Vid dessa fall kan ett mer exakt resultat vara användbart för att kunna uppskatta 

förenklingarnas inverkan. 

Ett av de stora problemen med FEM-beräkningar är att de är svårgranskade. Det kräver normalt att granskaren 

besitter goda kunskaper i metoden samt den specifika mjukvaran. Själva metoden är relativt ny och de mest 

erfarna och kunniga konstruktörerna har inte alltid den kunskap som krävs. Utöver detta finns det flera olika 

mjukvaror för denna typ av beräkningar och utförandet varierar dem emellan. En modell som beskriver en så 

pass komplicerad konstruktion som ett vattenkraftverk blir ofrånkomligen även den komplex. Dels är själva 

geometrin svårbeskriven (framförallt vattenvägar), och dels är lasterna så många och varierande att fel lätt går 

ouppmärksammade. 
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Med hjälp av stabilitetsberäkningar är det möjligt att granska både geometri och laster genom att kontrollera: 

 Konstruktionens egentyngd samt tyngdpunkt. 

 De resulterande krafterna i horisontal- och vertikalled. 

 De stjälpande, stabiliserande samt totala momenten. 

Ifall alla dessa punkter stämmer överens med handberäkningarna kan man vara säker på modellen är korrekt i ett 

globalt hänseende.  

Det finns en förhoppning att en FEM-modell ska kunna återge spänningarna i dammkonstruktionens underkant 

på ett mer exakt sätt än handberäkningar. En del försök har utförts under metodens utveckling och tvetydiga 

resultat har erhållits. Dels verkar berggrundens E-modul inverka ganska kraftigt på resultatet. Ett annat 

återstående problem är hur en korrigering för berggrundens varierande tjocklek kan formuleras. Appendix III 

utvecklar iden och redovisar ett par försök som utförts där problemen framgår. 

8.3 Lastfall 3 Intagsvägg 

Dammkonstruktioner har normalt en väldigt lång livslängd och konsekvenserna av ett eventuellt dammbrott kan 

vara katastrofala. Detta tillsammans med de osäkerheter som finns i dimensionerande flöde, sättningar i 

berggrunden, utvändigt vattentryck med mera; gör att vattenkraftverk dimensioneras med en viss marginal på 

säkra sidan. Figur 7.10 till Figur 7.18 återger detta tydligt. 

Något som är gemensamt i alla dessa figurer är att det fältmoment som används för dimensionering (LF 3.3) är 

betydligt mycket högre än motsvarande beräkningar i Abaqus (LF 3.2). Samtidigt ligger dimensionerande 

stödmoment (LF 3.4) nära det som återges från LF 3.2. Man kan fråga sig huruvida det är klokt att dimensionera 

med så olika säkerhetsmarginaler i fält jämfört med över stöd. En av anledningarna till att det blir en sådan 

obalans ligger hos begränsningarna i 2D-modeller. Alla stöd modelleras som randvillkor, och i de fall osäkerhet 

föreligger görs antaganden på säkra sidan. Här kan större 3D-modeller göra nytta som beslutsunderlag för 

inspänningsförhållanden och samverkan med andra delar.  

8.4 Materialmodell 

Den elastiska modell som används för att beräkna spänningar och deformationer i denna rapport antar att 

betongen inte är uppsprucken. Betong har en dragkapacitet som ligger omkring 3 MPa vilket överstigs i vissa av 

kraftstationens delar. När betongen spricker tappar den succesivt sin styrka varpå armeringen övertar dragkraften 

som verkar på tvärsnittet.  

Armeringens verkningsgrad är låg då tvärsnittet inte är uppsprucket vilket gör det svårt att minska uppkomsten 

av sprickor med hjälp av armering. Däremot går det att minska sprickornas bredd med hjälp av mängden 

armering som används och det är en av sakerna som undersöks vid dimensionering i bruksgränstillståndet. Vid 

dimensionering i brottgränstillståndet antas betongen redan vara fullt uppsprucken varpå armeringen tar all 

dragkraft.  

Mängden armering som används beror på vilken kraft som verkar på tvärsnittet. En ökad mängd armering ökar 

tvärsnittets styvhet och varierande styvheter påverkar hur spänningen fördelas. Detta gör att en linjärelastisk 

modell med isotropa materialegenskaper i verkligheten återger en förenklad spänningsfördelning, främst i 

brottgränstillståndet då tvärsnittets styvhet i stor grad beror på armeringsmängden.  

Avancerade materialmodeller kräver att mängden armering är känd, vilket den är först efter dimensionering. 

Detta innebär att denna typ av modeller enbart kan användas för att kontrollera ifall dimensioneringen är korrekt. 
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Notera att detta innebär en stor mängd extrajobb. Ett användningsområde för detaljerade materialmodeller är vid 

undersökning av huruvida en befintlig konstruktion klarar av ändrade lastförutsättningar.  
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10 Appendix I - FEM-teori 

För att verkligen förstå hur FEM fungerar krävs goda matematikkunskaper samt en fördjupning av metodens 

olika aspekter. Detta appendix är inte rätt forum för en sådan fördjupning. Istället ämnar detta appendix att ge en 

grundläggande förståelse för hur strukturen är uppbyggd. Med hjälp av den enklast möjliga konstruktionen, en 

serie fjädrar i en dimension, kommer orden styvhetsmatris, deformationsvektor samt lastvektor ges ett 

sammanhang.  

Figur 10.1 visar den fjäderkonstruktion som kommer användas som exempel. Konstanterna k samt F 

representerar fjäderstyvheterna respektive externa krafter. 

 

Figur 10.1 Fjäderkonstruktion i en dimension 

Denna konstruktion delas enklast in i två element med totalt tre noder. Eftersom konstruktionen endast befinner 

sig i en dimension så är varje nod förknippad med en frihetsgrad, nämligen förflyttning längs x-axeln. Denna 

förflyttning benämns u och är positiv i x-riktning. 

 

Figur 10.2 Fjäderkonstruktion uppdelad i två element med tre noder 

 Ifall ett av elementen friläggs ges resultatet som visas i Figur 10.3. Krafterna P1 och P2 är så kallade 

elementkrafter, hur dessa förknippas med de externa krafterna framgår senare i kapitlet. 
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Figur 10.3 Friläggning av ett element 

Grundläggande konstruktionslära säger att elementkrafterna ges av ett konstitutivt samband enligt Hooke’s lag, 

nämligen: 

                I.1 

                I.2 

Det framgår också att  

             I.3 

Vilket är en jämviktsekvation som i enighet med Newtons första lag säger att summan av alla krafter som verkar 

på elementet är lika med noll. 

(I.1) och (I.2) kan kombineras till 

 
   
   

  
  

  
   

  

  
      I.4 

Denna ekvation benämns oftast: 

             I.5 

där 

    
   
   

 ,     
  

  
 ,     

  

  
     I.6 

(I.5) är elementets styvhetsrelation i allmänhet och (I.4) gäller för alla typer av fjädrar i en dimension. Det som 

varierar är styvheten, k som är fjäderspecifik.  

(I.4) kan göras elementspecifik och expanderas till matriser som är tillräckligt stora för att hantera hela 

konstruktionen. (I.7) och (I.8) är den expanderade styvhetsrelationen för element 1 respektive 2. Notera att 

förflyttningarna är omskrivna efter de globala noderna. 
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Dessa expanderade styvhetsrelationer för de två elementen kan kombineras till en global styvhetsrelation enligt: 
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    I.9 

Eller, 

          I.10 

(I.9) visar också sambandet mellan elementkrafterna och de externa krafterna. K kallas för styvhetsmatrisen, a är 

deformationsvektorn och f är lastvektorn. För att kunna lösa ekvationssystemet (I.10) krävs det att minst en 

frihetsgrad är låst (har ett på förhand bestämt värde), detta kallas för ett randvillkor. Vidare kan inte deformation 

och kraft beskrivas i samma nod, ifall deformationen är beskriven är lasten okänd och vice versa. Detta är typiskt 

för FE-lösningar. 

OBSERVERA! Detta är inte en fullständig FE-formulering. Elementens enkelhet gör det möjligt att konstruera 

styvhetsrelationen direkt, vilket normalt inte är möjligt. Själva strukturen (styvhetsmatris, deformationsvektor 

och lastvektor) som är beskriven ovan stämmer däremot väl överens med hur FEM fungerar. För en mer utförlig 

beskrivning av problemet ovan samt mer ingående förklaring av FEM i allmänhet rekommenderas (Ottosen och 

Petersson 1992). 
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11 Appendix II – Spänningar och moment 

Det finns några olika sätt att återge spänningar, de vanligaste är; 

 Spänningen i de olika huvudriktningarna x-, y- och z-led (benämns S11, S22 och S33 i Abaqus) 

 Skjuvspänningen mellan de olika huvudriktningarna (benämns S12, S13 och S23 i Abaqus) 

 Von Mises spänning. Kan närmast liknas vid Pythagoras sats, fast för spänningar i tre dimensioner. Von 

Mises spänning beräknas enligt; 

    
         

           
           

       
     

     
  

 
  II.1 

Svagheten med Von Mises spänning vid betongdimensionering är att dragspänningar ofta är 

dimensionerande för armering och Von Mises återger enbart absolutvärden. 

 Huvudspänningar (principal). Finns i tre olika former; max, min och mid som motsvarar de tre 

huvudspänningarna som verkar. Detta kan ses som Von Mises spänning uppdelad i tre där ett riktigt 

värde återges och inte ett absolutvärde. Max principal är praktisk vid dimensionering av betong 

eftersom det återger maximala dragspänningar. 

Betong dimensioneras i första hand med hjälp av moment. Eftersom Abaqus återger spänningar måste de räknas 

om till moment enligt nedan; 

Momentet står i direkt relation till spänningen enligt Naviers formel; 

  
 

 
 

 

 
         II.1 

Där  

σ = Spänning 

N = Normalkraft 

A = Tvärsnittsarea 

M = Moment 

I = tröghetsmoment 

y = avstånd från tyngdpunkt 

Naviers formel kan delas upp i; 

             II.2 

Där 
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    II.3 
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Och  

σM = Spänning från moment 

 σN = Spänning från normalkraft 

Figur 11.1 återger förhållandet mellan de olika spänningarna för ett symmetriskt tvärsnitt. Figur 11.1 återger 

ytterligare ett samband, nämligen;  

                   II.4 

Med hjälp av (II.1-II.4) kan moment och normalkraft utlösas separerat då spänningen i överkant och underkant 

är känd, vilket är de värden som Abaqus återger. 

 

Figur 11.1 Förhållande mellan normal- och böjspänning 
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12 Appendix III Kontakt mellan damm och berg 

I stabilitetssammanhang är det av intresse att veta huruvida hela dammbottnen är tryckt. I vissa exceptionella 

lastfall kan den främre delen av dammbottnen bli dragen i förhållande till berggrunden, ifall detta sker ska 

upptrycket justeras till att ha full verkan på all yta som inte är tryckt. Den linjära tryckminskningen emot 

nedströmskanten påbörjas alltså inte förrän bottenytan är tryckt.  

Metoden som används i denna rapport för att beräkna stabiliteten använder sig av reaktionskrafter. Med hjälp av 

dessa reaktionskrafter går det att utläsa vilka upplagsnoder som är tryckta och vilka som är dragna. Denna 

sammanställning kan göras i 3D genom att använda nodernas koordinater tillsammans med dess vertikala 

reaktionskraft. En bättre bild kan ges ifall den genomsnittliga spänningen längs dammen (y-led i Figur 12.1) 

redovisas längs ett tänkt tvärsnitt. 

 

Figur 12.1 Dammkonstruktions med tillhörande upplagsnoder 

För att introducera problemen som uppstår vid undersökning av upplagskrafterna används en exempeldamm. 

Dammen antas ha längden 25 meter och bestå av betong med densiteten 23kN/m
3
, berggrunden är 2 meter tjock. 

Dammens geometri och lastfall visas i Figur 12.2. 
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Figur 12.2 Lastfall för stabilitetsberäkning av exempeldamm 

Det visar sig att reaktionskrafterna påverkas av vilken E-modul som appliceras på berget (notera att summan av 

alla reaktionskrafter är oförändrad). För att undersöka effekten av varierande styvhet hos berget utförs ett antal 

beräkningar vars resultat framgår i Figur 12.3. Som referensvärde beräknas spänningen även för hand. 

Handberäkningar är utförda så att spänningen i framkant och bakkant beräknas med hjälp av bottenytans 

tröghetsmoment, varpå en linjär interpolering sker dem emellan. Denna beräkning är en förenkling och tar inte 

hänsyn till lastkoncentrationer och dylikt.  

Det går även att mäta vilken spänning som verkar på berget över kontaktytan. Realistiskt sett borde detta återge 

den exakta spänningen. Denna spänning återfinns under namnet ”verklig” spänning’ i Figur 12.3. 

 

Figur 12.3 Beräkning av spänning mellan berggrund och dammbotten. Beräkningarna i Abaqus är utförda med varierande 

styvhet på berggrunden. ”verklig” spänning är den spänning som mäts upp i kontaktytan.  
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Resultatet antyder att det går att beräkna spänningen i kontakten mellan berggrund och damm genom att använda 

sig av reaktionskrafter. I stort sett stämmer spänningarna ganska väl överens men det verkar som att styvare 

berggrund ger ett ”spretigare” resultat. Intressant nog tycks en mjukare berggrund ge ett bättre resultat. Den 

”verkliga” spänningen avviker rejält från de övriga resultaten av okänd anledning. 

12.1 Beräkning av upplagsreaktionerna på Kraftstation VI 

För att pröva ovanstående metod på en mer komplicerad dammkonstruktion appliceras den på huvudmodellen i 

rapporten, Kraftstation VI från Hissmofors. Lastfall presenteras i avsnitt 6.2. Resultatet återges i Figur 12.4. 

 

Figur 12.4 Beräkning av spänning mellan berggrund och dammbotten. Beräkningarna i Abaqus är utförda med varierande 

styvhet på berggrunden. ”verklig” spänning är den spänning som mäts upp i kontaktytan. 

Resultatet visar en stor spridning mellan de olika beräkningarna, det verkar som att berggrundens varierande 

tjocklek påverkar resultatet negativt. Än en gång är det den mjukaste berggrunden som ligger närmast 

handberäkningarna. Den ”verkliga” spänningen avviker även här rejält från de övriga resultaten.  

12.2 Slutsats 

Metoden som redovisas i detta kapitel för att beräkna spänningen mellan dammkropp och berggrund har 

allvarliga brister. För att metoden ska bli användbar behövs ett sätt att korrigera för berggrundens varierande 

tjocklek. Vidare har berggrundens styvhet en stor inverkar på resultatet, denna inverkan måste antingen ges en 

verklighetsanknuten förklaring eller korrigeras för. 

-300

-200

-100

0

100

200

300

05101520253035404550

Sp
än

n
in

g 
[k

P
a]

Sträckning längs tvärsnitt [m]

Spänning mellan dammkropp och berg längs tvärsnittet på Kraftstation VI

Handberäkningar Abaqus (E=5 GPa) Abaqus (E=50 GPa)

Abaqus (E=500 GPa) "verklig" spänning


