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SAMMANFATTNING 
I byggbranschen idag är varje projekt skild från varandra och nästan ingen information om 

konstruktionslösningar återanvänds mellan dem. Genom att dela upp en byggnad i olika moduler är det 

möjligt att inom de modulerna effektivisera projekteringen och återanvända erfarenheter från tidigare 

utförda projekt. För modulariserade produktfamiljer används normalt konfiguratorer. 

Examensarbetet fokuserar på att identifiera en metod för att utveckla konfiguratorer och undersöka 

metodens tillämpbarhet för stombaserade delsystem. En fallstudie har genomförts för att testa den 

metoden och har begränsats till att endast undersöka delsystemet opålade betongfundament. För att 

utforma huvuddragen av metoden användes intervjuer med personer med praktisk erfarenhet av att 

skapa konfiguratorer inom byggbranschen. 

De fyra delstegen som identifierades för metoden är Variansidentifiering, Beräkningsförfarande, 

Parametrisering och Konfigurering. Delstegen bör genomföras i ordningsföljden som den är beskriven, då 

delstegen bygger vidare på resultat från föregående delsteg. 

I det första delsteget, Variansidentifiering, undersöktes varians av objektet genom att samla in 

produktinformation för det studerade objektet från befintliga ritningshandlingar. Informationen 

sammanställdes och analyserades för att använda det mest relevanta till nästkommande delsteg.  Det 

andra delsteget, Beräkningsförfarandet, byggde på att samla in information om de nödvändiga 

kontrollerna och de ekvationer som skulle uppfylla den traditionella dimensioneringsprocessen för det 

studerade objektet. Informationen hämtades från normer och standarder samt att information från 

föregående delsteg som bidrog till dimensioneringen användes.  

Det tredje delsteget, Parametrisering, var det svåraste delsteget att genomföra eftersom det handlade 

om att vända på den traditionella dimensioneringsprocessen. Istället för att beräkna om objektet 

uppfyller förutsättningarna, ska de parametriserade ekvationerna dimensioneras till att uppfylla 

förutsättningarna. Det var också viktigt att kontrollerna beräknades i en specifik ordningsföljd för att 
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stegvis kunna beräkna fram de eftersökta parametrarna. I det fjärde delsteget, Konfigurering, skapades en 

modell med de ingående komponenterna som objektet bestod av. De parametriserade ekvationerna 

kopplades ihop med modellen för att styra utformningen av modellen med resultaten från de 

ekvationerna. Dimensioneringsprocessen blev automatiserad genom att styra utformningen av modellen 

med de parametriserade ekvationerna. 

Slutsatserna är att metoden går att använda för att konfigurera stombaserade delsystem och även 

utveckla befintliga konfiguratorer. Det är de enklare gränssnitten mellan modulerna som påverkar att 

fallstudiens resultat går att generaliseras till samtliga stombaserade delsystem, samt vilken 

produktarkitektur de har på två studera nivåer. Den genomförda fallstudien visar att metoden behöver 

kompletteras utifrån analysen som gjordes av resultatet. Det är nödvändigt att införa praktisk 

ingenjörserfarenhet till specifika tillfällen eftersom all nödvändig kunskap inte återfinns i normer och 

standarder. Hur den integreringen kan gå till har inte beaktats, utan bara en identifiering av när den 

behövs gjordes. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om objektets produktarkitektur i användandet 

av metoden, för det kommer bidra till att kunna avgöra möjligheten att skapa en konfigurator och hur 

avancerad processen kommer blir.  

 

Nyckelord: Modularisering, produktarkitektur, konfiguration, Tyréns AB 
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SUMMARY 
In the building industry today each projects is individually separated from another and almost no 

information is reused between them. By dividing a building into different modules it is possibly that for 

each module make the design process more effective and reuse experience from previously made 

projects. For a modulized product family configurators are usually used. 

This master thesis focuses on identifying a method to develop configurators and examine the applicability 

of the method for structural subsystems. A case study has been conducted to test the method and has 

been limited to only examine the subsystem non-piled concrete foundation. In order to design the main 

features of the method, interviews were held with people who have practical experience for creating 

configurators in the construction industry. 

The four steps that were identified for the method are Identification of variance, Calculation procedure, 

Parameterization and Configuration. The steps should be implemented in the described order, since each 

step is based on the results from the previous steps. 

In the first step, Identification of variance, variance of the object was investigated by collecting product 

information for the studied object from existing drawing documents. The information was compiled and 

analyzed to be able to use the most relevant to the following steps. The second step, Calculation 

procedure, was based on gathering information about the necessary controls and the equations which will 

fulfill the traditional design process of the studied object. The information was retrieved from the norms 

and standards as well as information from the previous step that contributed to the design was used. 

The third step, Parameterization, was the hardest step to go through because it involved reversing the 

traditional design process. Instead of calculating if the object meets all of the conditions, the 

parameterized equations are designed to meet all of the conditions. It was also important that the 

controls were calculated in a specific order to be able to calculate the sought parameters step by step. In 

the fourth step, Configuration, a model was created of the components that the object consisted of. The 
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parameterized equations were connected to the model to be able to control the design of the model with 

the results from the equations. The design process was automated by controlling the design of the model 

with the parameterized equations. 

The conclusions are that the method can be used to configure structural subsystems and also further 

develop existing configurators. It is partly the decoupled interfaces between the modules that affect that 

the results of the case study can be generalized for all structural subsystems, and partly the product 

architecture of two study levels. The completed case study shows that the method needs to be completed 

by the analysis of the results. It is necessary to introduce practical engineering experience to specific 

occasions, since all the necessary knowledge is not found in norms and standards. How that integration 

can be done has not been considered, but the identification was made of when the knowledge was 

needed. It is important that there is an awareness about the objects product architecture in the use of the 

method, because it will contribute to determine the ability to create a configurator and how advanced the 

process will be. 

Key words: Modularization, product architecture, configuration, Tyréns AB 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
Integral produktarkitektur Svåröverskådlig koppling mellan funktioner och fysiska 

komponenter samt ett avancerat gränssnitt mellan 

komponenterna (Ulrich, 1995). 

Konfiguration  ”Att sätta ihop en produkt med väl definierade 

byggnadsdelar enligt en uppsättning av regler och 

begränsningar”  (Hvam et al., 2008). 

Modularisering Uppdelning av en produkt till moduler (Erixon, 1998). 

Modulär produktarkitektur Kopplingen mellan funktioner och fysiska komponenter är 

ett-till-ett mellan varandra och gränssnittet mellan moduler 

är okopplade (Ulrich, 1995). 

Praktisk ingenjörserfarenhet  Erfarenhet som ingenjörer besitter genom att ha arbetat 

med dimensionering av stombaserade delsystem. 

Produktarkitektur  ”Produktarkitektur är det systemet som en funktion är 

fördelad  till  fysiska  komponenter”  (Ulrich, 1995). 

Standardmoduler  De moduler inom modularisering som alltid tillhör alla 

varianter som kan bildas av en produkt (Jiao et al., 2007).  

Stombaserade delsystem Bärande konstruktionselement, till exempel en pelare eller 

en balk, på den generiska nivån direkt ovan komponentnivå. 

Varians  Skillnaden i parametrar för olika varianter inom 

variantmodulen. 
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Variant En möjlig utformning av en variantmodul. 

Variantmoduler De moduler inom modularisering som består av olika 

varianter och bidrar till att skapa kundanpassade 

slutprodukter (Jiao et al., 2007). 

Variation  Alla objekt som tillhör variantmodulen men som skiljer sig 

mellan varandra på minst en av analyspunkterna. Används 

för att identifiera varians. 

 

 



 

 IX  
 

INNEHÅLL  
 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering .......................................................................................................................... 2 

1.3 Tyréns ................................................................................................................................................ 2 

1.4 Syfte ................................................................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................................... 3 

2 Teori ...................................................................................................................................................... 5 

2.1 Produktarkitektur .............................................................................................................................. 5 

2.2 Modularisering .................................................................................................................................. 6 

2.3 Konfigurator ...................................................................................................................................... 7 

2.4 Metoder för utveckling av en konfigurator ....................................................................................... 7 

3 Metod ................................................................................................................................................... 9 

3.1 Datainsamlingsmetoder .................................................................................................................... 9 

3.1.1 Fallstudie .................................................................................................................................... 9 

3.1.2 Litteraturstudie .......................................................................................................................... 9 

3.1.3 Kvantitativ data ........................................................................................................................ 10 

3.1.4 Kvalitativa intervjuer ................................................................................................................ 10 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt ............................................................................................................... 10 



 

X 
 

4 Resultat ............................................................................................................................................... 13 

4.1 Variansidentifiering ......................................................................................................................... 13 

4.2 Beräkningsförfarande ...................................................................................................................... 17 

4.3 Parametrisering ............................................................................................................................... 20 

4.4 Konfigurering ................................................................................................................................... 29 

5 Analys & diskussion ............................................................................................................................ 31 

5.1 Svar på forskningsfrågor .................................................................................................................. 31 

5.2 Analys .............................................................................................................................................. 33 

5.3 Diskussion ........................................................................................................................................ 34 

6 Slutsatser ............................................................................................................................................ 37 

6.1 Vidare studier .................................................................................................................................. 37 

Referenser ............................................................................................................................................. 39 

Bilagor .................................................................................................................................................... 41 

Bilaga A  – Teckenförklaring 

Bilaga B  – Resultat från fallstudien: Variansidentifiering 

Bilaga C  – Resultat från fallstudien: Beräkningsförfarande 

Bilaga D  – Resultat från fallstudien: Parametrisering 

Bilaga E  – Resultat från fallstudien: Konfigurering 



Inledning 
_________________ 

 1  
 

1 INLEDNING 
Här kommer bakomliggande forskning och problematik som ligger till grund för syftet med arbetet att 

presenteras. Arbetets syfte, forskningsfrågor och avgränsningar kommer också att beskrivas. 

1.1 Bakgrund 
Nya teorier för att masskundanpassa komponenter och moduler drev utvecklingen av prefabricerade 

byggnadselement under 1960-talet, vilket ökade effektiviteten i att bygga bostäder och infrastruktur 

(Olofsson et al., 2012). Det medförde att byggnaderna saknade variation och såg likadana ut (Johnsson, 

Stehn, Lessing & Engström 2013). I början av 1980-talet ökade efterfrågan från kunder på mer variation av 

produkterna (Hill, 2000). Enligt Hart (1995) bidrog masskundanpassning till ökad variation till samma låga 

pris som massproduktion, vilket ledde till att massproduktion började avta. 

Segerstedt och Olofsson (2010) beskriver att byggprojekt vanligtvis upphandlas på lägsta pris med korta 

samspel och korta kopplingar mellan partners, samt att beställarna blir involverade tidigt under 

konceptualiseringen av projektet. Att arbeta på det här sättet ger nästan inget incitament att utveckla 

rutiner, metoder och konstruktionslösningar som kan återanvändas mellan projekt, partners och 

discipliner anser Gadde och Dubois (2010). Förvirring rörande ritningar och tillverkningsinstruktioner, 

vilket är en stor orsak till konstruktionsfel, skapas på grund av de korta kopplingarna mellan de olika 

yrkesgrupper som är involverade i projekteringen (Josephson & Hammarlund, 1999). 

Normalt är det väldigt få komponenter som tillverkas före beställningen, även om utformningen kan vara 

förkonstruerad i några varianter (Johnsson et al., 2013). Principer för masskundanpassning från 

tillverkningsindustrin begränsar tillämpbarheten för de flesta byggprojekt på grund av att för låga volymer 

(Winch, 2003). Han påstår vidare att det är endast inom den privata bostadssektorn som 

masskundanpassningsprinciper kan tillämpas. 
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Det är vanligt att arbeta projektbaserat vid projektering inom byggbranschen, istället för att projektera 

moduler som återanvänds i framtida projekt (Johnsson et al., 2013).  Det bidrar till att erfarenheterna blir 

kopplade till enskilda personer eller projekt, vilket medför svårigheter att få ett fungerande flöde av 

erfarenhetsåterföring (Johnsson et al., 2013). För att ta till vara på erfarenheter måste företag driva en 

utvecklingsprocess med fokus på att lösa problem långsiktigt enligt Johnsson et al. (2013) som samtidigt 

menar att det är viktigt att den processen är skild från pågående byggprojekt.  

Enligt Jensen (2014a) bidrar modularisering av produkter till en minskning av antalet projekterade 

produkter men fortsätter att generera ett flertal slutprodukter. En modulariserad produktfamilj anpassas 

normalt av en konfigurator för att automatisera tidskrävande processer, vilket ger möjlighet att hitta nya 

eller förbättra gamla konstruktionslösningar (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008). 

1.2 Problemformulering 
Byggbranschen beskrivs idag som en projektbaserad industri som tillverkar komplexa och unika produkter 

på ett traditionellt projekteringssätt (Jensen, 2014a). Enligt Kudsk, Hvam, Thuesen, Grønvold och Olsen 

(2013) är det en stor utmaning för byggföretag att öka produktiviteten och kvaliteten på slutprodukten 

samtidigt som leveranstiderna hålls korta. För att klara utmaningen har företag inom tillverkningsindustrin 

utvecklat och implementerat principer för masskundanpassning (Hvam et al., 2008). Industrialiserat 

byggande kan enligt Kudsk et al. (2013) vara en lösning på utmaningen inom byggsektorn genom att 

frångå den traditionella produktionen till en mer standardiserad produktion. Projekteringen görs med 

fördefinierade moduler för att skapa en slutprodukt (Jensen, 2014a). Principerna från 

masskundanpassning kan vara till fördel för sådan industrialisering genom att låta uppföra enskilda 

bostäder genom en standardiserad produktion och därmed hålla kostnader låga och öka kvaliteten (Kudsk 

et al., 2013).  

Att konfigurera produkter är ett sätt att standardisera menar Kudsk et al. (2013) och det går att göra 

genom befintliga metoder för konfigurering av produkter inom byggbranschen som beskrivs av (Haug et 

al., 2012; Hvam et al., 2008; Jensen, 2014a; Kudsk et al., 2013). Vidare skriver de att man ska samla in data 

för att utveckla en konfigurator, men ingen beskriver hur tillvägagångsättet ska vara för att hitta relevant 

och bra information att analysera för att skapa en konfigurator. Den vanligaste datainsamlingsmetoden 

som används är intervjuer med erfarna personer inom byggbranschen. Av de befintliga metoder som 

används för att skapa konfiguratorer finns inget tillvägagångssätt som är testat, verifierat och 

dokumenterat vid sökandet av repeterbarhet. 

Utvecklingen av standard- och variantmoduler kan baseras på dokumentation av tidigare utvecklade 

konstruktionslösningar (Jensen, 2014a).  

1.3 Tyréns 
Under en lång tid har Tyréns aktivt arbetat inom området industriellt byggande. Tyréns kompetensbredd 

har kunnat tillämpas inom områden som exempelvis byggnadskonstruktion, brand och akustik och 

därmed varit ett stöd för aktörer som vill utveckla sitt industriella byggande. Utveckling av 

produktplattformar pågår på Tyréns med målet att inom olika områden samla all kunskap från företaget i 

produktplattformarna. Därmed kan företaget erbjuda sina kunder pålitliga och kvalitetssäkra lösningar 
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samt skapa en process för att successivt uppdatera lösningarna från projekt där de använts. (Johnsson et 

al., 2013) 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera en metod för att utveckla och testa konfiguratorer för 

stombaserade delsystem. För att kunna nå syftet med arbetet ska metoden testas och analyseras genom 

en fallstudie samt att följande forskningsfrågor ska besvaras utifrån den genomförda fallstudien. 

Forskningsfrågor: 

- Hur kan varians identifieras inom stombaserade delsystem? 

- Vilka delsteg kan identifieras inom metoden? 

- Hur kan praktiska ingenjörserfarenheter, kombinerat med teoretiska beräkningsförfaranden, 

användas i delstegen? 

1.5 Avgränsningar 
För att kunna göra en djupgående analys av forskningsfrågorna fokuserades informationsinsamlingen till 

endast ett företag, Tyréns AB. Fallstudien valdes att genomföras på och i samarbete med Tyréns AB då de 

redan arbetar med att standardisera byggelement och skapa en teknikplattform. Tyréns AB har sedan år 

2011 arbetat med produktkonfiguratorer som exempelvis hissgropar och pålade fundament. 

För att testa och utveckla metoden med en fallstudie har endast ett delsystem av stombaserat delsystem 

använts. Det använda delsystemet är betongfundament. Betongfundament går att dela upp i två olika 

fundamentgrupper som är opålade och pålade betongfundament. Opålade grundfundament valdes att 

fokuseras på i fallstudien, på grund av att pålade grundfundament redan har konfigurerats av Tyréns AB. 

Grundfundament kan benämnas som en variantmodul, där ett exempel på en variant inom den 

variantmodulen kan vara en kvadratisk pelarsula med tillhörande kvadratisk pelare (se Figur 1). 

 

Figur 1 Variantmodulen som behandlas i examensarbetet.  
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Metodutvecklingen fokuserar på att förbättra arbetet i upphandlings- och projekteringsfasen av 

byggprocessen (se Figur 2), eftersom studien fokuserade på att undersöka en metod att projektera 

byggnadskonstruktioner snabbare och med jämnare kvalitet.  

 

Figur 2 Bild på arbetets plats i byggprocessen. Källa: Baserad på (Nordstrand, 2008) . 

Förundersökning Upphandling Projektering Produktion Förvaltningsskede
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2 TEORI 
I det här kapitlet ges mer information om teorierna bakom arbetets valda problemområde. Även 

bakgrunden för de befintliga metoderna för att lösa problemen beskrivs. 

2.1 Produktarkitektur 
Ulrichs (1995) beskrivning av produktarkitektur är samband av beroendet mellan en produkts funktioner 

och fysiska komponenter. Produktarkitekturen kan antingen vara integral eller modulär, beroende på hur 

sambandet mellan produktens funktioner och de fysiska komponenterna ser ut. Integral 

produktarkitektur handlar om att produktens funktioner och fysiska komponenter beror av varandra på 

ett svåröverskådligt sätt, där flera komponenter kan bidra till att uppfylla en funktion och tvärtom. Det 

skapar kopplade gränssnitt, vilket innebär att komponenterna är beroende av varandra och kopplingen 

mellan de olika komponenterna blir avancerad. Modulär produktarkitektur handlar däremot om att varje 

enskild fysisk komponent bidrar till att endast uppfylla en funktion, där den funktionen inte är beroende 

av andra komponenter. Det ger okopplade gränssnitt mellan moduler, vilket betyder att det inte är en lika 

avancerad koppling mellan modulerna som det är för komponenterna med integral produktarkitektur. En 

sammanfattning av produktarkitektur är beskriven i Figur 3. (Ulrich, 1995) 

Det går att dela upp produktarkitektur i det som är gemensamt och det som är unikt (Jiao, Simpson & 

Siddique 2007). Det som är gemensamt hänvisar till återanvändningen av funktioner, tekniska lösningar 

och fysiska komponenter mellan samtliga anpassade produkter i en produktfamilj (Jiao et al., 2007). 

Variationen för produkter i en produktfamilj är det unika som gör produkten tydlig från kundens synvinkel 

(Jensen, 2014a). Produktarkitekturen är alltså det som avgör en produkts anpassningsförmåga till att 

kundanpassas (Jensen, 2014a). 
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Figur 3 Skillnad på integral och modulär produktarkitektur. Källa: (Jensen, 2014b) 

2.2 Modularisering 
Att dela upp en produkt i moduler kallas modularisering (Erixon, 1998). Modularisering ger bland annat en 

ökad samhörighet som gör att fler element kan standardiseras, vilket ger möjlighet att utöka 

produktionsvolymen (Ulrich, 1995). De olika modulerna som bildas av en modulariserad produkt kan 

enligt Stake (1999) delas upp i standard- och variantmoduler. Standardmoduler är de moduler som alltid 

tillhör alla varianter som kan bildas av en produkt och bidrar till det gemensamma för en produktfamilj 

(Jiao et al., 2007). Variantmoduler består av ett flertal olika varianter, som bidrar till att skapa 

kundanpassade slutprodukter som gör produkten unik i kundens ögon (Jiao et al., 2007).  

 

Figur 4 Nedbrytning av en produktfamilj i utbytbara moduler.  Källa: Jensen (2014a). 
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2.3 Konfigurator 
Programvaror för konfiguratorer används normalt vid anpassning av en modulariserad produktfamilj 

(Hvam et al., 2008). Att konfigurera en produkt beskrivs enligt Hvam et al. (2008) som:  

”att  sätta  ihop  en  produkt  med väldefinierade byggnadsdelar enligt en uppsättning av regler och 

begränsningar”. 

Vid utveckling av konfiguratorer är det enligt Haug, Hvam och Mortensen (2012) två utmaningar som ska 

beaktas, där den första är att konfiguratorn ska vara synkroniserad med tillhörande plattform och den 

andra är att konfiguratorn faktiskt används av företaget som nyttjar plattformarna. 

Ingenjörskonfiguratorer är en av två huvudtyper av konfiguratorer som används (Hvam et al., 2008). De 

konfiguratorerna används för att återanvända kunskap och resultat för att kunna standardisera och 

påskynda ingenjörsprocessen (Jensen, 2014a). Det är möjligt att automatisera tidskrävande processer 

genom att använda sig av konfigureringssystem som därmed ger möjlighet till att förbättra gamla 

lösningar eller hitta nya lösningar (Hvam et al., 2008). Andra fördelar med ingenjörskonfiguratorer är att 

det blir möjligt att automatisera tidkrävande ingenjörsaktiviteter samt att det skapar en länk mellan 

försäljning och produktion (Jensen, 2014a). 

2.4 Metoder för utveckling av en konfigurator 
Konfiguration har funnits länge inom tillverkningsindustrin (Jensen, 2014a). Traditionell modularisering 

inom tillverkningsindustrin sker vanligtvis på små objekt som säljs i stora antal, vilket skiljer sig från 

modularisering inom byggsektorn (Kudsk et al., 2013). Faktorer som storlek, komplexitet och den enskilda 

kundens krav ger enligt Kudsk et al. (2013) upphov till otraditionell modularisering inom byggindustrin. 

Olika metoder för att skapa en konfigurator för produkter inom byggsektorn har definierats av (Haug et 

al., 2012; Hvam et al., 2008; Jensen, 2014a; Kudsk et al., 2013). 

Enligt Haug et al. (2012) är det första steget för att skapa en konfigurator att samla in relevant 

produktinformation från exempelvis intervjuer, dokumentation eller IT-system. Han anser även att det är 

viktigt att säkerställa att informationen är gemensamt bestämd mellan berörda parter samt att 

informationen är godkänd av lämpliga myndigheter. Därefter ska informationen presenteras för berörda 

parter för att säkerställa att informationen som blir implementerad i konfiguratorn förstås av användarna 

(Haug et al., 2012). I förlängningen leder det till ökat förtroende för konfiguratorn och därmed också ökar 

användandet av den. (Haug et al., 2012). 

Hvam et al. (2008) beskriver en metod som är uppdelad i sju faser. Första fasen handlar om att analysera 

företag och deras produkter och utifrån det går det att välja de produkter som anses vara ekonomiska att 

standardisera (Hvam et al, 2008). Därefter ges en generell bild av företagets produktsortiment samt en 

beskrivning av produkters egenskaper som bör integreras i en konfiguration skapas (Hvam et al, 2008). De 

följande två faserna handlar om att utveckla en modell för den valda produkten och efter det välja och 

anpassa modellen till ett programmeringsprogram (Hvam et al, 2008). När de faserna är genomförda 

påbörjar programmeringen av modellen i konfiguratorn och det är viktigt att i ett tidigt skede testa 

kritiska delar av konfigurationen (Hvam et al, 2008). Med syftet att konfiguratorn ska användas sker 
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implementering till företaget i slutskedet, och därefter är det även viktigt att kontinuerligt underhålla och 

utveckla konfiguratorn (Hvam et al, 2008). 

Jensen (2014a) beskriver att studier av arkiverat material kan tillämpas för att samla in och analysera 

produktinformation i form av dokumentation och ritningar från tidigare genomförda projekt. Även 

tekniska lösningar från tidigare projekt studeras för att konfigurera produkter inom byggbranschen. 

Enkäter är ytterligare en metod för att samla in information om tekniska lösningar som utvecklats inom 

företag och genom att använda enkäter går det att bestämma omfånget för modulerna man undersöker. 

Syftet med enkäter är att få ett brett utbud av information från tidigare genomförda projekt. (Jensen, 

2014a)  

Kudsk et al. (2013) använder intervjuer med yrkesverksamma för att samla in produktinformation. 

Informationen från intervjuerna användes för att ta fram en PVM (product variant master), som är ett 

verktyg för att organisera räckvidden för produktens användningsområde och samla kunskap om både 

vad företaget producerar samt olika regler som gäller. När informationen sammanställts i verktyget kunde 

nya frågor dyka upp, vars svar sedan också infördes i verktyget. Det tillvägagångssättet fortsatte tills 

informationen i PVM:en ansågs vara tillräcklig för att påbörja konfigureringen, som byggde på 

informationen som fanns samlad i PVM:en. (Kudsk et al., 2013) 
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3 METOD 
Valen för de använda metoderna bakom metodutvecklingen kommer att beskrivas och motiveras i det här 

kapitlet. Även motiveringar till studiens praktiska tillvägagångssätt kommer att beskrivas och motiveras. 

Det finns olika tillvägagångssätt när det gäller utförandet av en forskningsstudie. Valet av metod väljs 

utifrån syftet, eftersom det finns olika angreppssätt för en studie, och det kan finnas olika metoder som 

kan ge samma resultat. Man väljer den som gör att man på ett effektivt sätt använder sina resurser för att 

på bästa sätt uppnå syftet. (Björklund & Paulsson, 2012) 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
3.1.1 FALLSTUDIE 
En fallstudie har valts att genomföras för att få en djupare kunskap om metoden för att modularisera 

stombaserade delsystem. Metoden beprövades i en praktiskt tillämpad fallstudie, istället för att endast 

teoretiskt utveckla den, för att verifiera om den identifierade metoden är tillämpbar för arbetets syfte. 

Genom att göra en fallstudie får man en djupare förståelse för ett specifikt problem, men begränsar 

möjligheten att generalisera resultaten (Björklund & Paulsson, 2012). Utifrån forskningsfrågorna var det 

lämpligast att genomföra en fallstudie eftersom Yin (2009) menar att fallstudier passar för 

frågeställningarna hur och varför.  

3.1.2 LITTERATURSTUDIE 
Litteratur har valts att användas i den inledande fasen som en teoretisk grund inom ämnesområdet och 

dess problematik. En litteraturstudie är av stort värde i början av studien eftersom den kan klargöra vad 

som redan är gjort inom ämnet, vilka teorier som är tillämpbara och möjliga frågeställningar för studien 

(Svenning, 1999). Även till fler delar av fallstudien har en litteraturstudie använts för 

informationsinsamling. Data som är insamlad med en litteraturstudie kallas för sekundärdata då 

informationen från litteraturen är insamlad i ett annat syfte än för den aktuella studien (Björklund & 
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Paulsson, 2012). På grund av detta måste författarna vara medvetna om att informationen inte alltid är 

heltäckande eller att informationen kan vara vinklad (Björklund & Paulsson, 2012). 

3.1.3 KVANTITATIV DATA 
För att identifiera varians har insamling av kvantitativ data från befintliga ritningshandlingar valts att 

användas. Undersökningarna bygger då på information som kan värderas eller mätas numeriskt, samt 

baseras på information från litteratur eller enkäter (Björklund & Paulsson, 2012). 

3.1.4 KVALITATIVA INTERVJUER 
För att samla in kunskap till metodutvecklingen valdes intervjuer med en specifik projektgrupp involverad 

i arbete med konfiguratorer att genomföras. Intervjuerna utfördes till största del via telefonsamtal och till 

viss del mejl, som enligt Björklund & Paulsson (2012) är användbara metoder för utfrågning vid kvalitativa 

intervjuer. Data som samlas in med intervjuer är primärdata, vilket betyder att informationen samlas in i 

direkt syfte till den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2012). Syftet med intervjuerna var att få en 

förståelse för och kunskap om vilka metoder som används idag. Då inga specifika fördefinierade frågor 

kunde ställas, eftersom intervjuerna skulle ge kunskapen, användes semi-strukturerade intervjuer där 

man enligt Björklund & Paulsson (2012) bygger frågorna utifrån tidigare svar eller reaktioner från 

respondenten. Enligt Ryen (2004) har semi-strukturerade intervjuer huvudfrågor och viktiga teman, vilket 

fallstudiens intervjuer har haft då varje intervju hade ett syfte som behövde identifieras och förstås.  

Intervjuer kan också ske enskilt med en person eller i grupper (Björklund & Paulsson, 2012). Samtliga 

intervjuer har skett enskilt, då varje respondent hade specifika kunskaper som söktes vid respektive 

intervjutillfälle. Intervjuerna har gjorts kontinuerligt under metodutvecklingen, för att direkt kunna få svar 

på frågor som uppstod under fallstudien. 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

Intern validitet handlar om till exempel att man intervjuar rätt person 
eller använder rätt mätinstrument i rätt situation (Svenning, 1999). 

 

För att identifiera en metod har ett nära samarbete valts med personer som arbetar med att ta fram 

konfiguratorer, för till exempel hissgropar och pålade betongfundament. Respondenterna har 

spetskompetens inom olika delsteg av metodutvecklingen, vilket gjorde att de personerna var bäst 

lämpade att intervjua till fallstudien. Intervjuerna har fokuserat endast på respondentens 

kunskapsområde för att på bästa sätt utnyttja intervjutillfällena. I början av varje delsteg har en intervju 

genomförts för att få information om vad delstegen ska handla om och vilket resultat som ska produceras. 

Även under delstegets utveckling har intervjuer genomförts för att kontrollera att arbetet var på väg i rätt 

riktning samt för att få hjälp med svårigheter som uppstod för metodutvecklingen. 

För att identifiera varians av variantmodulen och dimensioneringssätt för det studerade objektet har den 

insamlade informationen från fallstudien inhämtats från befintliga ritningshandlingar respektive normer 

och standarder. Ritningshandlingarna var stämplade som bygghandlingar eller relationshandlingar. 

Bygghandlingar används i produktionsskedet för bygget och relationshandlingar beskriver hur det faktiska 
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resultatet blivit av bygget. Eftersom bygg- och relationshandlingar används i sena skeden i byggprocessen 

har de gett relevant produktinformation för studien. Allmänna föreskrifter kopplade till de olika bygg- och 

relationshandlingarna har använts för att få ytterligare information för det studerade objektet. Den 

informationen bygger på att dimensioneringen av objekten är korrekt och följer normer och standarder, 

vilket styrker att de handlingarna var mer aktuella för studien än andra ritningshandlingar. Eurokoder har 

ansetts vara den bäst tillgängliga källan för att bestämma hur dimensionering av varianten genomförs, 

eftersom de används av byggnadskonstruktörer vid dimensionering av konstruktionselement. Tolkandet 

av Eurokoderna har säkerställts genom användning av kompletterande dokumenterad erfarenhet och 

beroende källor till Eurokoder, som till exempel handböcker och tillämpningsdokument.  

 
Den yttre validiteten handlar om möjligheten att generalisera  

det specifika projektet som helhet (Svenning, 1999). 
 

Studien handlar om metodutveckling och därför har en generell metod beskrivits i resultatkapitlet. De 

delar av metoden som har analyserats kan användas som underlag för liknande framtida tillämpningar. Då 

krävs det att vara uppmärksam på om justeringar kan behöva göras för det aktuella delsystemet eftersom 

brister, som inte förekom i fallstudien, kan uppkomma. 

Svaren på forskningsfrågorna och slutsatserna av studien anses kunna gälla för andra stombaserade 

delsystem, då syftet med studien har undersökts genom att resultatet av metodutvecklingen analyserats 

utifrån teorin. 

 
Reliabilitet handlar om pålitlighet av mätinstrumentet och om undersökningen upprepas  

ska samma värde uppnås med samma mätinstrument (Björklund & Paulsson, 2012). 
 

Metoden har beskrivits utförligt i resultatkapitlet, till exempel beskrivs förklaring av referensanvändning, 

och därför finns det goda möjligheter för repeterbarhet av studien om det resultatet skulle följas. 

Bilagorna har ett väldokumenterat resultat av fallstudien, till exempel referenshänvisningar till samtliga 

dimensioneringskontroller, vilket också ger en hög möjlighet till repeterbarheten av studien. 
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4 RESULTAT 
Det här kapitlet kommer presentera den metod som används i fallstudien, vars delsteg sammanfattas i 

Figur 5. Kapitlet kommer att beskriva metodens delsteg i detalj med motiveringar till använda källor och 

tillvägagångssätt. 

 

Figur 5 Stegen i det testade tillvägagångssättet. 

4.1 Variansidentifiering 
Första delsteget som genomfördes var att identifiera varians för delsystemet opålade betongfundament. 

Huvudsyftet var att identifiera om någon eller några varianter var vanligare att projektera och därmed 

kunde anses som mest lämplig att standardisera i fallstudiens fortsatta arbete. För att söka varians och 

repeterbarhet för delsystemet användes befintliga ritningshandlingar, en metod Jensen (2014a) beskriver. 

Processen för att söka fram ritningshandlingar och sedan analysera dem är framtagna av författarna av 

arbetet och var den centrala delen av metodutvecklingen. 

Ritningshandlingar söktes fram genom Tyréns AB:s söktjänst på företagets intranät. Fokusering låg på att 

söka fram ritningshandlingar som innehöll den sökta variantmodulen. I fallstudien var det i första hand 

planritningar för grundkonstruktioner från olika projekt som söktes fram. För att utföra sökningen krävdes 

kunskap om hur en bygghandling är uppbyggd samt att läsa ritningar och ha en grundförståelse för vad 

fundament är. Alla ritningar som hittades i söktjänsten gick inte att använda i nästa del i processen, 

eftersom ett stort antal av dem innehöll ett annat delsystem (pålade betongfundament). Det var även 

viktigt att kontrollera typen av handling. Fokus låg på att studera handlingar över delsystemet som det har 

byggts efter (bygghandlingar) eller som har dokumenterat hur det faktiskt byggdes (relationshandlingar) 

eftersom de handlingarna kan antas innehålla objekt som är korrekt dimensionerade. Ritningshandlingar 
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för tidigare delar av byggprocessen, till exempel förfrågningsunderlag, innehåller inte samma säkerhet för 

dimensioneringen och valdes därför bort. 

Sökandet av nya ritningshandlingar avslutades när projekt i söktjänsten inte längre uppfyllde 

sökkriterierna, dock fanns det ett antal projekt kvar som krävde särskild behörighet. Det bidrog till att 

antal sökta projekt blev begränsat. För att kunna dra slutsatser om repeterabarheten för varianterna 

krävdes ett tillfredsställande antal av varje variant med tillräcklig information utifrån ritningshandlingarna.  

I fallstudien hittades över 100 variationer av delsystemet i totalt tio projekt och det ansågs vara ett bra 

antal att undersöka. Det hade kunnat vara möjligt att vid ett stort antal uttagna projekt bara gå vidare 

med bland annat en viss typ av husbyggnad (till exempel bara fem våningar och fler) eller efter 

geografiska förutsättningar (till exempel endast projekt i Norrland). Samtliga uttagna projekt analyserades 

eftersom mängden ansågs vara för liten för att kunna göra relevanta begränsningar. 

Fler ritningshandlingar för varje uttaget projekt söktes fram, genom samma söktjänst som tidigare, på 

grund av att endast en typ av ritning (till exempel grundplanritning i fallstudien) inte ansågs ge tillräckligt 

med information om objekten. Det ansågs vara en tillräcklig insamling av information när hela 

projektmappen, som innehöll alltifrån detaljritningar till allmänna föreskrifter, hittats för varje uttaget 

projekt. 

För att identifiera vilka olika varianter som fanns med, samt hur många olika variationer av varje variant 

som fanns, studerades varje projekt var för sig. Den identifieringen gjordes genom att studera geometrin 

på varje fundament. För att sedan identifiera antalet variationer av varje variant studerades måtten på 

fundamentens olika geometriska delar. Det samlades även in annan information som fanns tillgänglig, till 

exempel information om armeringen av betongelementen och information från allmänna föreskrifter, för 

att under analysstadiet se om den informationen var användbar för fallstudien. Allt som gick att utläsa 

från ritningshandlingarna angående fundamentet togs med eftersom det i förväg inte gick att veta vilken 

information som behövdes. För att kunna dra slutsatser om relevant information ansågs det viktigt med 

grundlig kunskap om fundament och allmän kunskap om dimensioneringsprocessen. 

När studien genomförts för samtliga fundament i de tio uttagna projekten var resultatet totalt 30 olika 

typer av information om varje fundament.  Hädanefter kallas den informationen analyspunkter då 

informationen används för att analysera antalet varianter och dess repeterabarhet. Exempel på vilka 

analyspunkter som användes visas i Tabell 1. Efter genomförd analys kunde analyspunkterna delas in i 

olika grupper där några bidrog till valet av huvudvarianten, andra bidrog till att ta fram 

beräkningsförfarandet medan vissa endast var informativa. 
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Tabell 1 Exempel på analyspunkter och vad de bidrog till. Källa: Bilaga B.  

Analyspunkt Beskrivning Bidrag  
Utformning av 
fundamentets pelarsula 

Om fundamentet var en kvadratisk pelarsula, 
rektangulär pelarsula, vot, kantbalk eller 
väggsula 

Bidrog till val av 
huvudvariant 

Bredd på pelarsula Bredd på pelarsula Informativ 
Om pelarsulan ansågs 
som en unik variation 

Om fundamentets utformning var speciell och 
inte efterliknade övriga fundament samt att 
de inte återkom i andra projekt. 

Bidrog till val av 
huvudvariant 

Pelare/Vägg gjuten ihop 
med pelarsulan av 
fundamentet 

Om pelarsulan var gjuten ihop med en 
pelare/vägg eller inte. 

Bidrog till val av 
huvudvariant 

Bredd på pelare/vägg Bredd på pelare/vägg Informativ 
Om fundamentet var 
armerad eller inte 

Om fundamentet hade någon slags armering Bidrog till val i 
beräkningsförfarandet 

Om pelarsulan hade 
underkantsarmering 

Om pelarsulan hade armering i underkant och 
i så fall om det var i en eller två riktningar 

Bidrog till val i 
beräkningsförfarandet 

Om hela pelarsulan var 
skjuvarmerad 

Om hela pelarsulan var skjuvarmerad Bidrog till val i 
beräkningsförfarandet 

Vilken säkerhetsklass 
variationen erhöll 

Vilken säkerhetsklass som variationen var 
dimensionerad för 

Bidrog till val i 
beräkningsförfarandet 

 

Möjligheten att gruppera fundamenten i fem olika kategorier (se Tabell 2) identifierades genom att en 

studie av utformningen och repeterbarhet av fundamenten utfördes. Kategorierna representerade antalet 

varianter av variantmodulen. Definitionerna som beskriver de olika varianterna av variantmodulen 

opålade betongfundament hittades på Tyréns AB intranät för deras plattformar. Delsystemet kan 

definieras som en variantmodul då det har fem olika varianter.  

Tabell 2 Varianter för den undersökta variantmodulen. 

Varianter Beskrivning 

Kvadratisk pelarsula En sula med kvadratisk utformning som är belägen under marken där 

en pelare gjuts ihop med sulan eller en färdig pelare placeras och 

förankras på sulan. Pelaren placeras centriskt i samtliga projekt på 

den kvadratiska sulan.  

Rektangulär pelarsula En sula med rektangulär utformning under mark med antingen en 
eller två pelare gjutna ovanpå eller färdiga pelare placerade på den 
rektangulära betongfoten. 

Väggsula En avlång betongsula under mark med en gjuten vägg ovanpå eller 
prefabricerat väggelement placerat i mitten av bredden på den 
avlånga betongsulan. 

Kantbalk Kanten av en platta på mark som har en större tjocklek än plattan där 
ett väggelement eller pelare placeras efter kantbalken 

Vot En del av platta på mark men är belägna under de inre bärande 
elementen från ovanliggande konstruktion. 
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Om en fullständig studie för samtliga varianter hade varit syftet, skulle nu en undersökning av möjligheten 

att konfigurera varje variant ha genomförts. I den här studien var syftet istället att undersöka om 

metoden gick att använda hela vägen fram till konfigureringen. Undersökningen begränsades därför till 

att endast gå vidare med den vanligaste varianten. Applicerabarheten på övriga varianter undersöktes 

inte. Det ansågs att den vanligaste varianten borde tillhöra urvalet av varianter som uppfyller kriterierna 

för att gå vidare till konfigureringen i en fullständig studie av samma variantmodul. Därför ansågs det vara 

ett bra val att testa metoden på den varianten.  

En uppdelning av varje variation av varianterna genomfördes för att få fram siffror på vilken variant som 

var vanligast från studien av ritningshandlingar. En strategi för i vilken ordning informationen behövde 

studeras togs fram, eftersom det fanns många olika typer av information som gick att få fram genom att 

studera uppdelningen. För att ge en bra första begränsning av varianterna undersöktes först vilken 

information som var mest intressant att börja med. Eftersom de flesta av varianterna hade variationer 

som bara var en pelarsula samt som innehöll både en pelarsula och ett annat element (som till exempel 

en pelare) blev den första undersökningen att se om någon begränsning av varianterna gick att 

genomföra för en begränsning av de två variationerna. Resultatet av den undersökningen gav att 

variationerna av varianterna utan något tillhörande element var det överlägset vanligaste (se Figur 6). 

 

Figur 6 Variationer med och utan tillhörande element. 

Begränsningen blev därmed att endast de varianter som inte innehöll andra tillhörande element 

undersöktes för att hitta den vanligaste varianten. När de varianterna sedan studerades för att ta reda på 

hur många av varje variant som inte innehöll andra tillhörande element, blev resultatet (som Figur 7 visar) 

att kvadratiska pelarsulor var vanligast. 
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Figur 7 Variationer utan tillhörande element ovanpå. 

För att säkerställa att kvadratiska pelarsulor var den vanligaste varianten genomfördes en 

kompletterande studie av den litteratur som skulle användas för framtagandet av beräkningsförfarandet. 

Den kompletterande studien fokuserade på att se vilka typer av fundament som beskrivs och tas upp i 

beräkningsexempel. Det ansågs att den uteslutna variationen av varianterna med tillhörande element var 

vanligast, eftersom den kompletterande informationen innehöll andra variationer av variantens 

beräkningsförfarande.  

För att se möjligheten att utöka den vanligaste varianten utan tillhörande element med den vanligaste 

varianten med tillhörande element behövdes en undersökning genomföras över den vanligaste varianten 

utifrån ritningshandlingarna. På grund av att en kvadratisk pelarsula var dominerande för både med och 

utan ett tillhörande element ovanpå, ansågs det att det valet av den vanligaste varianten var acceptabel.  

Resultat av analysen av övriga analyspunkter sammanställdes för att kunna användas i nästa delsteg. En 

mer utförlig förklaring av resultatet från fallstudien finns beskriven i Bilaga B. 

Huvudvariant var fortsättningsvis den definitionen som användes för att beskriva den vanligaste 

varianten. Sammanfattningsvis blev den huvudvariant som fallstudien fortsatte att undersöka en 

kvadratisk pelarsula som kunde innehålla tillhörande element eller inte. 

4.2 Beräkningsförfarande 
Efter att en huvudvariant nu har definierats ska det här delsteget innehålla beskrivningar av det 

beräkningsförfarande som för både den geotekniska bärförmågan och betongens bärförmåga används vid 

en traditionell projektering. Till största delen har normer och standarder samt andra handböcker använts 

för att ta fram information om kontroller. Det ansågs vara en fördel att ha kunskap i att läsa Eurokoder 

och förstå konstruktionslösningar. Resultatet från föregående delsteg undersöks för att se om det finns 

något bidrag att använda för att göra begränsningar i beräkningsförfarandet.  
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Information om olika val som brukar göras återfanns i analysen från föregående delsteg, till exempel att 

fundamentet behöver ha en definierad säkerhetsklass samt en betonghållfasthetsklass. Med tidigare 

erfarenhet att dimensionera betongfundament är man redan medveten att den typen av val ska vara 

bestämd. Det skulle vara möjligt att inte ha förkunskaper i dimensioneringsprocessen eftersom mycket av 

den informationen som finns beskriven på ritningshandlingar går att använda för att bli insatt i processen. 

Analysen i föregående delsteg gav en hänvisning om vilka val som är vanliga att genomföra. Valen i 

fallstudien gjordes genom att studera normer och standarder, för att sedan bli jämförda med resultatet 

från föregående delsteg. Den informationen som studerades från Eurokod 2 och IEG-rapporter 

sammanfattas i Tabell 3. Mer detaljerad information om vilka källor som använts och om de valen som 

gjordes i fallstudien, se Bilaga C.  

Ett val som inte inkluderades från normer och standarder var armeringskvaliteten. Det valet baserades på 

en kvalitet som Tyréns använder i sina standardiseringar. Egentyngden för jord varierar beroende på 

vilken jordart det är, men ett medelvärde i underkant valdes utifrån litteratur i fallstudien för att inte 

behöva förhålla konfigureringen till indata om vilken jordart det är.  

Tabell 3 Information som behövde studeras för huvudvarianten. 

Information som behöver studeras 

Säkerhetsklass 
Geoteknisk kategori 
Dimensioneringssätt 
Dränerad analys  
Egentyngd mark 
Exponeringsklass 
Täckande betongskikt 
Minsta avstånd mellan stänger 
Vattencementtalet 
Armeringskvalitet 
Betonghållfasthetsklass 
Avsedd livslängd 
Egentyngd betong 

 

Analysen från föregående delsteg bidrog inte med någon information för att ta fram alla kontroller som 

behövdes för att dimensionera fundamentet. Det beror på att ritningshandlingar inte innehåller 

information om den detaljerade dimensioneringsgången, det anges till exempel inte att stjälpning är 

kontrollerad. Istället söktes de nödvändiga kontrollerna för ett traditionell beräkningsförfarande fram från 

normer och standarder, eftersom de beskriver tydligt vad som gäller för de olika kontrollerna. En grund 

för vad som även måste kontrolleras i en konfigurator skapades efter identifieringen av de kontroller som 

används vid en traditionell dimensionering. Fundamentens syfte för byggnader är att sprida ut laster från 

konstruktionen ned i marken. För att uppnå det syftet behöver samtliga kontroller i Tabell 4 uppfyllas. De 

identifierade kontrollerna som skulle beaktas för huvudvarianten sammanfattas i Tabell 4. I Bilaga C står 

det mer detaljerat vilka normer och standarder som kontrollerna finns beskrivna i. De kontroller som har 

Eurokod 2 som huvudsaklig källa är kopplade till dimensionering av själva fundamentet (vita rutor i Tabell 

4), medan de andra är kopplade till samverkan av fundamentet och undergrundens bärförmåga (gråa 

rutor i Tabell 4). 
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Tabell 4 Sammanfattning över samtliga kontroller för huvudvarianten. 

Totalstabilitet Sättningar Skjuvning Böjande moment Utmattning 
Vertikal bärförmåga Hävning Genomstansning Armering i pelare Spänningar 
Glidning Vibration Lokalt tryck Förankring av 

armering 
Sprickor 

Stjälpning  Knäckning av pelare Krypning & 
Krympning 

Deformationer 

 

I fallstudien tog det inte lång tid att identifiera samtliga kontroller. Det mest tidskrävande var att sätta sig 

in i varje kontroll och förstå vilka delar som är relevanta för den undersökta huvudvarianten. En noggrann 

studie behövde genomföras till fallstudien för att kunna specificera vilka ekvationer som ska användas, 

eftersom normer och standarder är beskrivet så allmänt som möjligt. Här hade mer erfarenhet hos den 

som genomför studien, allmänt om dimensionering men även specifikt om huvudvarianten, underlättat 

instuderingen av vilka ekvationer och villkor som behövde behandlas.  

Alla kontroller som identifierats i fallstudien inkluderades inte, då det hade varit tidskrävande att studera 

varje kontroll i detalj. Istället blev det endast några av de i Tabell 4 (kontrollerna i fet stil) som valdes ut 

att användes i fortsättningen av fallstudien. Det beror på att omfattningen av fallstudien hade blivit för 

bred om allt inkluderades. Istället visar metoden att alla kontroller gick att identifiera endast genom att 

studera normer och standarder, utan att skaffa den informationen någon annanstans ifrån. Det finns 

ingen rangordning av kontrollerna dokumenterad, eftersom alla måste uppfyllas. De inkluderade 

kontroller baserades efter den kunskap som författarna av arbetet innehar samt sådana som ansågs 

viktigast att dimensioneras. Därför studerades först ekvationerna för de kontrollerna som författarna av 

arbetet hade mest kunskap om, till exempel böjande moment och skjuvning av betong. Därefter 

studerades de geotekniska kontrollerna, till exempel vertikal bärförmåga, eftersom det framgick i 

normerna och standarderna att gällande grundfundament är de viktigast att studera. Sedan fortsatte 

arbetet successivt med att studera fler kontroller fram till dess att tiden avsedd för att ta fram 

beräkningsförfarandet tog slut. 

Det var också viktigt att gå igenom varje kontroll och undersöka om de överhuvudtaget är begränsade på 

ett sådant sätt att konfiguratorn kan använda dem. Då användes kunskaperna som förvärvades från att ha 

studerat kontrollerna och deras ekvationer, kombinerat med kunskaperna om hur konfiguratorn och de 

parametriserade ekvationerna kommer fungera. En kontroll som inte ansågs vara möjlig att ha med i en 

konfigurator är Totalstabilitet. Det blir alltför komplicerat för en konfigurator att hantera all den 

information som behövs för den kontrollen, till exempel antal fundament och placeringen av dem. 

Konfiguratorn bör därför försöka begränsas till att endast behandla ett fundament för att undvika mycket 

indata om hela byggnaden. Det är då bättre att den kontrollen beräknas skilt från konfiguratorn av en 

konstruktör involverad i det aktuella projektet.  

Ett annat exempel är att kontrollen sättningar var komplicerad eftersom det är vanligt att IT-verktyg 

används vid var den kontrollen. Endast ett indatavärde kommer behöva matas in för sättningar av 

användaren av konfiguratorn, eftersom det skulle bli för många indatavärden till de riktiga 

sättningsberäkningarna. Det indatavärdet gäller vilket tryck som marken maximalt får utsättas för utan att 
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det uppstår sättningar. Istället för att använda alla faktorer som behövs till att beräkna sättningar, blir det 

en enklare kontroll där den vertikala lasten jämförs mot den maximala tillåtna spänningen. 

4.3 Parametrisering  
Delsteget Parametrisering påbörjades efter att Beräkningsförfarandet färdigställts. Det första som gjordes 

var en identifiering av ett behov att genomföra en närmare studie av kontrollerna. Den studien var 

uppdelad i tre steg, där det första steget var att identifiera de styrande parametrarna och det andra 

steget var att välja ordningsföljd för kontrollerna. Ordningsföljden skapades för att säkerställa att endast 

en styrande parameter kunde beräknas fram i taget, som sedan kunde användes till att beräkna fram 

nästa styrande parameter. Det tredje steget till studien var att med den bestämda ordningsföljden 

beräkna ut de parametriserade ekvationerna för de styrande parametrarna (se definition senare i 

kapitlet). 

Det var bara huvudvarianten med ett tillhörande element som studerades för den fortsatta fallstudien 

efter det här stadiet. Den begränsningen beror på att beräkningsförfarandet för respektive variation av 

huvudvarianten ser i princip likadana ut, när det bara är ett par kontroller som försvinner. Huvudvarianten 

utan tillhörande element var det beräkningsförfarandet som hade färre kontroller, eftersom fundamentet 

då kommer ha en komponent mindre som gör att några kontroller försvinner se Figur 8. Det svåraste 

steget är gjort då ekvationerna är parametriserade för det längre beräkningsförfarandet, vilket är för 

huvudvarianten med tillhörande element, skapats. För det parallella beräkningsförfarandet, 

huvudvarianten utan tillhörande element, kommer många av de parametriserade ekvationerna kunna 

användas nästan rakt av från de som blir genomförda i den här fallstudien. Med kunskaper om de olika 

beräkningsförfarandena av kontrollerna var det möjligt att se att några förändringar kommer att behöva 

genomföras från det längre till det kortare beräkningsförfarandet. Det gick också att se att förändringarna 

i de flesta fall endast kommer att göra ekvationerna enklare. Det betyder att det inte anses vara avancerat 

att i efterhand utöka de möjliga beräkningsförfarandena som konfiguratorn kan beräkna fram till de båda 

varianterna i huvudvarianten som visas i Figur 8. 

För att utföra den identifierade studien behövde en testprocess genomföras. I testprocessen beprövades 

olika kombinationer av val som gick att göra i de tre stegen i studien tills de parametriserade ekvationerna 

klarade av att beräkna de styrande parametrarna. Valen som gjordes för att parametrisera ekvationerna 

handlade om olika fördelningar av till exempel fasta och styrande parametrar samt antal styrande 

kontroller. Den fördelningen inleddes med att testa de första valen av indata och styrande parametrar 

som i början ansågs vara rimliga. Då de första fördelningarna inte fungerade i något av de följande stegen 

i testprocessen, det vill säga ordningsföljden eller parametriseringen, identifierades vad som skapade 

problemen. Då förslag på en förändring på problemen 



Resultat 
_______________ 

 21  
 

 

 

Figur 8 Antal kontroller för huvudvarianten med och utan tillhörande element . 
 

fanns, testades olika fördelningar av parametrarna tills ett fungerade sätt hittats. Här krävdes det både 

kunskap om ekvationerna och vilka parametrar som påverkade, samt om själva parametriseringen. 

Lösningen som först fungerande valdes och inga fler fördelningar av samtliga parametrar testades på nytt, 

vilket betyder att en bättre lösning kan ha förbisetts. Ingen fortsatt studie genomfördes av andra 

kombinationer av parametrarna som kan ha fungerat, utan den första som fungerade ansågs vara 

tillfredsställande. Processen har efter mycket testande bidragit till den simpla väg som nu beskrivs nedan. 
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För att ge exempel på hur processen har använts är det endast de justeringar som genomfördes för det 

sista testet som presenteras i det resterande delkapitlet. 

Ett exempel av hur det första steget i studien undersöktes i testprocessen, det vill säga identifieringen av 

styrande parametrar, var att identifiera de styrande parametrarna. De studerade parametrarna 

identifierades genom en undersökning för de parametrar som byggnadskonstruktören justerar, genom sin 

egen erfarenhet, om kontrollen inte uppfylls vid traditionell projektering. Även andra parametrar som var 

intressanta att beräkna söktes fram, till exempel antal armeringsjärn i pelarsulan och avstånden mellan 

dem. För att hitta de parametrar som skulle kunna vara styrande behövde kontrollerna studeras igen och 

se vilka parametrar som påverkar kontrollerna. I det här steget var det bra att ha kunskap om hur 

ekvationerna fungerar i praktiken vid traditionell dimensionering, till exempel hur olika termer i 

ekvationerna förändras vid justering av olika parametrar. Från den genomförda studien av varje kontroll 

från delsteget Beräkningsförfarande hade en grund skapats av relevant kunskap som gick att använda. 

I fallstudien framkom det att det endast var geometriska mått på fundamentet som var styrande 

parametrar. De parametrar som valdes till styrande parametrar var: 

- Bredden på pelarsulan (𝑏 ) 
- Höjden på pelarsulan (ℎ ) 
- Bredden på pelaren (𝑏 ) 
- Höjden på pelaren (ℎ ) 

För att underlätta framtagningen av de styrande parametrarna, undersöktes det parallellt vilka 

parametrar som skulle användas som indata. Det underlättade framtagandet av de styrande 

parametrarna eftersom det var möjligt att utesluta några parametrar då de kunde användas som 

indataparametrar. Samband mellan laster från den ovanliggande konstruktionen analyserades utifrån den 

framtagna informationen om kontrollerna och olika beräkningsexempel. En gräns för utformningen av vad 

som ska ingå i konfigureringen kunde dras, eftersom laster från ovanliggande konstruktion beräknas 

separat och inte involverar information om betongfundament.  

Ett annat exempel på ett problem som påverkade första steget i testprocessen är att de fyra styrande 

parametrarna tillsammans påverkade de flesta kontroller. Den påverkningen berodde på att de 

parametrarna alltid ingick i beräkningarna av egentyngden för fundamentet och jorden ovanför 

pelarsulan. Det konstaterades i ordningsföljden att det inte var möjligt att ha någon styrande kontroll för 

höjden på pelaren, trots att den klassificerades som en styrande parameter. För att göra det valet 

studerades samtliga kontroller och deras ekvationer. Det skulle ta lång tid att komma runt problemet att 

de styrande parametrarna alla är beroende av varandra, även om en tidsbegränsning inte funnits för 

fallstudien, om det ens vore möjligt att kunna lösa problemet. Det lönar sig inte alltid att spendera för 

mycket tid på att skapa en konfigurator eftersom det kan ta lång tid att tjäna in de timmar som är lagda 

på skapandet av konfiguratorn.  

Därför gjordes valet att välja en av de styrande parametrarna som en indataparameter. Det blev höjden 

på pelaren vilket grundade sig i att det maximala grundläggningsdjupet redan var vald som en 

indataparameter. Användaren av konfiguratorn borde kunna avgöra hur djupt fundamentet kan placeras, 
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eftersom den personen genom sin erfarenhet redan har gjort valet att fundamentet behöver en 

tillhörande pelare för att föra ner alla krafterna.  

Ytterligare val kunde genomföras kontinuerligt utifrån studien av alla kontroller för att se vilka andra 

variabler som kan vara intressant att få som indata, med parametriseringen i åtanke hela tiden. Ett 

resonemang fördes att parametrar som förklarar förutsättningar för marken där fundamentet ska 

placeras borde matas in för att ge korrekta förhållanden för beräkningarna, till exempel grundvattennivå 

och friktionsvinkel för jordtypen. Dessvärre upptäcktes det att det inte var möjligt att ha alla parametrar 

som passade som indataparametrar, eftersom det gav en för bred omfattning på konfigureringen. Några 

parametrar valdes istället som fasta och valen av vilka kunde bero på att det blev olika ekvationer för olika 

intervall av värden på parametern som försvårade senare steg av parametriseringen. Några 

indataparametrar utsågs till valbara, men inom ett specifikt intervall, för då kunde ekvationerna delvis 

begränsas utan att förlora all valbarhet. Indataparametrarna som valdes för fallstudien presenteras i 

Tabell 5. Mer information återfinns i Bilaga C, eftersom det är de framtagna ekvationerna och reglerna 

som användes som grund för valen. 

Tabell 5 Indataparametrar för fallstudien.  

Indataparametrar 

Vertikal dimensionerande last från ovanliggande konstruktion 𝑽𝒅 

Horisontal dimensionerande last från ovanliggande konstruktion 𝑯𝒅 

Dimensionerande böjmoment från ovanliggande konstruktion 𝑴𝒅 

Dimensionerande friktionsvinkel på jordart 𝝓𝒅 

Dimensionerande skjuvhållfasthet för marken 𝒄𝒖𝒅 

Maximalt tryck som marken får utsättas för i hänsyn till sättningar 

𝝈𝒔ä𝒕𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓  

Längsgående armering i underkant pelarsula i två ortogonala riktningar 

𝝓𝒔,𝒍ä  

Med eller utan pelare 

Största sidomått på pelaren ovanför 𝒃  

Längsgående armering i pelare 𝝓𝒑,𝒍ä 

Val höjd på fundamentets pelare 𝒉𝒑 

Maximalt grundläggningsdjup 𝒉𝒈 

 

Det var med de två följande stegen i studien som de uppstod mest problem med under testprocessen, 

som betyder att de stegen var de som testades fram och tillbaka med olika val om och kombinationer av 
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parametrar. Till en början prövades exempelvis alla kontroller användas för de styrande parametrarna, 

vilket skapade problem i de senare stegen av parametriseringen. Det ledde till att det uppkom problem 

med parametriseringen och för att lösa problemet blev resultatet att alla kontroller delades in i två olika 

grupper och resultatet visar i Tabell 6. En orsak till att införa grupperna berodde på att de styrande 

parametrarna var så pass involverade i ekvationerna för de andra intressanta parametrarna och gav 

upphov till svårigheter i att skapa en ordningsföljd. Det skulle ha varit ett avancerat arbetet med att 

parametrisera ekvationerna för samtliga kontroller. Den ena kontrollgruppen skulle innehålla de 

kontroller som beräknade fram de styrande parametrarna och kallades i fortsättningen för styrande 

kontroller. Den andra kontrollgruppen innehöll istället kontrollerna som använde de uträknade styrande 

parametrarna för att beräkna fram de andra intressanta parametrarna.  

Tabell 6 Uppdelning av kontrollerna i kontrollgrupper . 

Styrande kontroller Detaljkontroller 

Vertikal bärförmåga Genomstansning 

Glidning Knäckning av pelare 

Stjälpning Böjande moment 

Sättningar Skjuvning 

Lokalt tryck Armering i pelare 

 Förankring av armering 

 

Ekvationerna för detaljkontrollerna behövde de uträknade värdena på de styrande parametrarna för att 

genomföras och ingen parametrisering av ekvationerna var nödvändig, då de användes på det 

traditionella sättet. Därför behövde samtliga styrande parametrar vara beräknade innan någon av 

detaljkontrollerna kunde genomföras, som därmed gav den övergripande ordningsföljden i Figur 9. 

 

Figur 9 Övergripande ordningsföljd av de styrande kontrollerna och detaljkontrollerna . 

I och med att uppdelningen av kontrollerna var genomförd, gick det att skapa en ordningsföljd, men det 

behövde fortfarande testas olika kombinationer inom respektive kontrollgrupperna. För att göra det 

användes kunskapen om hur ekvationerna i kontrollerna ser ut och en första ordningsföljd togs fram och 

testades. Det första som genomfördes för steget om ordningsföljden var att göra en ordningsföljd av de 

Styrande parametrar 
från styrande kontroller Detaljkontroller
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styrande parametrarna, för att säkerställa att tidigare valen om att höjden på pelaren skulle vara en fast 

parameter var korrekt gjord och skulle fungera.  

Därför undersöktes ordningsföljden av de styrande parametrarna. För att kunna skapa den 

ordningsföljden behövdes varje styrande parameter kopplas ihop med en styrande kontroll. Från studien 

av de styrande kontrollerna kunde kopplingarna identifieras och visas i Tabell 7. 

Tabell 7 Styrande parametrar kopplade till styrande kontroller.  

Styrande kontroll Styrande parameter 

Lokalt tryck 𝑏𝑝 

Glidning 𝑏𝑠 

Stjälpning 𝑏𝑠 

Sättningar 𝑏𝑠 

Vertikal bärförmåga 𝑏𝑠 

 

Ordningen på de styrande parametrarna bestämdes utifrån om någon styrande parameter gick att 

beräkna fram utan de övriga. Den kontrollen skulle i sådana fall hamna överst i ordningsföljden. I den här 

fallstudien fanns det en kontroll som inte hade ekvationer som innehöll någon av de andra styrande 

parametrarna. Den styrande parametern som var vald som en indataparameter behövde inte ingå i 

ordningsföljden, eftersom den kommer vara känd från början. 

För de två resterande styrande parametrarna studerades åter kontrollerna kopplade till dem. En kontroll 

behövde skapas åt den styrande parametern höjden på pelarsulan eftersom den inte var kopplad till 

någon av de inkluderade kontrollerna. Den kontrollen skapades genom att från andra kontroller hitta olika 

samband och förhållanden för den sökta parametern. Från det sambandet gjordes en ny studie av 

resultatet från det första delsteget för att undersöka om något förhållande var vanligare att använda. I 

fallstudien var det kontrollen för lokalt tryck som gav en hänvisning om att ett förhållande mellan höjden 

på pelarsulan och bredden på pelaren kan finnas. Från det nya resultatet framgick det att det var vanligast 

att höjden på pelarsulan hade samma mått som redden på den tillhörande pelaren (se Tabell 8). Tabell B3 

i Bilaga B visar vilka elva variationer av huvudvarianten som har tillhörande pelare. 

Det passade att höjden på pelarsulan blir placerad som den andra styrande kontrollen i ordningsföljden 

då den kontrollen endast var beroende av den styrande parametern som är placerad först i 

ordningsföljden. 
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Tabell 8 Förhållandet för höjden på pelarsula och bredden på pelaren,  byggd på analyspunkter från Bilaga B.  

Förhållande (Lokalt 

Tryck) 

 

𝒉𝒔 = 𝒃𝒑 6 st 

𝒉𝒔 > 𝟐 ∙ 𝒃𝒑 3 st 

𝒉𝒔 > 𝒃𝒑 1 st 

𝒉𝒔 = 𝟎, 𝟔𝟕 ∙ 𝒃𝒑 1 st 

 

Den styrande parametern som var kopplad till fyra styrande kontroller var den enda som i det här läget 

fanns kvar. Det inledande tankesättet som användes för att bestämma ordningsföljden var att de fyra 

kontrollerna inte var kopplade till varandra och gick att beräkna separat. Sedan skulle de separat 

beräknade värdena jämföras för att välja ut det största värdet, som gjorde att alla kontroller uppfylldes. 

Det förklaras tydligare senare i kapitlet varför det tankesättet behövde justeras. 

Ordningsföljden som skapades för de styrande parametrarna som skulle beräknas fram visas i Figur 10. 

 

Figur 10 Den framtagna ordningsföljden av de styrande parametrarna.  

En ordningsföljd för detaljkontrollerna kunde ställas upp genom att betrakta ekvationerna för varje 

detaljkontroll och söka efter samband. Det avgörande i deras inbördes ordningsföljd var att undersöka om 

någon av detaljkontrollerna var beroende av resultatet från någon annan detaljkontroll, då det redan var 

känt att detaljkontrollerna behövde värden på de styrande parametrarna. Tre av detaljkontrollerna i 

fallstudien hade krav på sig att vara efter andra detaljkontroller. Detaljkontrollerna Skjuvning och 

Genomstansning behövde beräknas efter böjande moment, samt att kontrollen Förankring av pelare var 

tvungen beräknas sist av alla kontroller. Ordningsföljden kunde ställas upp enligt Figur 11 eftersom ingen 

loop, som hade varit svår att lösa, skapades av detaljkontrollerna.  

 

Figur 11 Den framtagna ordningsföljden av detaljkontrolle rna. 
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Parametriseringen av ekvationerna, det tredje steget i testprocessen, kunde påbörjas för de styrande 

kontrollerna efter att ordningsföljden var bestämd. Det här delsteget, Parametrisering, behövde ske innan 

konfigureringen av konfiguratorn, eftersom det valda konfigureringsprogrammet inte kan parametrisera 

ekvationerna. För att kunna parametrisera ekvationerna valdes ett IT-verktyg att användas, eftersom 

Tyréns AB arbetar på det sättet. Det specifika IT-verktyget Tyréns AB använder är MathCad, som är 

uppbyggt på ett sådant sätt att det går att skriva upp ekvationer och även koppla värden till parametrar, 

och det användes också i fallstudien. 

Det var huvudsakligen två problem som behövde lösas för det tredje steget i testprocessen. Det första 

problemet hade med vilka typer av ekvationer som skulle parametriseras för tre av de styrande 

kontrollerna. Det först testade tillvägagångssättet, som fungerade för två styrande kontroller, visade sig 

inte fungera för kontrollerna Stjälpning, Sättningar och Vertikal bärförmåga. Det tillvägagångssättet, som 

var förstahandsvalet vid parametrisering på Tyréns AB, gav då fyra eller fler rötter att beräkna, som 

MathCad skulle använde för att lösa ut en parametriserad ekvation för bredden på sulan. Det var för 

avancerade ekvationer för MathCad och det gick inte att lösa ut dem. De styrande kontrollerna som 

kunde använda det här tillvägagångssättet hade som högst en andragradsekvation som behövde lösas ut.  

Istället testades det tillvägagångssätt som Tyréns AB har som andrahandsval för de tre svårare 

kontrollerna. Det andra tillvägagångssättet bestod av att iterera sig fram med hjälp av ett startvärde av 

den sökta parametern och den ekvationen som behövde uppfyllas för att uppfyller kontrollens krav. 

Parametriseringen av de tre styrande kontrollerna fungerade då det andra tillvägagångssättet som Tyréns 

AB använder testades. 

Iterationen behövde ett startvärde och för att ta fram det värdet behövde ett par förenklingar i den 

använda ekvationen göras. Förenklingarna gjordes genom att försumma några termer som innehöll den 

sökta variabeln, vilket gjorde att den gick att lösa ut utan beräkna flera rötter för ekvationen. Det betydde 

att startvärdet inte borde gå att testa i iterationsprocessen, eftersom den togs fram genom förenklingar 

av ekvationen som minskade värdet på den dimensionerande lasten och därmed inte uppfyller kravet. Det 

framtagna startvärdet användes sedan för att beräkna ut ett annat testvärde genom att öka startvärdet 

med en viss procentsats. Det nya testvärdet användes sedan för att testa i kontrollens ekvation, utan 

några förenklingar av lasten, för att se om kravet uppfylldes. Om testvärdet uppfyllde kravet, valdes den 

att bli den kontrollens beräknade bredd på pelarsulan. Om inte, ökades den nyss testade bredden med 

samma procentsats och gav ett andra testvärde som testades på samma sätt som det föregående. För att 

hitta vilken procentsats som ökningen borde ske med genomfördes en studie där skillnaden mellan 

testvärdena undersöktes. Den procentsatsen som valdes byggde på att ökningen blev tillräckligt stor för 

att göra en skillnad men som samtidigt inte gav för stora avstånd och därmed överdimensionerade 

objektet. För att säkerställa att så många av de olika variationerna av huvudvarianten som möjligt kan 

beräknas fram i konfiguratorn behövde det finnas ett förbestämt antal iterationssteg. Det är inte möjligt 

att testa hur många testvärden som helst och därför gjordes valet att tio beräknade testvärden var 

tillräckligt i den här fallstudien. Se Bilaga D för mer information om hur iterationsprocesserna såg ut och 

vilken procentsats som användes. 

Det andra problemet för det sista steget i testprocessen handlade om ordningen på ekvationerna, och var 

kopplat till att användningen av en iterationsprocess. Problemet låg i kontrollen för Vertikal bärförmåga, 
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på grund av att det inte var lika enkelt att korta bort termer som innehöll bredden på pelarsulan. 

Kontrollekvationen som skulle tappa ett par termer innehöll betydligt fler parametrar för bredden på 

sulan än de två andra kontrollernas kontrollekvationer och hade gett ett alldeles för lågt startvärde om 

alla hade förenklats. Då hade det varit möjligt att fler än tio testvärden krävts innan ett testvärde hade 

klarat kontrollekvationen. Istället valdes startvärdet från det största av de tre redan beräknade värden. 

Det beror på att det från början var tänkt att det största värdet från de fyra styrande kontrollerna skulle 

användas till bredden på pelarsulan, eftersom det betyder att alla kontroller uppfylls. Om det är ett 

sådant fall då Vertikal bärförmåga inte ska vara den kontrollen som ger den största bredden på 

pelarsulan, kommer kontrollekvationen att uppfyllas för det startvärdet och inga fler beräkningar behöver 

genomföras. Om det istället är Vertikal bärförmåga som ger den största bredden, kommer startvärdet inte 

att uppfylla kontrollekvationen och då behövs en iterationsprocess för att hitta vilket värde som klarar 

den kontrollens kontrollekvation. Den styrande kontrollen Vertikal bärförmåga behöver komma efter de 

andra tre styrande kontrollerna i ordningsföljden för att kunna använda det definierade startvärdet. 

Figur 12, som är utvecklad från Figur 10, visar hur flödet av värden måste gå mellan de fyra styrande 

kontrollerna för bredden på pelarsulan samt hur iteration användes för de olika kontrollerna. Samtliga 

styrande kontroller hade nu parametriserats genom testprocessen för att lösa ut en styrande parameter. 

Det var en tidskrävande process, trots att flera kontroller uteslutits i det föregående delsteget 

Beräkningsförfarande. 

 

 

Figur 12 Detaljerad ordningsföljd för de styrande kontrollerna för bredden på pelarsulan.  

Det valdes att bara inkludera de styrande kontrollerna till nästa delsteg Konfigurering, då det var de 

kontrollerna som var mest tidskrävande att genomföra, för att visa att det gick att parametrisera de 

kontrollernas ekvationer. Detaljkontrollerna använde istället endast färdiga värden på de parametrarna 

och traditionella ekvationer beräknar ut de intressanta parametrarna, som inte är det svåra med delsteget 

Parametrisering. Därför togs beslutet att inte heller skriva in detaljkontrollerna i MathCad. 
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4.4 Konfigurering 
Att skapa en konfigurator för det studerade objektet i det här arbetet ska verifiera att den identifierade 

metoden kan tillämpas för att standardisera en produkt. Konfiguratorn programmerades med de 

parametriserade ekvationerna från föregående delsteg.  

Först valdes ett IT-verktyg som kan skapa en konfigurator. För att kunna utnyttja kunskaper Tyréns AB har 

inom konfigurering används därför samma IT-verktyg som de använder. Det IT-verktyget är SolidWorks 

med tilläggsprogrammen TactonWorks Engineer och TactonWorks Studio. I SolidWorks ritas modellen upp 

och tilldelas styrande parametrar som kommer regleras med hjälp av tilläggsprogrammen. TactonWorks 

Studio hanterar ekvationerna som styr objektets parametrar och TactonWorks Engineer hanterar 

användargränssnittet för parametrarna. De parametriserade ekvationerna från kontrollerna skrevs in som 

regler och begränsningar i konfiguratorn. De ekvationerna programmerades in i konfiguratorn på ett 

enkelt sätt eftersom de var utformade med konfiguratorns begränsningar i åtanke. 

Däremot behövde några enklare justeringar genomföras för de parametriserade ekvationerna på grund av 

att MathCad och TactonWorks Studio hanterar ekvationer på olika sätt. Till exempel var de 

parametriserade ekvationerna inte anpassade för att direkt beräkna rätt enhet, eftersom MathCad är 

anpassat till att förstå hur olika enheter (till exempel millimeter och meter) förhåller sig till varandra och 

kan därmed beräkna fram korrekt enhet. För att kunna beräkna ett svar i rätt enhet i TactonWorks Studio 

behövde därför enheterna i de parametriserade ekvationerna kontrolleras. 

Även några parametriserade ekvationer behövde brytas ned i flera steg för att TactonWorks Studio skulle 

kunna beräkna dem på samma sätt som MathCad. Till exempel när det gällde den parametriserade 

ekvationen för att beräkna ut kontrollen för Glidning. Den ekvationen innehåller en kvadratrot. Under 

föregående delsteg upptäcktes det att det fanns kombinationer av indataparametrar då den kontrollen 

inte påverkar utformningen, utan kontrollen uppfylls alltid. Vid de tillfällena beräknade MathCad den 

parametriserade ekvationen till ett imaginärt tal. TactonWorks Studio kan inte hantera imaginära tal och 

därför behövde den parametriserade ekvationen delas upp i flera steg. Om delen innanför kvadratroten 

blev ett negativt tal fanns det ingen risk för glidning och blev det ett positivt tal kan glidning ske. Den 

styrande parametern i kontrollen programmerades till att bli noll om delen av ekvationen som var 

innanför kvadratroten blev ett negativt tal. Om det blev ett positivt tal beräknade ekvationen ut ett värde 

på den styrande parametern som sedan jämförs med de andra beräknade parametrarna kontrollerna med 

samma styrande parameter. Figur 13 visar de parametriserade ekvationerna för kontrollen Glidning 

inskrivna i konfiguratorn. 

 

Figur 13 Ekvationerna för glidning i konfiguratorn. 

Vid programmeringen av de parametriserade ekvationerna var det även viktigt att varje tecken blev 

korrekt som exempelvis parenteser, punkter eller kommatecken. Om det blir fel på grund av att det är en 

punkt på fel ställen i programmeringen, specificerar inte programmet mer än att det uppstått ett fel. 

Slarvfel kan undvikas genom att lugnt och metodiskt skriva in ekvationerna i IT-verktygen. Stort fokus och 

ett lugnt tempo hölls därför vid inskrivningen för att undvika den typen av felskrivningar. Efter varje 
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styrande kontroll var inskriven, testades ett par indataparametrar för att jämföra om resultatet blev 

detsamma som för MathCad. Om något inte stämde, behövdes bara den kontrollen undersökas för fel. 

Med många ekvationer inskrivna i IT-verktygen kan ett slarvfel ta lång tid att hitta och justeras.  

Figur 14 visar en uppsättning indataparametrar som användaren matar in för att generera ett resultat för 

objektet.  

 

Figur 14 Ett resultat av objektets styrande parametrar för en specifik uppsättning indataparametrar . 

En hel del tid krävdes för att programmera in samtlig information i konfiguratorn, samt att de justeringar 

som behövde göras från resultatet av det tredje delsteget bidrog till att ytterligare mer tid behövde 

ansättas till programmeringen. Med informationen från de tidigare delstegen var det fullt möjligt att 

skapa en konfigurator för det studerade objektet. En utförlig beskrivning av resultatet för konfigureringen 

i den här fallstudien beskrivs i Bilaga E. 
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5 ANALYS & 
DISKUSSION 

För säkerställandet att syftet med framtagandet av en metod att konfigurera stombaserade delsystem 

uppnås kommer forskningsfrågorna besvaras. Verkligheten kommer sedan jämföras med teorin, genom 

att utförandet av fallstudien analyseras utifrån teorierna inom området för konfigurering. Slutligen 

kommer den testade metoden att analyseras och diskuteras för att eventuellt kunna generalisera 

resultatet till andra stombaserade delsystem samt justeras och därmed bli bättre till framtida bruk. 

5.1 Svar på forskningsfrågor 
- Hur kan varians identifieras inom stombaserade delsystem? 

Varians går att identifiera för olika stombaserade delsystem genom att analysera befintliga 

ritningshandlingar. Då ett tillräckligt antal ritningshandlingar samlats in ska samtliga variationer av 

delsystemet analyseras utifrån den information som går att utläsa från handlingarna. Det visar att Jensens 

(2014a) teori om att använda arkiverat material, till exempel ritningar, fungerar för att samla in 

information i ett inledande skede av processen för att skapa en konfiguratorer. Delsystemets varianter 

och vilken av dem som är vanligast att använda identifieras genom en gruppering av de olika 

variationerna utifrån deras utformning. Om det gick att identifiera olika varianter fanns det varians för 

delsystemet. Det är nödvändigt att ha förståelse för att studera ritningshandlingar och att ha 

grundläggande kunskap om den variantmodul som ska studeras. 

För att kunna specificera variansen mot någon parameter, till exempel hur många våningar en byggnad 

har eller geografiskt läge, behöver söktjänsten innehålla ett stort urval av projekt med det delsystemet. 

Då kan ytterligare begränsningar göras för att specificera variansen. 
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Det går även att använda metoden om varians inte identifieras, det vill säga om endst en variant hittas. 

Det betyder att det undersökta objektet är en standardmodul, vilket är intressant att skapa en 

konfigurator för eftersom Jiao et al (2007) menar att standardmodulen alltid finns med i projekteringen 

för byggnader med den undersökta variantmodulen. 

- Vilka delsteg kan identifieras inom metoden? 

Variansidentifiering, Beräkningsförfarande, Parametrisering och Konfigurering är de fyra delsteg inom 

metoden som identifierades. Alla delstegen uppfyller olika funktioner och bör genomföras i den nämnda 

ordningen för den här metoden på grund av att inga steg är möjliga att göra parallellt under en längre tid, 

då delstegen bygger på information från det föregående delsteget. Det första delsteget användes för att 

identifiera varians av den undersökta variantmodulen genom att studera befintliga ritningshandlingar. I 

det andra delsteget söktes information fram om den traditionella dimensioneringsprocessen av det 

studerade objektet utifrån normer och standarder. Dessutom genomfördes en del val och begränsningar 

inför nästa delsteg. I det tredje delsteget skapades en ordningsföljd av kontrollerna samt att ekvationerna 

från kontrollerna parametriserades. I det fjärde delsteget skapades en modell för huvudvarianten som 

kopplades ihop med de parametriserade ekvationerna för att styra utformningen av modellen. Delstegen 

stämmer relativt bra med vad andra metoder beskriver till exempel från Haug et al. (2012) men har en 

högre detaljeringsnivå i det här examensarbetet.  

- Hur kan praktiska ingenjörserfarenheter, kombinerat med teoretiska beräkningsförfaranden, 

användas i delstegen? 

Det har identifierats ett antal tillfällen under delstegen då praktisk ingenjörserfarenhet hade kunnat 

kombineras med det teoretiska beräkningsförfarandet och kunnat bidra till bättre grundade val och en 

djupare förståelse för teorierna. Det är vid specifika tillfällen, enligt Figur 15, som den 

ingenjörserfarenheten skulle vara nödvändig och inte kontinuerligt under delstegen. Det stämmer med 

vilka tillvägagångssätt som Haug et al. (2012), Hvam et al. (2008) och Jensen (2014a) beskriver för att 

använda i sina metoder för konfiguratorer, och de specificerar hur kunskaper ska samlas in till exempel via 

enkäter eller intervjuer. Haug et al. (2012), Hvam et al. (2008) och Jensen (2014a) beskriver att 

ingenjörserfarenheter endast används i de inledande stegen, men från resultatet anses det behövas i 

senare steg också. 

 

Figur 15 Utvecklingen av metoden med tillfällen för praktisk ingenjörserfarenhet.  

Under delsteget Variansidentifiering kan praktisk ingenjörserfarenhet komplettera arbetet med att 

gruppera de återfunna variationerna i varianter och säkerställa att uppdelningen av variantkategorierna 

blir korrekt. I fallstudien infördes begränsningen att endast den vanligaste varianten valdes, och det valet 

behövde även grundas på normer och standarder. För att komplettera den begränsningen kan praktisk 



Analys & diskussion 
________________________________ 

 33  
 

ingenjörserfarenhet användas för att göra valet av vilka varianter som är värda att konfigureras. Delsteget 

Variansidentifiering är delvis kopplat till kundnyttan och kundens önskemål av hur den färdiga produkten 

ska se ut, därför anses praktisk ingenjörserfarenhet vara nödvändig för att kunna göra olika val och 

begränsningar. Enligt Hvam et al. (2008) gäller det att identifiera de produkter från företag som anses 

vara ekonomiska att standardisera då de efterfrågas ofta av kunder och en sådan identifiering går att göra 

med det här delsteget. För att undvika fel i informationen från ritningshandlingarna kan det vara nyttigt 

att kontrollera med praktisk ingenjörserfarenhet att informationen är trovärdig i slutet av delsteget. Det 

säkerställer att kommande delsteg blir korrekta, utan att behöva genomföra ändringar i tidigare delsteg 

på grund av för att ny information tillkommer i senare delsteg.  

Efter framtagandet av kontroller från normer och standarder i delsteget Beräkningsförfarande hade det 

behövts praktisk ingenjörserfarenhet för att kontrollera att all nödvändig information inkluderats. Praktisk 

ingenjörserfarenhet kan även användas för att kontrollera att all information har uppfattats korrekt efter 

inläsningen av alla kontroller. I det andra delsteget görs val av några fasta parametrar som baserar sig på 

både analysen från det första delsteget samt information från normer och standarder. Här kan det också 

vara bra att göra en avstämning för att kontrollera rimligheten bakom genomförda val och begräsningar. 

Bland annat anser Kudsk et al. (2013) att en avstämning behöver genomföras, då de beskriver att 

användandet av erfarenheter görs med syfte att samla in information för olika regler som ska uppfyllas. 

Även det tredje delsteget Parametrisering innehöll tillfällen där det är användbart med praktisk 

ingenjörserfarenhet. En diskussion utifrån praktisk ingenjörserfarenhet skulle kunna genomföras omkring 

valet av vilka parametrar som ska vara styrande, fasta samt indata. Valen av fasta parametrar samt 

intervall för värden på indataparametrar och styrande parametrar bestäms med fördel med hjälp av 

praktisk ingenjörserfarenhet.  

I delsteget Konfigurering identifierades inga tillfällen då praktisk ingenjörserfarenhet hade kunnat 

förenkla arbetet. Orsaken är att allt arbete med att bestämma kontroller och ekvationer ska vara 

färdigställt innan konfigureringen påbörjas.  

5.2 Analys 
Det går att titta på varianten på två olika nivåer, objektnivå samt modulnivå. Modulnivån är högre än 

objektsnivån. På objektnivån studeras hur komponenterna agerar tillsammans, medan modulnivån tittar 

på modulen som komponenterna bildar utan att särskilja komponenterna ifrån varandra. Fundamentet 

har på objektsnivå flera funktioner som ska uppfyllas, till exempel ska den inte stjälpa och betongen ska 

inte krossas, och som påverkar alla komponenter. Dessutom påverkar alla komponenter, exempelvis 

pelarsulan och den tillhörande pelaren, de flesta funktionerna. De sambanden mellan funktionerna och 

komponenterna uppmärksammades under det andra och tredje delsteget, och komplicerade processen i 

framtagandet av de delstegen. Samtliga gränssnitt mellan komponenterna var beroende av varandra, då 

till exempel bredden på pelaren direkt påverkade höjden på sulan, vilket ger ett kopplat gränssnitt. En 

integral produktarkitektur verkar då på objektnivån, baserat på Ulrich (1995) definitioner.  

På modulnivån har varianten endast en funktion kopplad till modulen, fundamentet. Funktionen är att 

sprida ut laster i marken, vilket ger en ett-till-ett avbildning eftersom funktionen inte påverkar andra 

moduler. Gränssnittet mellan den aktuella modulen och angränsade moduler är okopplat eftersom de 
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bara är beroende av den överflyttade informationen. Varianten på modulnivån har alltså en modulär 

produktarkitektur enligt Ulrichs (1995) definitioner av produktarkitektur. Ulrichs (1995) beskriver en 

väldefinierad förklaring om produktarkitektur, vilket möjliggjorde identifieringen av produktarkitekturen i 

fallstudien. 

Erixon (1998) menar att vid skapandet av en konfigurator är möjligheten för att lyckas att det går att dela 

upp ett system i moduler genom modularisering. Varianten måste därför kunna ses som en modul, med 

modulär produktarkitektur, då det är möjligt att skapa en konfigurator för den. Dock har den studerade 

varianten också integral produktarkitektur, fast på objektnivå, som fungerade att skapa en konfigurator 

för. Det visar att det är möjligt att skapa en konfigurator för delsystem med integral produktarkitektur, 

men det är viktigt att särskilja på vilken nivå som undersöks. Förutsättningen att varianten ska ha modulär 

produktarkitektur borde därför endast gälla för modulnivån. Ingen information om vad den lägre nivån 

borde ha för produktarkitektur för att kunna konfigrureras har identifierats i befintliga teorier. 

För varianten är gränssnittet för modulen mot ovanliggande konstruktion valet av typ av infästning. I 

fallstudien begränsades det gränssnittet till att endast vara fast inspänd, vilket begränsar konfiguratorns 

användningsområden. Användningsområdet kan ökas genom att utöka gränssnittet för andra typer av 

infästningar, till exempel ledad inspänning. Om en befintlig konfigurator ska utökas för en till typ av 

infästning är det möjligt att göra det utan att behöva göra några förändringar i det som redan är 

programmerat i konfiguratorn. Det beror på att det kommer bli en parallell beräkningsgång. En del 

funktioner kan vara möjliga att använda för den parallella beräkningsgången, men en undersökning för 

samtliga kontroller krävs ändå. Samma delsteg kan följas igen eftersom de behövs till de kompletterande 

gränssnitten, men med en start från det andra delsteget. Den identifierade metoden gick att använda för 

att skapade konfiguratorn i fallstudien och kommer även bidra med att kunna utveckla den. Hvam et al 

(2008) menar på att för en konfigurator ska vara användbar behöver den uppdateras kontinuerligt, vilket 

den här metoden kan.  

Även gränssnittet mot marken begränsades till att fundamentet måste befinna sig över grundvattennivån. 

Genom att utöka det gränssnittet till att tillåta fundament att befinna sig under grundvattennivån 

kommer det utöka användningsområdet för konfiguratorn. Även för det här gränssnittet kommer det vid 

en utökning bli en parallell programmering som inte påverkar den redan genomförda programmeringen. 

5.3 Diskussion 
För de resterande varianterna av den studerade variantmodulen opålade betongfundament borde de två 

nivåerna, som analyserats för huvudvarianten, se ut på samma sätt. Det gör att på modulnivån har alla 

varianter i variantmodulen samma funktion, endast en, kopplad till en modul som ger modulär 

produktarkitektur enligt Ulrich (1995) definition. På den lägre nivån borde flera av de i fallstudien 

framtagna kontrollerna påverka även de andra varianterna för opålade betongfundament, eftersom 

kontrollerna gäller för materialet betong. Det är vanligt att opålade betongfundament innehåller armering 

(se Bilaga B) och det kommer finnas ett fåtal komponenter där alla påverkas av i princip samtliga 

funktioner. 

För andra delsystem och variantmoduler för en byggnad upplevs det som att det är samma fördelning av 

produktarkitektur för de två analyserade nivåerna som gäller. Ett exempel på en variantmodul är ett 
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träbjälklag. Som huvudfunktion ska träbjälklaget att föra ut laster till närmaste vertikala konstruktionsdel. 

Bjälklaget har, genom att se det som en modul, på modulnivå en modulär produktarkitektur. Ett 

träbjälklag består på den lägre nivån av till exempel träbalkar och spånskivor. Den nivån har därmed 

integral produktarkitektur, då de komponenterna tillsammans ska uppfylla flera funktioner, till exempel 

undvika för stor nedböjning och balkarna ska inte vippa.  

För andra delsystem och för andra material är det också möjligt att göra ovan nämnda antagandena om 

produktarkitekturen då Eurokod är uppbyggd på iteration, det vill säga testa en geometri mot alla 

funktioner, för alla material och inte bara betong. 

Om en byggnads stombaserade delsystem har modulär produktarkitektur på modulnivå borde det alltid 

vara möjligt att konfigurera delsystemens varianter, även om de på den lägre nivån har integral 

produktarkitektur.  

När det gäller gränssnitt mellan olika delsystem i en byggnad är det typen av infästning som påverkar även 

där. Samma diskussion som fördes för den undersökta variantens användningsområde går även att föra 

för alla stombaserade delsystem, eftersom det teoretiskt sett är samma typ av gränssnitt mellan samtliga 

variantmoduler av stombaserade delsystem. 

Val och begränsningar för gränssnitten genomförs till största del i de två första delstegen. Det är i ett 

tidigt skede möjligt att påverka hur omfattande användningsområdet blir för konfiguratorn. Det går även 

att genom val av begränsningar i delstegen bestämma vilka begränsningar som är de första som ska 

användas för att utöka användningsområdet för konfiguratorn. Det finns möjlighet att i ett senare skede 

vilja utöka en redan befintlig konfigurator och då är det möjligt att använda det andra och tredje delsteget 

från den framtagna metoden. Som det framgick i analysen är det möjligt att göra en utökning av 

användningsområden utan att behöva ändra i det som redan finns, på grund av att en parallell 

beräkningsgång skapas. Det kan finnas undantag för det nyss gjorda antagandet, därför gäller det att vara 

uppmärksam vid användandet av metoden i det syftet eftersom det inte är beprövat, i fall någon avvikelse 

behöver genomföras. Även påståendet från analysen att flera ekvationer från funktioner kan användas i 

den parallella beräkningsgången måste anpassas utifrån vilka förutsättningar det delsystemet har.  

Det går att i ett tidigt skede veta om det kommer vara möjligt att skapa en konfigurator eller inte utifrån 

kunskapen om delsystemets produktarkitektur, på objekt- och modulnivå, av det delsystemet som ska 

konfigureras. Det går också att vara förberedd på svårigheterna med den avancerade koppling som Ulrich 

(1995) beskriver och då skapas ett tidskrävande tredje delsteg, om man som utvecklare av konfiguratorn 

är medveten om vad produktarkitekturen kommer ge för kopplade förhållanden mellan funktioner och 

komponenter. 

Sammanfattningsvis behöver metoden även innehålla en medvetenhet över vad modulär och integral 

produktarkitektur är och vilka delsteg de påverkar mest. För att tydliggöra hur viktig den kunskapen är 

visar Figur 16 metoden som har utvecklats efter genomförd analys och diskussion. 
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Figur 16 Utveckling av metoden med medvetenhet och kunskap om integral och modulär produktarkitektur.  
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6 SLUTSATSER 
I det här kapitlet kommer diskussionen från föregående kapitel sammanfattas. Det kommer också 

beskrivas förslag på fortsatta studier som anses vara intressanta att fortsätta med efter det här arbetet. 

Den använda metoden fungerar för att identifiera varians för en byggnads olika stombaserade delsystem 

och går att använda för att skapa en konfigurator. Den går även att använda för att utöka 

användningsområdet av en befintlig konfigurator. Metoden består av fyra delsteg: Variansidentifiering, 

Beräkningsförfarande, Parametrisering och Konfigurering och presenteras i sin helhet i Figur 16. I de tre 

första delstegen behövs den utvecklade metoden kompletteras vid specifika tillfällen med praktisk 

ingenjörserfarenhet för att till exempel säkerställa tillförlitligheten av framtagen information och för att 

diskutera val och begränsningar av parametrar.  

Val och begränsningar som genomförs i de två inledande delstegen är det som påverkar omfattningen på 

användningsområdet för konfiguratorn. En medvetenhet om det gör att man tidigt kan bestämma vilka 

typer av konfiguratorer man vill skapa. 

Det är viktigt att uppmärksamma objektets produktarkitektur i de inledande delstegen. Det går att förutse 

om det överhuvudtaget är möjligt att skapa en konfigurator genom att vara medveten om det undersökta 

objektets produktarkitektur på modulnivå. Om även objektnivån undersöks går det att förbereda för hur 

avancerad parametriseringen blir och vilken tid som krävs för att genomföra det delsteget.  

6.1 Vidare studier 
Det finns delar av den utvecklade metoden som inte har studerats, bland annat på grund av genomförda 

begränsningar samt det faktum att analysen bidrog till att utveckla den testade metoden ytterligare. Det 

finns fler områden som skulle kunna gå att utveckla i framtiden och nedan presenteras några förslag till 

framtida studier inom ämnet som bör ske innan en fullständig metod kan skapas. 
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- Genomföra en bredare och djupare studie då samtliga kontroller som har inverkan på 

dimensioneringen används och undersöka vilken skillnad det blir i ordningsföljden för en 

fullständig konfigurator.  

- En studie enbart av metodutveckling för valet över vilka varianter som är värda att konfigurera, 

kommer vara till stor hjälp för att kunna göra val av konfigurerbara varianter. Ingen studie gjordes 

över hur man faktiskt väljer vilka varianser som är värda att gå vidare med, eftersom fallstudien 

tillämpade endast den vanligaste varianten. 

- En undersökning av vilken typ av insamlingsmetod av erfarenheter som kan användas vid de 

kombinationstillfällen för praktisk ingenjörserfarenhet som har identifierats. Är det enkäter eller 

intervjuer som lämpar sig bäst? Kan det vara olika insamlingsmetoder för olika 

kompletteringstillfällen? 

- Det är vanligt på Tyréns AB att en konfigurator även genererar färdiga ritningar, men det steget 

av konfigureringen togs inte med i det här arbetet. En fortsatt studie kan därför vara att 

undersöka om samma ritningshandlingar som användes för variansidentifieringen kan användas 

för att ta reda på vilken information som är relevant att ha med på en genererad ritning.  

- Kudsk et al (2013) nämner en intressant upptäckt att som ingenjör kan det vara svårt att se 

möjligheter för konfigurering inom sitt eget ämne där man har djupa kunskaper, men ser 

möjligheter i områden där man bara har mer övergripande kunskap. Det leder till en intressant 

frågeställning om vilka kunskaper man behöver för att vara bäst lämpad att vara den som är 

ansvarig för skapandet av en konfigurator. Nyexaminerad? Några års praktisk erfarenhet? Flera 

års praktisk erfarenhet? 
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BILAGA A                            
-  T E CKE NFÖR KL ARI NG 

Latinska versaler 

𝐴 Koefficient för minsta slankhetstalet 

𝐴  Tvärsnittsarea på fundamentets pelare [mm2] 

𝐴  Den belastade arean för lokalt tryck [mm2] 

𝐴  Den största fördelningsyta med samma form som 𝐴  som lasten kan fördelas över [mm2] 

𝐴  Area inom aktuellt kontrollsnitt [mm2] 

𝐴  Effektiv area på fundamentets pelarsula [mm2] 

𝐴  Nödvändig armeringsarea [mm2] 

𝐴 ,  Största tillåtna armeringsarea [mm2] 

𝐴 ,  Minsta tillåtna armeringsarea [mm2] 

𝐴 , ä  Vald armeringsarea [mm2] 

𝐵 Koefficient för minsta slankhetstalet 

𝐶 Koefficient för minsta slankhetstalet 

𝐹  Dimensionerande last från fundamentet, jorden ovanför samt lasten från den 
ovanliggande konstruktionen [kN] 
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𝐹 ,  Dimensionerande egentyngd från fundamentet [kN] 

𝐹 ,  Dimensionerande egentyngd från marken ovanför fundamentets pelarsula [kN] 

𝐹  Dimensionerande last från fundamentetspelare samt lasten från den ovanliggande 
konstruktionen [kN] 

𝐹  Dimensionerande bärförmågan för lokalt tryck [kN] 

𝐹  Dimensionerande dragkraft i böjarmeringen [kN] 

𝐺  Egentyngd från fundamentets pelarsula [kN] 

𝐺  Egentyngd från fundamentets pelare [kN] 

𝐺å  Egentyngd från den återfyllda jorden [kN] 

𝐻  Dimensionerande påverkande horisontalkraft på fundamentet [kN] 

𝑁  Bärighetsfaktor beroende på jordens friktionsvinkel 

𝑁  Bärighetsfaktor beroende på jordens friktionsvinkel 

𝑁  Bärighetsfaktor beroende på jordens friktionsvinkel 

𝑀  Första ordningens moment i brottgränstillstånd [kNm] 

𝑀  Första ordningens moment i bruksgränstillstånd (Kvasi-permanent lastkombination) [kNm] 

𝑀  Dimensionerande påverkande moment [kNm] 

𝑀  Dimensionerande moment [kNm] 

𝑀 , ö  Dimensionerande böjande moment i snitt bredvid pelare [kNm] 

𝑀  Moment från geometriska imperfektioner [kNm] 

𝑅 Resultant av grundtryck [kN] 

𝑅  Dimensionerande mothållande bärförmåga baserad på friktion mellan jord och platta [kN] 

𝑉′   Dimensionerande effektiv vertikal lasteffekt [kN] 

𝑉  Dimensionerande påverkande vertikal lasteffekt från ovanliggande konstruktion [kN] 

𝑉  Mobiliserad skjuvkraft i ett kritiskt snitt [kN] 

Δ𝑉 ,  Resultanten inom aktuellt kontrollsnitt till uppåtriktat kontakttryck från jorden reducerat 

med grundplattans egentyngd [kN] 

𝑉 ,  Maximal skjuvkraft [kN] 

𝑉 , ,  Påförd nettolast [kN] 

𝑉 ,  Dimensioneringsvärde på tvärkraftskapacitet utan skjuvarmering [kN] 
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𝑊  Skjuvflödesfördelning [kN] 

Latinska gemener 

𝑎 Minsta avstånd mellan armeringsstänger [mm] 

𝑎  Avståndet från pelarperiferin till kontrollsnittet för genomstansning [mm] 

𝑏  Effektiv bredd på pelarsulan [mm] 

𝑏  Pelarens bredd på fundamentet [mm] 

𝑏  Pelarsulans bredd på fundamentet [mm] 

Δ𝑐  Dimensioneringstillägg till det täckande betongskiktet [mm] 

Δ𝑐 ,  Tilläggsskydd som får minska det täckande betongskiktet [mm] 

Δ𝑐 ,  Säkerhetstillägg som bör öka det täckande betongskiktet [mm] 

Δ𝑐 ,  Reduktion för rostfritt stål [mm] 

𝑐  Nominell tjocklek på täckande betongskikt [mm] 

𝑐  Det minsta täckande betongskikt [mm] 

𝑐 ,  Det minsta täckande betongskikt med avseende på vidhäftning [mm] 

𝑐 ,  Det minsta täckande betongskikt med avseende på miljöpåverkan [mm] 

𝑐  Dimensionerande skjuvhållfasthet [MPa] 

𝑑 Sulans effektiva höjd för genomstansning [mm] 

𝑑 ,ö  Övre armeringslagrets tyngdpunkt i underkant av pelarsula [mm] 

𝑑 ,  Undre armeringslagrets tyngdpunkt i underkant av pelarsula [mm] 

𝑑  Ballastens storlek [mm] 

𝑑′  Pelarens effektiva höjd till tryckta armeringsstänger [mm] 

𝑑  Pelarens effektiva höjd till dragna armeringsstänger [mm] 

𝑒 Dimensionerande excentriciteten [mm] 

𝑓  Dimensionerande vidhäftningshållfastheten [MPa] 

𝑓  Dimensionerande värde för betongens tryckhållfasthet [MPa] 

𝑓  Karakteristiskt värde för betongens tryckhållfasthet [MPa] 

𝑓  Dimensionerande värde för betongens draghållfasthet [MPa] 

𝑓 , ,  Karakteristiskt värde för betongens axiella draghållfasthet [MPa] 
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𝑓  Medelvärde för betongens axiella draghållfasthet [MPa] 

𝑓  Dimensionerande värde på armeringens flytgräns [MPa] 

𝑓  Karakteristiskt värde på armeringens flytgräns [MPa] 

ℎ  Grundläggningsdjup för fundamentet [mm] 

ℎ  Grundpelarens höjd på fundamentet [mm] 

ℎ  Pelarsulans höjd på fundamentet [mm] 

𝑖 Tröghetsradie för osprucket betongtvärsnitt [mm] 

𝑙  Knäckningslängd [mm] 

𝑙  Dimensionerande förankringslängden [mm] 

𝑙 ,  Minsta förankringslängden då inga begränsningar tillämpas [mm] 

𝑙 ,  Grundförankring [mm] 

𝑙  Tillgänglig förankringslängd [mm] 

𝑚 Relativt moment 

𝑚 Antalet vertikala delar som bidrar till den totala inverkan 

𝑛 Relativ normalkraft 

𝑛 Antal armeringsjärn  

𝑛 ä  Antal valda armeringsjärn avrundade till heltal 

𝑝 ,  Medeltryck (exklusive plattans egenvikt) under pelaren inom kontrollsnittet vid triangulär 

fördelning [MPa] 

𝑠 Nödvändiga centrumavstånd mellan armeringsstänger [mm] 

𝑠 ,  Centrumavstånd mellan tvärgående armeringsstänger i pelare [mm] 

𝑠 ,  Maximalt tillåtet centrumavstånd mellan armeringsstänger [mm] 

𝑢  Kontrollsnittets area för genomstansning [mm] 

𝑣 Reduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor 

𝑣 ,  Maximala skjuvspänningen för kontrollsnitt [MPa] 

𝑣 ,  Maximala skjuvspänningskapaciteten för kontrollsnitt [MPa] 

𝑞  Dimensionerande grundtryck på grundläggningsnivå [MPa] 

𝑞  Överlagringstryck på grundläggningsnivå [MPa] 
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𝑞 ,  Utbredd last från 𝐹  [kN/m2] 

𝑧    Yttre hävarm för resultanten av grundtrycket [mm] 

𝑧    Inre hävarm [mm] 

𝑥    Avstånd från kant fram till första sprickan [mm] 

Grekiska versaler 

- 

Grekiska gemener 

𝛼  Koefficient som beaktar stängers utformning 

𝛼  Koefficient som beaktar täckande betongskikt 

𝛼  Koefficient som beaktar omslutningseffekten av tvärgående armering 

𝛼  Koefficient som beaktar inverkan av svetsade tvärstänger 

𝛼  Koefficient som beaktar inverkan av tryck vinkelrätt mot spjälkningsplanet 

𝛼  Koefficient som beaktar långtidseffekter på tryckhållfasthet och ogynnsamma effekter för 
hur lasten verkar på elementet 

𝛼  Reduktionsfaktor för höjd 

𝛼  Reduktionsfaktor för antalet delar 

𝛼  Koefficient som beaktar långtidseffekter på draghållfasthet och ogynnsamma effekter för 
hur lasten verkar på elementet 

𝛽  Excentricitetsfaktorn för kontrollsnitt 

𝛾  Jordens tunghet [kN/m3] 

𝛾  Fast partialkoefficient för egenskap 

𝛾  Jordens tunghet i vattenmättat tillstånd [kN/m3] 

𝛾  Vattnets tunghet [kN/m3] 

𝛾  Partialkoefficient för betong 

𝛾  Partialkoefficient för säkerhetsklass 

𝛾  Partialkoefficient för armering 

𝛾  Jordens effektiva tunghet under grundläggningsnivån [kN/m3] 

𝜁 Inre hävarmsfaktor 
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𝜂 Omräkningsfaktor 

𝜂  Koefficient relaterad till stångens läge vid gjutning och vidhäftningsförhållandena 

𝜂  Koefficient relaterad till armeringsdiametern 

𝜃  Grundvärde 

𝜃  Lutningen från geometriska imperfektioner 

𝜑  Effektiva kryptalet 

𝜑  Kryptalet 

𝛿  Effektiv dimensionerande vinkel [rad] 

𝜆 Slankhetstal 

𝜆  Största slankhetstal 

𝜎  Dimensionerande värde för spänning i armeringen [MPa] 

𝜎 ä  Maximalt tryck som jorden får utsättas för i hänsyn till sättningar [MPa] 

𝜉   Korrektionsfaktor för avvikelser för förhållanden gjorda för bärighetsfaktorerna 

𝜉   Korrektionsfaktor för avvikelser för förhållanden gjorda för bärighetsfaktorerna 

𝜉   Korrektionsfaktor för avvikelser för förhållanden gjorda för bärighetsfaktorerna 

𝜙  Dimensionerande friktionsvinkel [mm] 

𝜙  Ekvivalent diameter [mm] 

𝜙 , ä,  Minsta armeringsarean för längsgående armeringsstänger i pelare [mm] 

𝜙 ,  Diametern på armeringsjärnen i pelarsulans underkant [mm] 

𝜙 ,  Tvärgående armeringsdiameter i pelare [mm] 

𝜔 Mekaniskt armeringsinnehåll 
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BILAGA B                           
– Resultat från fallstudien: Variansidentifiering 

 

B1.1 Variansidentifiering 
Första delsteget i fallstudien var att göra en variansidentifiering för att ta reda på vilka olika varianter det 
fanns av variantmodulen. De uttagna ritningshandlingarna gav information som analyserades och 
sammanställdes. Den analyserade informationen gav både den vanligaste varianten av opålade 
betongfundament samt att en del av informationen blev grunden till framtida val som gjordes. Från 
analysen blev endast den dominerande varianten av opålade betongfundament vald att studeras vidare i 
fallstudien och den beskrivs i fortsättningen som huvudvarianten. 

Förklaringar på ord och begrepp som använts för att underlätta förståelsen i sammanhang beskrivs nedan. 

Opålat betongfundament är ett stombaserat byggnadselement som är lokaliserad i grunden under en 
byggnad och inte har pålar. 

Pelarsula är den del av fundamentet som är gjuten närmast marken med antigen ett tillhörande element 
eller en ovanliggande konstruktionselement placerad direkt på pelarsulan. Pelarsulan är antigen 
kvadratisk eller rektangulär. 

Analyspunkt är de informationspunkter, som till exempel höjd, armering och utförandeklass, som 
identifieras från befintliga ritningshandlingar och analyseras för att underlätta sökande av olika 
variationer av det studerade elementet. 

Unik variation är en variation av en variant har en extra speciell utformning gentemot övriga variationer 
för samma variant, samt att den utformningen inte är återkommande i andra projekt. 
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B1.1.1 SÖKA RITNINGSHANDLINGAR 
Ritningshandlingar söktes fram genom Tyréns AB söktjänst på deras intranät. Totalt återfanns tio projekt 
som användes i den fortsatta analysen. Det var i första hand planritningar för projekteten som letades 
fram vid den första genomsökningen. Utifrån de ritningshandlingarna hittades därefter projektmapparna 
med fler ritningshandlingar där mest fokus låg på allmänna föreskrifter, sektions- och detaljritningar. 
Minst 100 stycken variationer ansågs vara ett tillfredställande antal att hitta innan arbetet gick vidare, 
vilket uppfylldes med de tio projekten som hittats. Analyseringen av de tio projekten gav 30 stycken 
relevanta analyspunkter av de opålade betongfundamenten. Av de tio projekt som hittats var sju stycken 
projekt stämplade som bygghandlingar och tre stycken stämplade som relationshandlingar. 

B1.1.2 ANALYSPUNKTER  
De 30 analyspunkter som identifierades och analyserades för de opålade betongfundamenten visas i 
Tabell B1. Analyspunkterna fokuserade bland annat på utformningen av de opålade betongfundamenten 
och vilken information som var beskriven i de allmänna föreskrifterna. Det kan även finnas fler 
analyspunkter att studera men för den här fallstudien ansågs de 30 stycken analyspunkter uppställda i 
Tabell B1 vara tillfredsställande.  

Tabell B1 Uppställda analyspunkter. 

Analyspunkt Bidrag 
Utformning av fundamentets pelarsula Bidrog till val av huvudvariant 
Bredd på pelarsula Informativ 
Längd på pelarsula Informativ 
Höjd på pelarsula Informativ 
Om pelarsulan ansågs som en unik variation Bidrog till val av huvudvariant 
Pelare/Vägg gjuten ihop med sulan av fundamentet Bidrog till val av huvudvariant 
Bredd på pelare/vägg Informativ 
Längd på pelare/vägg Informativ 
Höjd på pelare/vägg Informativ 
Om det var en vägg eller pelare placerad på fundamentet 
direkt från konstruktionen 

Bidrog till val av huvudvariant 

Om elementet från ovanliggande konstruktion var av stål  Informativ 
Om elementet från ovanliggande konstruktion var av trä Informativ 
Om elementet från ovanliggande konstruktion var av betong Informativ 
Om fundamentet var armerad eller inte Informativ 
Om pelarsulan hade överkantsarmering Informativ 
Om pelarsulan hade underkantsarmering Informativ 
Om hela pelarsulan var skjuvarmerad Informativ 
Om pelarsulan hade skjuvarmering speciellt för pelare Informativ 
Om pelarsulan med gjuten pelare/vägg var armerade ihop med 
varandra 

Bidrog till val i Bilaga C 

Om pelaren/väggen var skjuvarmerad Bidrog till val i Bilaga C 
Om pelaren innehöll byglar Bidrog till val i Bilaga C 
Vilken säkerhetsklass variationen erhöll Bidrog till val i Bilaga C 
Vilken livslängd variationen erhöll Bidrog till val i Bilaga C 
Vilken geoteknisk klass som variationen erhöll Bidrog till val i Bilaga C 
Vilken exponeringsklass variationen bestod av Bidrog till val i Bilaga C 
Vilken betonghållfasthetsklass som variationen erhöll Bidrog till val i Bilaga C 
Vilken utförandeklass som variationen erhöll  Bidrog till val i Bilaga C 
Vilket vattencementtal som variationen erhöll Bidrog till val i Bilaga C 
Hur mycket täckande betongskikt i överkant variationen hade Informativ 
Hur mycket täckande betongskikt i underkant variationen hade Informativ 
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Resultatet från analyseringen gav fem varianter av opålade betongfundament som definierades till 
kvadratisk pelarsula, rektangulär pelarsula, väggsula, kantbalk och vot. Genom att olika varianter 
identifierades betyder det att det finns varians inom objektet opålade betongfundament och därför är 
delsystemet en variantmodul. De fem varianterna definieras på följande sätt i fallstudien: 

- En kvadratisk pelarsula är en sula med kvadratisk utformning som är benägen under marken där 
en tillhörande pelare eller en färdig pelare placeras och förankras på pelarsulan. Pelaren placeras 
centriskt i samtliga projekt på den kvadratiska pelarsulan.  

- En rektangulär pelarsula är en pelarsula med rektangulär utformning under mark med antingen 
en eller två pelare tillhörande pelare eller färdiga pelare placerade på den rektangulära 
pelarsulan.  

- En väggsula är en avlång betongsula under mark med en gjuten vägg ovanpå eller prefabricerat 
väggelement placerat i mitten av bredden på den avlånga betongsulan.  

- Kantbalk är kanten av en platta på mark som har en större tjocklek än plattan där ett 
väggelement eller en pelare placeras efter kantbalken.  

- Voter är också en del av en platta på mark men är benägna under de inre bärande elementen 
från ovanliggande konstruktion.  

Ett exempel på två olika varianter är att två stycken studerade betongfundament från analyseringen har 
samma geometriska utformning men de skiljs åt i armeringsutformningen. Ett betongfundament kan ha 
extra skjuvarmering i mitten av pelarsulan för placering av pelare vilket inte ett annat betongfundament 
har. Tabell B2 visar ett exempel på uppställningen av analyspunkterna. 

Tabell B2 Exempel på analyspunkter uppställda med svar. 

 

B1.1.3 VAL AV HUVUDVARIANT 
De fem varianterna bestod av totalt 138 stycken olika variationer. De 138 varianterna av varianterna har 
alltså åtminstone en analyspunkt som skiljer sig från de övriga variationerna. Figur B1 visar samtliga 
variationer av de fem varianterna av variantmodulen opålade betongfundament. Av 138 stycken 
variationer fanns det 19 stycken som innehöll en pelarsula med ett tillhörande element. De övriga 119 
stycken variationerna innehöll inte ett tillhörande element (se Figur B2). 
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Figur B1 Samtliga variationer för varianterna av de opålade betongfundament. 

 

Figur B2 Variationer med och utan tillhörande element på pelarsula. 

Figur B3 visar uppdelningen av variationer med en tillhörande pelare eller vägg för de fem varianterna av 
opålade betongfundament. Figur B4 visar uppdelningen av variationer utan en tillhörande pelare eller en 
vägg.  
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Figur B3 Variationer med tillhörande element ovanpå. 

 

Figur B4 Variationer utan tillhörande element ovanpå. 

Den vanligaste varianten av opålade betongfundament från analysen av ritningshandlingar var en 
kvadratisk pelarsula utan en tillhörande pelare. På grund av att det var den dominerande varianten, 
verkade den kunna bli huvudvariant för denna fallstudie och bestod av 52 av 119 olika variationer. 

Utifrån en parallell genomförd litteraturstudie hittades flera exempel för en kvadratisk pelarsula med en 
centrisk belastad kvadratisk tillhörande pelare, som i sin tur var belastad av konstruktionen ovanpå. Det 
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var det vanligaste beräkningsexemplet och bidrog därför till att huvudvarianten borde antingen ändras 
eller utökas utifrån vad analyspunkterna gav för resultat. Det var lämpligast att utöka huvudvarianten 
genom att tillägga möjligheten att ha en gjuten pelare ihop med pelarsulan, eftersom en kvadratisk 
pelarsula direkt belastad av konstruktionen ovan anses vara en relativt enkel projektering.  

En utökning av huvudvarianten ansågs vara acceptabel på grund av att en kvadratisk pelarsula var 
dominerande i båda fallen med och utan en tillhörande pelare (se Figur B3 och Figur B4). Genom att lägga 
till kvadratiska sulor med tillhörande pelare blir antalet variationer av huvudvarianten 64 stycken av totalt 
138. Användaren av konfiguratorn har kunskaper om vilken typ av fundament som kan behöva användas, 
och de kunskaperna används genom att låta den projektören göra valet om en pelare ska ingå eller inte. 

B1.1.3.1 Armeringen 
Analyspunkterna kopplade till armeringen och dess utformning var totalt sju stycken. Analyspunkterna för 
huvudvarianten visas i Tabell B3 nedan samt hur många av variationerna som passade in på de olika 
analyspunkterna. Från de 64 av 138 variationer som huvudvarianten består av, var det tre av 64 som 
definierades som unika variationer och valdes att inte studeras vidare. Även sex variationer av de 
återstående 61 var oarmerade och de armerade variationerna valdes till huvudvarianten eftersom det var 
vanligare att ha någon form av armering. Det var totalt 55 variationer av huvudvarianten som studerades 
djupare genom att jämföra armeringens utformning och vilka analyspunkter som påverkar varandra. 

Tabell B3 Analyspunkter för armering i variationerna för huvudvarianten. 

Analyspunkter för armeringen Ja Nej 

Pelarsulan   
Pelarsulan har armering i underkant 55 0 

- Pelarsulan har armering i båda riktningarna i underkant 52 3 
- Pelarsulan har armering i en riktning i underkant 3 52 

Pelarsulan har armering i överkant 43 12 
- Pelarsulan har armering i båda riktningarna i överkant 43 12 
- Pelarsulan har armering i en riktning i överkant 0 55 
- Pelarsulan har ingen armering i överkant 12 43 

Hela pelarsulan är skjuvarmerad 5 50 
Pelarsulan har skjuvarmering i mitten av sulan under placeringen av en pelare 11 44 
Den hopgjutna betongpelaren   
Betongpelaren är armerad ihop med pelarsulan 11 0 
Betongpelaren är skjuvarmerad 11 0 

- Betongpelaren är skjuvarmerad i båda riktningarna 4 7 
- Betongpelaren är skjuvarmerad i en riktning 7 4 

Betongpelaren har byglar  11 0 
 

B1.1.3.2 Allmänna föreskrifter 
Även analyspunkter för de allmänna föreskrifterna till samtliga projekt identifierades och analyserades 
endast för huvudvariantens variationer, för att få information om till exempel geotekniska 
förutsättningar. De allmänna föreskrifterna sammanställdes projektvis för de analyserade projekten. Den 
informationen sammankopplades även till varje variation för att inte dra slutsatser baserat på projekten 
som helheter, utan variationer som en grupp. Tabell B4 visar information från de allmänna föreskrifterna 
för huvudvariantens olika variationer. 
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Tabell B4 Analyspunkter från de allmänna föreskrifterna. 

Analyspunkter för allmänna föreskrifter 
Exponeringsklass XC1 XC2 XC3 XC4 & XF3 XD3 

- Antal 1 2 5 43 4 
Minsta tillåtna betonghållfasthetklass C25/30 C28/35 C35/45 

- Antal 50 1 4 
Utförandeklass I II Okänd 

- Antal 42 8 5 
Vattencementtalet 0,55 0,40 Okänd 

- Antal 44 4 7 
Livslängd 100 år 50 år 

- Antal 49 6 
Täckande betongskikt i underkant 40 mm 50 mm 

- Antal 4 51 
Täckande betongskikt i överkant 20 mm 35 mm 50 mm 55 mm 

- Antal 4 39 8 4 
Säkerhetsklass 1 2 3 Okänd 

- Antal 0 50 0 5 
Geoteknisk klass 1 2 3 Okänd 

- Antal 6 43 0 6 
 

Från Tabell B4 syns det att för alla analyspunkterna i tabellen är det ett alternativ som dominerar i antal 
variationer av huvudvarianten med det alternativet. Det kommer göras val i Bilaga C som även grundar sig 
på normer och standarder. 

B1.1.3.3 Huvudvariant 
Den varianten av opålade betongfundament som kommer att användas i den fortsatta fallstudien är: 

- Kvadratisk pelarsula 
- Valet om att ha en centrisk placerad kvadratisk pelare ovanpå eller inte 
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C1.2 Introduktion&
Samtliga" identifierade"kontroller"och"de"kontroller"som"var" inkluderade" i" fallstudien"har"dokumenterats."

Även"en"redovisning"är"gjord"av"formler"och"andra"regler"som"grund"för"motiveringar"och"avgränsningar."I"

Figur" C1" presenteras" ett" beräkningsförfarande" för" att" dimensionera" plattors" geotekniska" bärförmåga"

genom"beräkning" (se"Kapitel"C1.3)."Senare" i"Kapitel"C1.4"beskrivs"de"krav"som"behöver"uppfyllas" för"att"

beräkningar"kan"användas"även"för"betong,"men"Figur"C1"används"som"utgångspunkt"för"dimensionering"

av"den"geotekniska"bärförmågan."

Definitioner" från" Implementeringskommission" för" Europastandarder" inom" Geoteknik" (IEG," 2008:2) och"
Implementeringskommission"för"Europastandarder"inom"Geoteknik"(IEG,"2008:6)"som"används"i"Bilaga"C: 

Geokonstruktionens% dimensionerande% värde:" Dimensionerande" värde" på" materialegenskap" för" aktuell"

geokonstruktion"

Härlett% värde:" Egenskap" utvärderad" från" geotekniska" undersökningar" i" fält" eller" laboratorium" efter"

korrigering" för" systematiska" fel" samt" i" tillämpliga" fall" korrigering" till" exempel" flytgräns," plasticitetsindex"

och"överkonsolideringsgrad."Härlett"värde"ska"motsvara"”värderat"medelvärde”"för"egenskapen"

Dimensioneringssätt:" Det" sätt" på" vilket" partialkoefficienter" för" material," lasteffekt" och" bärförmåga"

kombineras"

Geoteknisk%kategori:"Väljs"av"projektör"och"styr"omfattning"av"undersökning,"dimensionering,"kontroll"och"

uppföljning"

Figur&C1&Beräkningsförfarande&för&plattor&vid&dimensionering&genom&beräkning.&Källa:&IEG,&2008:7.&
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Geokonstruktion:" Konstruktion" i/av" jord"eller" berg" som"ändrar" spänningssituation"och" tillgodoräknar" sig"

mekaniska"egenskaper"hos"jord"och/eller"berg"

Konstruktionsdel:"Del"av"byggnad,"t"ex"vägg,"valv,"påle"etc"

Lasteffekt:"Effekt"av"en"eller"flera"laster"

Dränerad% analys:" Jordens" skjuvhållfasthet" definieras" i" stabilitetsberäkningar" av" dränerade"

hållfasthetsparametrar"

Odränerad% analys:" Jordens" skjuvhållfasthet" definieras" i" stabilitetsberäkningar" av" odränerade"

hållfasthetsparametrar"

De" styrande" parametrarna" som" beskrivs" efter" några" av" kontrollerna" i" Kapitel" C1.3" och" C1.4" är" det"

slutgiltiga"resultatet"från"delsteget"Parametrisering"(se"Kapitel"4.3)."

C1.2.1 SÄKERHETSKLASS&
Det" finns" tre" olika" säkerhetsklasser" för" byggnadsverksdelar" som" beror" på" sannolikhet" för" brott" och"

konsekvensen"därav"enligt"EKS"9"(2013)."Det"går"att"ha"olika"säkerhetsklasser"för"olika"konstruktionsdelar"

(IEG,"2008:2)."Följande"citat"från"EKS"9"(2013)"ska"följas"för"att"välja"säkerhetsklass:"

”Med" hänsyn" till" omfattningen" av" de" personskador" som" kan" befaras" uppkomma" vid" brott" i" en"

byggnadsverksdel,"ska"byggnadsverksdelen"hänföras"till"någon"av"följande"säkerhetsklasser"

d Säkerhetsklass"1"(låg),"liten"risk"för"allvarliga"personskador"

d Säkerhetsklass"2"(normal),"någon"risk"för"allvarliga"personskador,"eller"

d Säkerhetsklass"3"(hög),"stor"risk"för"allvarliga"personskador.”"

Det"finns"ytterligare"förutsättningar"för"varje"säkerhetsklass"enligt"EKS"9"(2013)"och"som"går"att"använda"

sig" av" vid" val" av" säkerhetsklass" för" olika" typer" av" konstruktioner," till" exempel" flervåningsbyggnader,"

envåningsbyggnader"och"geokonstruktioner."

Används"partialkoefficientmetoden"vid"dimensionering"modifieras"lasteffekt"med"en"partialkoefficient"för"

säkerhetsklass" (IEG," 2008:2)." Partialkoefficientet" för" säkerhetsklasserna" väljs" på" följande" sätt" (EKS" 9,"

2013):"

d Säkerhetsklass"1:"!!=0,83"
d Säkerhetsklass"2:"!!=0,91"
d Säkerhetsklass"3:"!!=1,0."

För" grundläggningar" med" plattor" finns" några" exempel" på" vilken" säkerhetsklass" som" kan" väljas"

(Implementeringskommission"för"Europastandarder"inom"Geoteknik"[IEG],"2008:7):"

Säkerhetsklass"1:"

d Grundläggning"med"hel"armerad"bottenplatta"

d Grundplatta"för"envåningshus"

d Grundplatta"på"friktionsjord"för"flervåningshus"

Säkerhetsklass"2:""

d Grundplatta"på"siltd"och"lerjord"för"flervåningsbyggnad"
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d Grundkonstruktion"som"bär"konstruktion"i"SK3"ska"minst"vara"SK2"

Säkerhetsklass"3:"

d Grundplatta"där"stora"deformationer"kan"medföra"kollaps"av"ovanliggande"konstruktion"

d Grundplatta" vid" schakt"eller" slänt"där" skred," ras"eller" skjuvdeformationer" kan"medföra"kollaps" i"

överliggande"konstruktion."

Från"Bilaga"B"kan"slutsatser"dras"om"vilken"säkerhetsklass"som"gällde"för"den"valda"huvudvarianten."Enligt"

Tabell" B4" i" Bilaga" B" är" säkerhetsklass" 2" den" vanligaste" för" huvudvarianten." Tillsammans"med" den" ovan"

framtagna"informationen"om"säkerhetsklasserna"görs"valet"att"för"den"här"fallstudien"ha"säkerhetsklass&2"

på"fundamentet."Då"är"det"möjligt"att"skapa"en"konfigurator"som"klarar"av"byggnader"i"säkerhetsklass"3,"

men"som"samtidigt"inte"ger"de"största"och"mest"komplicerade"fundamenteten.""

C1.2.2 GEOTEKNISK&KATEGORI&
När"det"gäller"geokonstruktioner"ska"de"klassificeras"i"geotekniska"kategorier"och"sedan"verifieras,"utföras"

och"kontrolleras" i"den"valda"kategorin."Det"finns"tre"olika"geotekniska"kategorier:"GK1,"GK2"och"GK3."En"

högre" kategori" ger" högre" kvalité" på" geokonstruktionen" och" en" större" komplexitet." GK1" får" inte" vara"

klassificeringen"för"en"geokonstruktion"som"har"säkerhetsklass"3." I"Figur"C2"finns"allmänna"kriterier"som"

gäller"vid"val"av"geoteknisk"kategori."GK3"tillfaller"de"geokonstruktioner"som"inte"går"att"hänföras"till"GK1"

eller" GK2." Det" är" också" möjligt" att" välja" geoteknisk" kategori" utifrån" att" vilja" ha" en" mer" ekonomisk"

projektering"och"ge"ett"mer"ekonomiskt"utförande."(IEG,"2008:2)"

"

Figur&C2&Översiktligt&beslutsträd&för&val&av&geoteknisk&kategori&baserat&på&Eurokod&7&(2007).&Källa:&IEG,&2008:2.&

"
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I"IEG"(2008:2)"listas"exempel"på"geokonstruktioner"som"GK1"och"GK2"kan"tillämpas"för:"

”GK1"

d Grundkonstruktion" till" byggnad" med" normala" krav" på" begränsning" av" sättningars" storlek" och"

jämnhet."

d Den"dimensionerande"lasten"i"brottgränstillstånd"uppgår"till"högst"250"kN"från"enstaka"pelare"och"

högst"100"kN/m"från"vägg"eller"flera"närliggande"pelare."Lastresultantens"lutning"i"förhållande"till"

lodlinjen"överstiger"ej"5°."
d Fyllningslagret" under" grundkonstruktionen" har" högst" 1" meters" tjocklek" och" består" av" packad"

självdränerande"friktionsjord."

d Eventuella"pålar"är"oskarvade,"förtillverkade,"slagna"och"i"huvudsak"spetsburna."

d Stödkonstruktioner," inklusive" källarväggar," för" vilka" skillnaden" mellan" motfyllningshöjderna" på"

konstruktionens" båda" sidor" är" högst" 2" meter," och" återfyllningen" får" inte" packas" med" tyngre"

redskap"än"vibratorplatta,"100"kg."

d Icke"bärande"uppfyllnader"vars"mäktighet"är"mindre"än"3"meter."

d Schakter"ovan"grundvattenytan"med"djup"mindre"än"1,5"meter" i" silt"eller" lös"kohesionsjord"och"

mindre"än"3,0"meter"i"fast"jord."

GK2"

d Grundkonstruktioner"för"vilka"dels"dimensionerande"vertikal"last"i"brottgränstillstånd"från"enstaka"

pelare" inte" överstiger" 5"MN" respektive" 500" kN/m" från" vägg" eller" flera" närliggande" pelare," dels"

dimensionerande"vertikalrörelse"i"bruksgränstillstånd"är"mindre"än"0,05"meter."

d Stödkonstruktioner," inklusive" källarväggar," för" vilka" skillnaden" mellan" motfyllningshöjderna" på"

konstruktionens" båda" sidor" är" högst" 4" m" och" för" vilka" vattentrycket" inte" har" en" avgörande"

betydelse."

d Geokonstruktioner"som"medför"schakt"i"torrhet"till"högst"1,5"meters"djup"i"silt,"3,0"meters"djup"i"

lera"och"5,0"meters"djup"i"friktionsjord."

d Pålade" grundkonstruktioner" som" utförs" med" väldokumenterade" och" allmänt" accepterade"

metoder."

d Bindemedelsförstärkt"jord"då"

d Lasteffekten"i"pelaren"understiger"100"kN/m2"

d Den"oförstärkta"jordens"odränerade"skjuvhållfasthet"är">"8"kPa"

d Den"oförstärkta"jorden"ej"utgörs"av"torv,"gyttja"eller"är"starkt"sulfidhaltig"

d Den"förstärkta"jorden"ej"utnyttjas"i"passivzon.”"

Kompletterande"kriterier"till"de"från"IEG"(2008:2)"som"kan"tillämpas"för"plattgrundläggning"är"listade"i"IEG"

(2008:7):"

”GK1"kan"tillämpas"om"

d Konstruktionen"är"liten"och"relativt"enkel"och"med"små"i"huvudsak"vertikala"laster"

d Grundförhållandena" är" kända" så" att" enkla" metoder" för" dimensionering" och" grundläggning" kan"

användas"

d Förekommande"fyllning"består"av"självdränerande"packad"friktionsjord"med"högst"1"m"tjocklek"

d Förekommande"schakter"ligger"över"grundvattenytan"

d Relativt"fast"jord"

d Enkla"konventionella"konstruktioner"med"små"nära"vertikala"laster"utan"omgivningspåverkan"
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GK2"kan"tillämpas"om"

d Konstruktionen"är"väl"känd"med"begränsade"laster"och"krav"på"sättningar"och"dimensionering"och"

utförande"kan"göras"med"allmänt"accepterade"metoder"

d Grundförhållandena"kan"bestämmas"med"allmänt"accepterade"metoder"och"att"grundvattenytan"

ligger"högst"1"m"över"schaktbottnen"

d Konstruktionen"ligger"inte"i"ett"område"med"pågående"rörelser"eller"låg"stabilitet"

d Förekommande" schakter"har"ett"djup" vid" schakt" i" torrhet"motsvarande"högst"1,5"meters"djup" i"

silt,"3,0"meters"djup"i"lera"och"5,0"meters"djup"i"friktionsjord"

d Normala"konstruktioner"utan"extrem"omgivningspåverkan"

d Grundläggning"i"slänter"med"en"släntlutning"flackare"än"1:5"

d Övriga"konstruktioner"hänförs"till"GK3.”"

Efter" val" av" geoteknisk" kategori" ska" geokonstruktionen" dimensioneras" efter" krav," som" kallas"

verifieringskrav."För"dimensionering"i"GK1"används"i"huvudsak"hävdvunna"åtgärder."För"dimensionering"i"

GK2" används" beräkningar" och" med" en" eller" en" kombination" av" tre" metoder" genomförs" kontroll" av"

gränstillstånd."(IEG,"2008:2)"

"De"tre"metoderna"är"(IEG,"2008:2):"

d Beräkning"

d Modellförsök"och"provbelastningar"

d Observationsmetod."

Observationsmetoden" är" vanlig" att" använda" i" GK3," men" går" även" att" använda" i" GK2." GK1" baseras" på"

erfarenhet"och"hävdvunna"åtgärder," vilket" gör" att" något"dimensionerande" värde" för" geokonstruktionen"

inte" behöver" bestämmas." För" de" övriga" kategorierna" bestäms" det" dimensionerande" värdet" för"

geokonstruktionen"genom"undersökningar"och"mätningar."(IEG,"2008:2)"

Från"Bilaga"B"framgår"det"att"de"flesta"variationerna"av"huvudvarianten"tillhör"GK2"och"några"få"GK1."Inget"

projekt" har" GK3," som" det" gick" att" utläsa" eftersom" några" variationer" saknar" information" om" geoteknisk"

klass," och"det" kan"bero"på" att" projekt"med"den" geotekniska" klassen"ofta" är" unika"på"minst" ett" sätt." En"

konfigurator"med" standardiserade" fundament" blir" inte"mångsidig" om" GK" 3" ska" kunna" väljas." I" den" här"

fallstudien"görs"valet"att"använda"sig"av"GK2"för"att"kunna"skapa"en"konfigurator"för"större"byggnader"och"

laster"samt"att"fundamenten"blir"mer"avancerade"än"GK1.""

C1.2.3 TJÄLDJUP&
Vid" grundläggning" måste" man" tänka" på" att" jordarten" klarar" den" dimensionerande" lasten" och" att"

tjällyftning"inte"sker"(Trafikverket,"2011)."Tjällyftning"sker"då"markens"temperatur"understiger"noll"grader"

Celsius"och"vattnet"i"marken"fryser"och"expanderar"(Dow"&"ISOVER,"2013).""Tjäldjupet"varierar"beroende"

på" var" i" Sverige"man" grundlägger," där" södra" Sverige" har" runt" 1,1"m" och" norra" Sverige" upp"mot" 2,5"m"

(Träguiden,"2014).""

Om" marken" tillförs" värme" från" exempelvis" byggnaden" ovan" eller" ledningar," kan" det" lokala" tjäldjupet"

reduceras" (Träguiden," 2014)." Grundläggningsdjupet" kan" reduceras" olika" beroende" på" vilken"

grundkonstruktion"man"har," till" exempel" källargrund," krypgrund"eller" platta" på"mark" (Träguiden," 2014)."

Parametrar" som" månadsmedeltemperaturen," byggnadens" bredd" och" värmemotståndet" hos" olika"

byggnadselement"påverkar"reduceringen"av"grundläggningsdjupet"(Träguiden,"2014).""
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Tjälfarligheten"varierar"beroende"på"vilken" jordart"som"är" i"marken."Tjälfarligheten"beror"på"hur"mycket"

vatten"som"jordarten"innehåller,"till"exempel"är"lera"tjälfarligare"än"grus."Man"kan"även"schakta"bort"den"

tjälfarliga" jordarten" och" ersätta" den" med" en" icke" tjälfarlig" mark" som" till" exempel" makadam" som" inte"

binder"vatten"lika"lätt."I"vissa"fall"kan"man"inte"schakta"ner"till"frostfritt"djup"och"då"är"det"nödvändigt"att"

markisolera."Markisoleringen"placeras"mellan"0,4d1,0"m"under"marken"som"hindrar"att"kylan"tränger"ner"i"

tjälen."Markisoleringen"ska"placeras"runt"konstruktionen"med"en"viss"längd"ut"från"konstruktionen"för"att"

skydda"mot"tjälen"beroende"på"var"i"Sverige"konstruktionen"står."(Dow"&"ISOVER,"2013)"

Även"fastän"det"finns"medelvärden"för"tjäldjup"för"olika"geografiska"områden"i"Sverige,"kan"de"skifta"lokalt"

och"därför"görs"valet"att"användaren"av"konfiguratorn"ska"kunna"ange"en"högsta"grundläggningsnivå."Då"

ska" användaren" själv" ta" i" beaktning" vilket" tjäldjup" som"är" aktuellt" och" ta"med" i" beräkningar" för" indatad

värdet"om"isolering"kommer"att"användas"eller"inte."

C1.2.4 LASTKOMBINATIONER&
Brottgränstillståndet" berör"människors" och" bärverkets" säkerhet."Om"det" är" stadier" innan" kollaps" av" ett"

bärverk" som" används" för" att" bestämma" kollapsen" ska" de" också" betraktas" som" brottgränstillstånd."

Bruksgränstillstånd" berör" bärverkets" funktion" vid" normal" användning," människors" välbefinnande" och"

byggnadsverkets" utseende." Det" finns" både" reversibla" och" irreversibla" bruksgränstillstånd." (Eurokod" 0,"

2002)"

Det"finns"sex"stycken"brottgränstillstånd"som"ska"verifieras"i"de"fall"då"det"är"nödvändigt"enligt"Eurokod"0"

(2002):""

P ”EQU:" förlorad" statisk" jämvikt" för" bärverket" eller" en" del" av" det" när" det" betraktas" som" en" stel"

kropp"där"mindre" variationer" i" värdet" av" eller" den" rumsliga" fördelningen" av" permanenta" laster"

från" en" enstaka" källa" är" av" betydelse" och" hållfastheten" hos" konstruktionsmaterial" eller"

undergrund"i"huvudsak"inte"är"avgörande"

P STR:& inre" brott" eller" för" stor" deformation" av" bärverket" eller" bärverksdelarna," inklusive"

grundplattor,"pålar,"källarväggar,"etc,"där"hållfastheten"hos"bärverkets"material"är"avgörande"

P GEO:"brott"eller" för"stor"deformation" i"undergrunden"där"hållfastheten"hos" jord"eller"berg"är"av"

betydelse"för"bärverkets"bärförmåga"

P FAT:"brott"på"grund"av"utmattning"hos"bärverket"eller"bärverksdelarna"

P UPL:"förlorad"jämvikt"hos"bärverk"eller"mark"beroende"på"hydraulisk"upptryckning"(flyttförmåga)"

eller"andra"vertikala"krafter"

P HYD:" bottenuppluckring," inre" erosion" och" erosionskanaler" (pipning)" orsakade" av" hydrauliska"
gradienter.”"

De" lastkombinationerna" som" används" för" brottgränstillståndet" syns" i" Tabell" C1dTabell" C5." Permanenta"

laster"är" laster"som"inte"varierar"mycket"eller"så"pass"långsamt"att"den"anses"vara"konstant,"till"exempel"

egenvikt" och" jordtryck" (Isaksson,"Mårtensson," och" Thelandersson," 2010)." De" variabla" lasterna" är" övriga"

vanligtvis"förekommande"laster,"till"exempel"snölast,"nyttig"last"och"vindlast"(Isaksson"et"al.,"2010)."
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Tabell&C1&EQU&lastkombination.&Källa:&EKS&9&(2013).&

"

Tabell&C2&STR/GEO&lastkombination&uppsättnng&B.&Källa:&EKS&9&(2013).&

"

Tabell&C3&STR/GEO&lastkombination&uppsättning&C.&Källa:&EKS&9&(2013).&

"



Bilaga&C&–&Resultat&från&fallstudie:&Beräkningsförfarande&
_____________________________________________________________________________________&

9"

Tabell&C4&UPL&lastkombination.&Källa:&EKS&9&(2013).&

"

Tabell&C5&HYD&lastkombination.&Källa:&EKS&9&(2013).&

"

En" partialkoefficienterna" som" behövs" är" bland" annat" för" säkerhetsklassen" enligt" EKS" 9" (2013)." Val" av"

säkerhetsklass"presenteras"i"Kapitel"C1.2.1.""

För"bruksgränstillståndet"finns"det"tre"olika"lastkombinationer"som"kan"göras:"

Karakteristiskt:"Det"karakteristiska" lastvärdet"används" (överskrids"en"gång"på"50"år)"vid"dimensionering"

mot"permanent"skada"

Frekvent:"Det"frekventa"lastvärdet"används"(överskrids"1"%"av"totaltiden)"vid"dimensionering"mot"tillfällig"

olägenhet"

Kvasipermanent:"Det"kvasipermanenta"lastvärdet"används"(ett"tidsmedelvärde"av"den"variabla"lasten)"vid"

dimensionering." "

" (Isaksson"et"al.,"2010)."

" "
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Lastkombinationerna"som"används"vid"beräkning"är"enligt"Tabell"C6.""

Tabell&C6&Bruksgränstillstånd.&Källa:&Eurokod&0&(2002).&

"

I"kontroller"i"senare"kapitel"specificeras"varje"lastkombination"som"används"från"Tabell"C1dTabell"C6."

C1.2.5 BETONG&
Vid" projekteringen" av" byggnader" och" anläggningar" med" byggnadsmaterialet" betong" som" antingen" är"

oarmerad," slakarmerad" eller" spännarmerad" används" Eurokod"2" (2005)."Undergrundens" egenskaper" och"

samverkanseffekter"ska"beaktas"om"det"sker"samverkan"mellan"undergrund"och"bärverk"enligt"Eurokod"2"

(2005)." Vid" dimensionering" av" enklare" grundsulor" eller" pålplintar" vid" ytgrundläggning" får" vanligen"

samverkan"mellan"undergrund"och"bärverk" försummas"enligt"Eurokod"2" (2005)."Dimensioneringsvärden"

för"undergrundens"hållfasthetsegenskaper"bör"bestämmas"med"Eurokod"7"(2007)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

C1.2.5.1 Dimensionerande!hållfasthet!
Vid"dimensionering"av"betongkonstruktioner"ska"dimensioneringsvärden"för" tryckd"och"draghållfastheter"

användas" enligt" Eurokod" 2" (2005)." Tryckhållfasthetens" dimensioneringsvärde"!!" "för" betong" beräknas"
med"Ekv."(C2)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!" = !!!∙!!"
!!

" Ekv."(C2)"

"

där""

!!""Karakteristisk"tryckhållfasthetsvärde"

!! "Partialkoefficient"för"betong."

"

Koefficienten"!!! "tar" hänsyn" till" långtidseffekter" på" tryckhållfasthet" och" ogynnsamma" effekter" för" hur"

lasten"verkar"på"elementet"och"är"rekommenderat"till"1,0"enligt"Eurokod"2"(2005)."

Dimensioneringsvärdet"för"draghållfastheten"!!"# "sker"enligt"samma"principer"som"för"tryckhållfastheten"

och"beräknas"med"Ekv."(C3)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"
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!!"# = !!"∙!!"#,!,!"
!!

" Ekv."(C3)"

"

där""

"

!!"#,!,!""Karakteristisk"draghållfasthetsvärde."

"

Koefficienten"!!" "tar" hänsyn" till" långtidseffekter" på" draghållfasthet" och" ogynnsamma" effekter" för" hur"

lasten"verkar"på"elementet"och"är"rekommenderat"till"1,0"enligt"Eurokod"2"(2005)."

Flytgränsen"!!""för" armeringen" bör" vara"mellan" 400d600"MPa" för" dimensionering" och" detaljutformning"

enligt"Eurokod"2"(2005)."Till"denna"fallstudie"väljs"armeringskvalitén"K500CdT"eftersom"eftersom"Tyréns"AB"

använder" den" till" konfiguratorer." Dimensioneringen" av" dragd" och" tryckhållfastheten" för" armeringen"

beräknas"med"Ekv."(C4)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!" =
!!"
!!

" Ekv."(C4)"

"

där"

"

!!""Karakteristiska"dragd"och"tryckhållfastheten"för"armeringen."

!!"Partialkoefficient"för"armeringen."

"

Partialkoefficienterna" för" att" beräkna" de" dimensionerande" värdena" med" Ekv." (C2)d(C4)" och" med" de"

karakteristiska"hållfasthetsklasserna"redovisas"i"Tabell"C7"och"de"ska"ta"hänsyn"till"imperfektioner"som"kan"

påverka"hållfastheten."

Tabell&C7&Använda&partialkoefficienter.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&

!! " 1,5"
!!" 1,15"
!!! " 1,0"
!!"" 1,0"

"

Enligt"Bilaga"B"varierar"exponeringsklassen" (se"Tabell"B4)."Den"överlägset"vanligaste"exponeringsklassen"

som"huvudvarianten"dimensioneras" för,"enligt"Bilaga"B,"är"XC4"och"XF3."De"andra"exponeringsklasserna"

återkommer" för" enstaka" variationer" av" huvudvarianten." Exponeringsklasserna& XC4& och& XF3" väljs" att"

användas" i" den" här" fallstudien." Det" finns" flera" exponeringsklasser" som" går" att" välja" för"
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grundkonstruktioner," där" XC4" definieras" enligt" Eurokod" 2" (2005)" som"betongytor" i" kontakt"med" vatten"

som" inte" tillhör" exponeringsklass" XC2" och" där" XF3" är" betongytor" som" är" utsatta" för" regn" och" frysning"

enligt" Eurokod" 2" (2005)." Båda" dessa" exponeringsklasser" rekommenderar" att" betonghållfasthetsklass"

C30/37"ska"användas"enligt"Eurokod"2"(2005)."Enligt"Bilaga"B"är"den"vanligaste"hållfasthetsklassen"C25/50"

(se"Tabell"B4),"men"det"beror"på"att"den"var"beskriven"som"den"lägsta"tillåtna"klassen."Ingen"information"

framkom" alltså" över" vilken" klass" som" faktiskt" användes" för" de" variationerna." För" att" välja" bara" en"

betonghållfasthetsklass," blir" det" den" rekommenderade" C30/37" till" de" valda" exponeringsklasserna" att"

användas"för"den"här"fallstudien.""

Med" den" valda" betonghållfasthetsklassen" för" den" här" fallstudien" visas" de" karakteristiska" värdena" på"

hållfasthetsklasserna"för"betongen"i"Tabell"C8."Även"den"karakteristiska"hållfasthetsklassen"för"armeringen"

visas"i"Tabell"C8."

Tabell&C8&Karakteristiska&hållfasthetsklasserna&för&betong&och&armering.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&

!!"" 30!!"#"
!!"#,!,!"" 2,0!!"#"
!!"#" 2,9!!"#"
!!"" 500!!"#"

"

De"dimensionerande"hållfasthetsvärdena"visas"i"Tabell"C9"efter"beräkning"med"Ekv."(C2)d(C4)."De"värdena"

kommer"att"vara"konstanta"genom"hela"fallstudien."

Tabell&C9&Dimensionerande&hållfasthetsvärdena.&

!!" " 20!!"#"
!!"# " 1,3!!"#"
!!" " 434,8!!"#"

!
C1.2.5.2 Livslängd!
Den"avsedda" livslängden"på"ett"bärverk"bör"anges" (Eurokod"0,"2002)."Det" finns"enligt"Eurokod"0" (2002)"

fem"olika"livslängdskategorier"som"har"förslag"på"avsedd"livslängd"och"exempel"på"konstruktioner"med"de"

avsedda"livslängderna,"som"redovisas"i"Tabell"C10."

Tabell &C10&Livslängd.&Källa:&Eurokod&0&(2002). &
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Byggnadsdelar"med"säkerhetsklass"2"eller"3" som" inte"är"åtkomliga" för" inspektion"bör"dimensioneras" för"

livslängden"100"år"enligt"EKS"9"(2013)."Från"Bilaga"B"framgår"det"från"projektens"Allmänna"föreskrifter"att"

49"stycken"variationer"av"huvudvarianten"har"100"år"och"resterande"6"variationer"har"50"år.""

Med" slutsatser" att" grundfundament" ska" stå" minst" lika" länge" som" konstruktionen" ovan" och" att"

huvudvarianten" inte" kommer" vara" tillgänglig" för" inspektion," blir" valet" att" avsedd& livslängd" till" den" här"

fallstudien"är"100&år."

C1.2.5.3 Täckande!betongskikt!
För"armerad"betong"skyddas"armeringsstålet"av"den" täckande"betongens"densitet,"kvalitet"och" tjocklek."

Avståndet"mellan"ytan"på"armeringen"som"är"närmast"betongens"yta"till"ytan"på"betongen"är"det"täckande"

betongskiktet."Med" hänsyn" till" avvikelser" ska" det"minsta" täckande" betongskiktet"!!"#"adderas"med" ett"

dimensioneringstillägg"Δ!!"#"för"att"ta"fram"den"nominella"tjockleken"!!"#"på"det"täckande"betongskiktet"
enligt"Ekv."(C5)."Det"täckande"betongskiktet"!!"#"ska"även"anges"på"ritningar."(Eurokod"2,"2005)"

"

!!"# = !!"# + Δ!!"#." Ekv."(C5)"

"

Dimensioneringstillägget"Δ!!"#"rekommenderas"till"10"mm"enligt"Eurokod"2"(2005)."Det"största"värdet"på"

!!"#"beräknas" enligt" Ekv." (C6)" och" ska" användas" med" hänsyn" till" vidhäftning" och" miljöpåverkan" enligt"

Eurokod"2"(2005)."

"

!!"# = !"#{!!"#,!; !!"#,!"# + Δ!!"#,! − Δ!!"#,!" − Δ!!"#,!"!; 10!!!}." Ekv."(C6)"

"

Med" avseende" på" vidhäftning" är" det" minsta" täckande" betongskiktet"!!"#,! "lika" med" diametern" på"

armeringsstången"vid"åtskilda"stänger"enligt"Eurokod"2"(2005)."I"den"här"fallstudien"kommer"det"att"finnas"

tre" dimensioneringsstorlekar" på" längsgående" armering" i" fundamentets" pelarsula" att" välja" mellan" av"

användaren" av" konfiguratorn." Storlekarna" bestäms" i" samband" med" en" intervju" av" personer" med"

spetskompetens"inom"konfiguration"och"är"12,"16"och"20"mm."

Det" minsta" täckande" betongskiktet" !!"#,!"# "bestäms" med" avseende" på" exponeringsklass,"

vattencementtalet" och" livslängden" för" byggnadsverket" med" Tabell" C11" enligt" EKS" 9" (2013)."

Vattencementtalet" återkommer" i" de" analyserade" projekten" och" för" majoriteten" av" variationerna" för"

huvudvarianten"är"vattencementalet&0,55& (se"Tabell"B4"Bilaga"B),"vilket"också"väljs"att"användas"i"denna"

fallstudie."
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"

Tabell&C11&Minsta&täckande&betongskikt&för&!!"#,!"#.&Källa:&Eks&9&(2013).&

"

Säkerhetstillägget" Δ!!"#,! "och" tilläggsskyddet" Δ!!"#,!"" "" som" till" exempel" ytbeläggning" är"

rekommenderade" till" 0" mm" enligt" Eurokod" 2" (2005)." Om" rostfritt" stål" eller" andra" skyddsåtgärder" inte"

används"rekommenderas"värdet"på"Δ!!"#,!""till"0"mm"enligt"Eurokod"2"(2005)."

Tabell&C12&Koefficienter&som&inte&påverkar.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&

Δ!!"#,!" 0!!!"

Δ!!"#,!"" " 0!!!"

Δ!!"#,!"" 0!!!"

"

Eftersom"armeringsdiametern"inte"kommer"att"överstiga"20"mm,"kommer"den"inte"att"påverka"det"minsta"

täckande" betongskiktet" för" det" opålade" betongfundamentet." Detta" medför" att" det" som" styr" minsta"

täckande" betongskikt" för" armeringen" i" betongfundamentet" är" livslängden" och" vattencementtalet" för"

konstruktionselementet."

Det"täckande"betongskiktet"!!"#,"med"informationen"ovan,"beräknas"med"Ekv."(C5)"till"

"

!!"# = 10 + 25 = 35!!!."

"
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C1.2.5.4 Minsta!avstånd!mellan!armeringsstänger!
Avståndet"! "mellan" armeringsstängerna" ska" vara" på" ett" sådant" sätt" att" betongen" kan" gjutas" och"

kompakteras" på" ett" tillfredställande" sätt" för" att" säkerställa" tillräcklig" vidhäftning" mellan" armering" och"

betong" ska"enligt" Eurokod"2" (2005)."Parallella" stänger" i" vertikal" eller"horisontell" riktning"bör" inte"ha"ett"

mindre"avstånd"än"det"största"med"Ekv."(C7)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

! ≥ !"#{!! ∙ !;!! + !!; 20!!!}."" Ekv."(C7)"

"

där"

"

!!"Faktor"som"rekommenderas"till"1"

!!"Faktor"som"rekommenderas"till"5"mm"

!"Armeringsdiametern"

!!"Maximal"storlek"på"ballast."

"

Det" minsta" avståndet" mellan" stängerna" kommer" variera" beroende" på" vilken" armeringsdiameter" som"

används" vid" dimensioneringen." Ballastens" storlek"!! "väljs" att" alltid" vara" 16" mm" vilket" gör" att" om"

armeringsdiametern" är" större" än" 21"mm" kommer" avståndet"!"att" variera."Med" armeringsdiametern" på"

maximalt" 20" mm" (Se" Kapitel" C1.2.5.3)" kommer" det" beräknade"minsta& avståndet& att& vara& 21& mm" för"

samtliga"armeringsdiameter."

C1.2.5.5 Egentyngd!
Egentyngden" för" betong" varierar" beroende" på" om" betongen" är" oarmerad," armerad" och/eller" blöt."

Densiteten"för"oarmerad"betong"är"24"kN/m
3
"och"25"kN/m

3
"om"betongen"är"armerad"(Eurokod"1,"2002)."

Om"betongen"är"armerad"och"blöt"räknas"densiteten"till"att"vara"26"kN/m
3
"(Eurokod"1,"2002)."De"opålade"

betongfundamenten"kommer"att"vara"armerade"i"samtliga"betongfundament"i"den"här"fallstudien."

" &
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C1.3 Dimensionering& genom& beräkning& av& geoteknisk&&&
bärförmåga&
C1.3.1 BROTTGRÄNSTILLSTÅND&
Man"behöver"dimensionera"den"geotekniska"bärförmågan"i"brottgränstillstånd"för"sju"saker"beroende"på"

hur"konstruktionen"ser"ut:"

P Totalstabilitet"

P Vertikal&bärförmåga&
P Glidning&
P Stjälpning&(kombinerat&brott&i&mark&och&byggnadsverk)&&
P Fundamentrörelser"(konstruktiva"skador"till"följd"av"rörelser"i"marken)."

P Upptryckning"

P Schaktbottnens"stabilitet."

" (IEG,"2008:7)"

De"kontroller"som"är"markerade"med"fetstil"är"de"som"inkluderades"i"den"fortsatta"fallstudien."

”Dimensionering% i% brottgränstillstånd% ska% ske% genom% att% kontroll% av% att% relevanta% gränstillstånd% inte%
överskrids%för%den%aktuella%situationen”%(IEG,%2008:2).%

I"de"tre"första"kontrollerna"används"STR/GEO"för" lastkombinationer"och"för"den"fjärde"används"EQU"(se"

Kapitel"C1.2.4"för"formler)"(IEG,"2008:7)."

Kontrollen"gäller" att"undersöka"differensrörelser"mellan"grundplattor" för" att"utvärdera"om"det" kommer"

uppstå"konstruktiva"skador"i"byggnaden."Rörelser"i"marken"ska"inte"ge"upphov"till"brottgränstillstånd"i"den"

ovanliggande" konstruktionen." Detta" krav" kan" normalt" antas" vara" kontrollerat" då" kontroller" för"

differenssättningar"i"bruksgränstillstånd"är"godkända"(se"därför"beräkningar"i"Kapitel"C1.3.2)."(IEG,"2008:7)"

Upptryckning" ska"kontrolleras" i"UPL"och" schaktbottens" stabilitet" i"HYD" (IEG,"2008:7)."De" fallen"bör"bara"

studeras"om"det"är"aktuellt"(IEG,"2008:7)."I"kontrollen"i"HYD"tar"man"hänsyn"till"grundvattenströmmar"som"

ger"upphov"till"erosion."Det"anses"som"speciella"förhållanden"och"för"att"undvika"extremfall"kommer"HYD"

inte"beaktas"i"den"här"fallstudien."Eftersom"båda"kontrollerna"inte"ofta"är"dimensionerande,"utan"endast"

gäller"för"specialfall,"tas"beslutet"att"de"inte"ska"gå"vidare"i"fallstudien."

C1.3.1.1 Totalstabilitet!
Den" första" kontrollen" i" brottgränstillstånd" är" markens" lämplighet" att" byggas" på" med" avseende" på"

totalstabilitet" (IEG," 2008:7)." Med" kontrollen" ska" det" visas" att" det" är" osannolikt" att" det" ska" ske" ett"

stabilitetsbrott" i" grunden" (IEG," 2008:7)." Det" är" särskilt" viktigt" att" intyga" totalstabilitet" i" de" fall"

konstruktionen"befinner" sig" nära" slänter," utgrävningar," floder," sjöar" eller" underjordskonstruktioner" som"

tunnlar"enligt"Eurkod"7"(2007).""

Eftersom"totalstabilitet"gäller"för"hela"konstruktionen,"kommer"konfiguratorn"i"den"här"fallstudien"att"bli"

för"komplicerad"om" indata"måste" införas"med" information"om"hur"hela"byggnationen"ser"ut."Dessutom"

underlättar" det" kontrollen" om" fundamentet" inte" heller" befinner" sig" nära" några" av" de" ovan" listade"

marktyperna."Därför"blir"valet"att"för"den"här"fallstudien"ska"totalstabiliteten"kontrolleras"av"användaren"

av"konfiguratorn"eller"ansvarig"geokonstruktör"för"projektet."
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C1.3.1.2 Vertikal!bärförmåga!
För"att"bestämma"den"vertikala"bärförmågan"genom"beräkning" finns"det" tre"olika"metoder" som"går"att"

använda:"

P Analytisk"metod"

P Semidempirisk"metod"

P Numeriska"modeller"

" (IEG,"2008:2)."

Använder"man"den"analytiska"metoden"ska"det"dimensionerande"grundtrycket"på"grundläggningsnivån"!!"
beräknas"enligt"den"allmänna"bärförmågeekvationen"Ekv." (C8)" (Bergdahl,"Ottosson"&"Malmborg,"1993)."

Av" två" tillstånd," dränerad" och" odränerad" analys," kommer" den" här" fallstudien" bara" att" fokusera" på"

dränerad"analys."

"

!! = !!"!!!! + !!!!!! + 0,5!!!!"!!!!." Ekv."(C8)"

"

där"

"

!!" "Dimensionerande"skjuvhållfasthet"

!! , !!! !!"ℎ!!!"Bärighetsfaktorer"beroende"av"jordens"friktionsvinkel""

!! , !! !!"ℎ!!!"Korrektionsfaktorer"för"avvikelser"för"förhållandena"gjorda"för"bärighetsfaktorerna"

!! "Överlagringstryck"på"grundläggningsnivån"

!!"Jordens"effektiva"tunghet"under"grundläggningsnivån"

!!""Effektiv"bredd"på"pelarsula"(se"Ekv."(C11))."

"

När"det"finns"ett"påliggande"moment"kommer"grundtryckets"lastresultant"att"förflyttas"från"centrumlinjen"

med"en"excentricitet"!"(Bergdahl"et"al.,"1993)."Den"beräknas"fram"enligt"Ekv."(C9)"(Betongrapport,"2010).""

"

! = !!
!!

." Ekv."(C9)"

"

Excentriciteten"!"kan" uppstå" i" två" riktningar" om" det" finns" ett" påliggande" moment" i" både" xd" och" ydled"

(Bergdahl"et" al.," 1993)." I" den"här" fallstudien"kommer"det"att"bara"att" finnas"ett"påliggande"moment"på"

fundamentets"tillhörande"pelare,"för"enkelhetens"skull"då"det"är"vanligare"att"bara"ha"påliggande"moment"
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"

i"en"riktning."Däremot"kommer"armering" i"pelarsulan"mot"böjande"moment"att"dimensioneras"för"att"ta"

upp"momentet"i"både"xd"och"ydled."

Eftersom"huvudvarianten"är"kvadratisk"kommer"den"effektiva"arean"!!""(som"trycket"från"marken"under"

fundamentet"verkar"på"i"alla"beräkningar)"beräknas"enligt"Ekv."(C10)"och"syns"i""Figur"C3"(Bergdahl"et"al.,"

1993)."

"

!!" = !! ∙ !!"," Ekv."(C10)"

"

där""

"

!!""Effektiv"bredd"på"pelarsula."

För"att"beräkna"den"effektiva"bredden"på"pelarsulan"används"bredden"på"pelarsula"!!"och"excentriciteten"
!"på"lastresultanten"(Bergdahl"et"al.,"1993)."Finns"det"inget"påliggande"element"kommer"bredden"inte"att"

reduceras"för"lastresultanten."

"

!!" = !! − 2!." Ekv."(C11)"

"

Eftersom"de"här"formlerna"ska"hjälpa"till"att"dimensionera"grundfundament"och"från"Ekv."(C9)"behövs"de"

dimensionerande" värdena" för" hela" fundamentet," kommer"!! "och"!!" "att" behövas" ta" fram." I" den" här"

kontrollen" är" det" den" största" vertikala" lasten" som" påverkar" marken" under" fundamentet" och" kommer"

därför"att" innehålla"egentyngderna" från" fundamentet" samt"den"återfyllda" jorden."Då"kommer"Tabell"C2"

från"Kapitel"C1.2.4"användas"för"att"dimensionera"värdena."När"det"gäller"de"lasterna"och"momentet"som"

kommer" ifrån" den" ovanliggande" konstruktionen" blir" konfiguratorn" för" komplicerad" om" den" också" ska"

dimensionera" vilka" laster" de" blir." Därför" borde" de" värdena" vara" input" värden" som" användaren" av"

Figur&C3&Effektiv&längd&och&effektiv&area.&Källa:&Bergdahl&et&al.&(1993).&

&
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konfiguratorn"själv"har"beräknat" fram"och"sedan"matar" in" i"konfiguratorn."De" tre"variablerna"väljs"alltså"

redan"nu"att"bli"fria&parametrar.""

Egentyngderna" från" fundamentet" som" ska" tas" fram" i" konfiguratorn" ska" gå" igenom" en" lastkombination"

enligt"Tabell"C2"från"Kapitel"C1.2.4."Då"väljs"den"kombination"som"ger"ett"större"värde"på"egentyngden"vid"

dimensionering,"enligt"Ekv." (C12)," för"att"alltid"vara"på"säker"sida."Den" fria"parametern"!! "är"det"största"
värdet"från" lastkombinationerna"och"även"om"det"skulle"vara"från"den"andra" lastkombinationen"blir"det"

ett"värre"scenario"att"addera"ihop"de"största"värdena."(Trafikverket,"2011)."

För" de" dimensionerande" geotekniska" lasterna"!!,!"#"används" Tabell" C3" från" Kapitel" C1.2.4" istället" vid"
dimensioneringen,"se"Ekv."(C13)."

"

!!,!"# = 0,91 ∙ 1,35 ∙ (!!"#$ + !!"#$%")," Ekv."(C12)"

!!,!"# = 0,91 ∙ 1,10 ∙ !å!"#$"" Ekv."(C13)"

"

där""

"

!!"#$"Egenvikt"från"fundamentets"pelarsula"

!!"#$%" "Egenvikt"från"fundamentets"pelare"

!å!"#$"Egenvikt"från"den"återfyllda"jorden."

"

Den"största"påverkande"lasten"på"marken"!! "beräknas"enligt"Ekv."(C14)."

"

!! = !!,!"# + !!,!"# + !!." Ekv."(C14)"

"

där""

"

!! "Variabel"dimensionerande"last"från"ovanliggande"konstruktion."

"

" "
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"

Det"dimensionerande"momentet"!!" "beräknas"med"Ekv."(C15)."

"

!!" = !! + !! ∙ ℎ!," Ekv."(C15)"

"

där""

"

!! "Dimensionerande"påverkande"momentet"på"fundamentet"

!! "Dimensionerande"påverkande"horisontalkraft"på"fundamentet"

ℎ!"Grundläggningsdjup."

"

Alla"ytterligare"definitioner"på"variabler" för"huvudvarianten"presenteras" i" Figur"C4"och"kommer"vara" till"

användning"bland"annat"när"lasteffekten"beräknas"senare"i"kapitlet."

"

Övriga"variabler"för"huvudvarianten"som"inte"har"blivit"definierade"än"är"

"

ℎ!"Höjd"på"pelarsula"

!!"Bredd"på"pelare"

ℎ!"Höjd"på"pelare."

Figur&C4&Geometriska&parametrar.&
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"

För"att"beräkna"grundläggningsdjupet"ℎ!!används"Ekv."(C16)."

"

ℎ! = ℎ! + ℎ!." Ekv."(C16)"

"

Från"valet"av"huvudvariant"(se"Bilaga"B)"framgick"det"att"en"konfigurator"ska"tas"fram"för"fundament"med"

eller"utan"en"ingjuten"pelare."Det"är"variabeln"ℎ!"som"alltså"kan"vara"0"mm"eller"ha"en"längd.""

Överlagringstrycket"på"grundläggningsnivå"!! "beror"på"om"grundvattennivån"befinner"sig"över"(Ekv."(C17))"

eller"under"(Ekv."(C18))"grundläggningsnivån"(Bergdahl"et"al.,"1993)."Avstånden"till"ekvationerna"definieras"

i"Figur"C5."

"

!! = !!"#$!!"#," Ekv."(C17)"

!! = !!"#$!! + !! − !! !! = !!"#$!! + !′!!," Ekv."(C18)"

"

där""

"

!!"#"Grundläggningsnivån"

!!"Nivå"från"marknivå"till"grundvattennivån"

!!"Nivå"från"grundvattennivån"till"grundläggningsnivån"

!!"#$ "Jordens"tunghet"

!!"Jordens"tunghet"i"vattenmättat"tillstånd"

!!"Vattnets"tunghet"

" "Figur&C5&Om&grundvattenivån&ligger&över&eller&under&grundläggningsnivån&blir&det&effektiva&
överlagringstrycket&olika.&Källa:&Bergdahl&et&al.&(1993).&
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"

I" den" här" fallstudien" kommer" fundamentet" att" alltid" befinna" sig" över" grundvattennivån" och" Ekv." (C18)"

kommer"inte"att"användas"i"den"fortsatta"fallstudien."

Den"effektiva,"kritiska"friktionsvinkeln"!! "är"ett"dimensionerat"värde"som"kan"beräknas"fram"ur"Ekv."(C19)"

(IEG,"2008:7)."

"

tan !! = !
!!
∙ ! ∙ tan ! ," Ekv."(C19)"

"

där""

"

!!"Fast"partialkoefficient"för"egenskap,"i"det"här"fallet"friktionsvinkel"

!"Karakteristiskt"värde"för"friktionsvinkel."

!"Omräkningsfaktor."

"

Det" valda" dimensioneringssättet" ger" från" vilken" uppsättning" som" partialkoefficienten" för" friktionsvinkel"

!!"ska"väljas"enligt"Eurokod"7"(2007)."Ur"Tabell"C13"kan"det"karakteristiska"värdet"för"friktionsvinkel"!"för"
olika"jordarter"väljas."

Tabell&C13&Karakteristiska&värden&för&friktionsvinkel.&Källa:&Trafikverket&(2011).&

"

Däremot"finns"det"andra"källor"som"beskriver"att"olika"kontroller"är"giltiga"för"vissa"jordarter"och"listar"då"

andra" namn" på" jordarterna." Det" blir" lättare" att" inte" behöva" hålla" isär" på" benämningarna" av" jordart" i"

fallstudien" om" en" input" i" konfiguratorn" kan" vara" friktionsvinkeln." Då" blir" det" också" en" mer" korrekt"

beräkning" för" just"den"marken"eftersom"det"är"ett"uppmätt"värde" från"en"geotekniker."Därför" förklaras"

omräkningsfaktorn"!"inte"mer"ingående,"eftersom"den"inte"kommer"att"behövas."
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Bärighetsfaktorerna"!! , !!! !och!!!"finns" tabellerade" för" 50" stycken" friktionsvinklar"!! "och" visas" i" Tabell"
C14."

"

Enligt" Trafikverket" (2011)" används" Bergdahl" et" al." (1993)" för" att" bestämma" bärighetsd" och"

korrektionsfaktorerna"till"Ekv."(C8).""

För" att" beräkna" korrektionsfaktorerna"!! , !! !!"ℎ!!! "beräknas" enligt" Ekv." (C20)d(C22)" (Bergdahl" et" al.,"
1993)."

"

!! = !!!!!!!!!!," Ekv."(C20)"

!! = !!!!!!!!!!," Ekv."(C21)"

!! = !!!!!!!!!!," Ekv."(C22)"

"

där"!, !, !,!!och!!"är"korrektionsfaktorer"och"beräknas"enligt"förklaringar"nedan."

Korrektionsfaktorn"!"tar" hänsyn" till" att" jordens" hållfasthet" ovan" grundläggningsnivån" ökar" bärförmågan"

och"bestäms"enligt"Ekv."(C23)"och"(C24)"(Bergdahl"et"al.,"1993)."

"

Tabell &C14&Bärförmågefaktorer.&Källa: &(Bernspång,&2003).&
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"

!! = !! = 1 + 0,35 !!"!!"
≤ 1,7," Ekv."(C23)"

!! = 1,0." Ekv."(C24)"

"

Eftersom" den" allmänna" bärighetsekvationen" (Ekv." (C8))" i" grunden" är" till" för" långsträckta" fundament"

behöver" en" korrigering" ske"med" korrektionsfaktorn"!"med" avseende" på" fundamentets" form" enligt" Ekv."

(C25)d(C28)" (Bergdahl" et" al.," 1993)." Divisionen" av" bredden"!! "och" den" effektiva" bredden"!!" "är" noga"
anpassad" för" fundamentet" i" fallstudien" från"källan,"där"en" rektangulär"platta"har"både"en"effektiv" längd"

och"bredd."

"

!!! = 1 + 0,2 !!
!!"

, om!! = 0," Ekv."(C25)"

!! = 1 + !!
!!
∙ !!!!" , om!! ≠ 0," Ekv."(C26)"

!! = 1 + !"#$ !!
!!!

," Ekv."(C27)"

!! = 1 − 0,4 !!
!!"

." Ekv."(C28)"

"

Korrektionsfaktorn"!"tar" hänsyn" till" att" en" grundplattas" bärförmåga" för" vertikala" laster" minskar" då" den"

utsätts"för"horisontella"laster"med"Ekv."(C29)d(C32)"(Bergdahl"et"al.,"1993)."

"

!!! = 1 − !∙!!
!!∙!!!∙!!"∙!!

, om!! = 0,% Ekv."(C29)"

!! = !! −
!!!!

!!∙!"#$
, om!! ≠ 0," Ekv."(C30)"

!! = 1 − !!
!!!!!∙!!"∙!!"∙!"#$

!
," Ekv."(C31)"

!! = 1 − !!
!!!!!∙!!"∙!!"∙!"#$

!!!
," Ekv."(C32)"

"

där""

"

! =
!! !!

!!"
!! !!

!!"
," Ekv."(C33)"

!!! = !!"/!!." Ekv."(C34)!
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Korrektionsfaktor"!"tar"hänsyn"till"jordens"minskande"bärförmåga,"då"intilliggande"markyta"lutar"bort"från"

fundamentet,"genom"Ekv."(C35)d(C37)"(Bergdahl"et"al.,"1993)."

"

!!! = 1 − !!
!!!
, om!! = 0," Ekv."(C35)"

!! = !!!!∙!"#$ , om!! ≠ 0," Ekv."(C36)"

!! = !! = 1 − !"#2!," Ekv."(C37)"

"

där""

"

!"Markytans"lutningsvinkel"mot"horisontalplanet."

"

Ekv." (C35)d(C37)"kan" inte"användas"om"! > !
! "vid"dränerad"analys" (Bergdahl"et"al.,"1993)."Eftersom"det" i"

den"här"fallstudien"är"valt"att"skapa"en"konfigurator"för"fundament"som"inte"ligger"i"slänter"blir"det"ingen"

reduktion"av"bärförmågan"för"marken"och"alla&korrektionsfaktorer&g&blir&1,0.&"

Korrektionsfaktorn"!"tar" hänsyn" till" bärförmågan" då" fundamentets" underyta" lutar" för" att" klara" av" stora"

horisontella"laster"enligt"Ekv."(C38)d(C40)"(Bergdahl"et"al.,"1993)."

"

!!! = 1 − !!
!!! , om!! = 0," Ekv."(C38)"

!! = !! −
!!!!

!!∙!"#$
, om!! ≠ 0," Ekv."(C39)"

!! = !! = 1 − !"#$ !," Ekv."(C40)"

"

där""

"

!"Lutningen"hos"fundamentets"underkant"mot"horisontalplanet."

"

I" den" här" fallstudien" görs" valet" att" skapa" en" konfigurator" för" fundament" som" ligger" plant" och" därför"

behöver" ingen" reduktion" ske" för" bärförmågan" på" grund" av" ett" lutande" fundament." Alla&

korrektionsfaktorer&b&blir&1,0.&&
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"

Figur&C6&Dimensionerande&last&för&vertikal&bärförmåga.&Källa:&Trafikverket&(2011).&

Nu" kan" det" dimensionerande" grundtrycket" på" grundläggningsnivån"!!!beräknas" fram" enligt" Ekv." (C8)."

Grundtrycket" antas" vara" jämnt" fördelat" inom" den" effektiva" fundamentarean"!!" "och" ger" jordens"
dimensionerande"bärförmåga"under"plattan."Den"bärförmågan"ska"vara"större"än"den"dimensionerande"

last"som"läggs"på"plattan"!! "(beräknas"tidigare"enligt"Ekv."(C14))"enligt"Ekv."(C41)"(Trafikverket,"2011)."

"

!! ≤ !! ∙ !!"." Ekv."(C41)"

"

Styrande" parameter:" I" den" här" kontrollen" påverkar" hela" fundamentets" geometri," i" första" hand" genom"

egentyngderna."Förenklat"sett"är"det"en"yta"med"en"viss"bärförmåga"som"ska"klara"av"en"viss"last,"är"det"

rimligt"att"bredden"på"den"arean"förändras"om"kontrollen"inte"uppfylls."Visserligen"påverkas"också"lasten"

av" den" förändringen,"men"den"parametern" är"mer" inbakat" i" den" formeln" än" vad"den" är" i" den" effektiva"

arean." Excentriciteten" kommer" också" att" bli" mindre" vilket" ger" en" större" effektiv" bredd," samtidigt" som"

bredden"ökar."Den"effektiva"arean"ökar"alltså" i"båda"sina"termer,"medan" lasten"ökar"bara" i"vissa"av"sina"

termer."

C1.3.1.3 Glidning!
När" det" förekommer" horisontella" lasteffekter" ska" grundplattor" dimensioneras"med" hänsyn" till" glidning.""

Det" är" oftast" friktion" mot" grundplattans" underyta" som" tar" upp" de" lasterna" och" ibland" kan" även" det"

mothållande" jordtrycket"mot"grundplattans" sidor" tas"med" i"bärförmågan."Det"ger"ett" villkor,"Ekv." (C42),"

som"ska"uppfyllas"för"att"grundplattan"ska"vara"kontrollerad"för"glidning."(IEG,"2008:7)"

" "
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Enligt"Figur"C7"syns"de"olika"krafterna"som"skapar"glidning"(blåa)"och"vilka"som"motverkar"(röda).""

"

!! + !!,! ≤ !! + !!,!," Ekv."(C42)"

"

där""

"

!!,! "Aktuellt"jordtryck""

!! "Dimensionerande"mothållande"bärförmåga"baserad"på"friktion"mellan"jord"och"platta"

!!,! "Dimensionerande"mothållande"jordtryck."

"

De" högsta" horisontallasterna" i" kombination" med" låga" vertikallaster" ska" användas" för" att" undersöka"

glidning." Därför" kommer" den" vertikala" lasten" som" används" för" glidning" (!′!)" inte" att" vara" samma" som"

används" förkontroll" av" Vertikal" bärförmåga." Den" pådrivande" horisontallasten" !! "definieras" av"

projektören."För"den"kommande"formeln"Ekv."(C43)"är"det"viktigt"att"definiera"om"den"vertikala"lasten"är"

beroende"av"den"horisontella"lasten"eller"inte."Eftersom"det"är"vanligt"att"de"är"beroende"av"varandra"när"

lasten"kommer"från"till"exempel"ett"tåg,"kommer"lasterna"i"den"här"fallstudien"väljas"att"de"är"oberoende"

av"varandra."

Eftersom" markytan" omkring" fundamentet" inte" kommer" luta" i" den" här" fallstudien" (se" Kapitel" C1.3.1.2)"

kommer"trycken"!!,! "och"!!,! "att"vara" lika"stora"och"motsatta,"vilket"gör"att"de"tar"ut"varandra"och"kan"

bortses"från"i"Ekv."(C42).""

Figur&C7&Laster&som&påverkar&glidning.&Källa:&TK&Geo&11.&
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För" att" beräkna" den" dimensionerande" mothållande" bärförmågan"!! "måste" man" ta" hänsyn" till" om" det"

gäller"för"en"dränerad"eller"en"odränerad"analys."Det"gör"man"genom"med"Ekv."(C43)"för"dränerad"analys"

och"Ekv."(C47)"för"odränerad"analys."(IEG,"2008:7)"

"

!!!"ä!"#$% = !′! ∙ tan !!! " Ekv."(C43)"

"

där"

"

!′! "Effektiv"dimensionerande"vertikal"lasteffekt""

!!! "Effektiv"dimensionerande"vinkel."

"

Den" effektiva" dimensionerande" vinkeln"!!! "beräknas" med" Ekv." (C44)" för" platsgjutna" betongplattor" och"

med"Ekv."(C45)"för"förtillverkade,"släta"plattor"(IEG,"2008:7)."

"

!!! = !!",!! ," Ekv."(C44)"

!!! =
!∙!!",!!

! ," Ekv."(C45)"

"

där""

"

!!",!! "Effektiv,"kritisk"friktionsvinkel."

"

Den" effektiva," kritiska" friktionsvinkeln"!!",!! "är" ett" dimensionerat" värde" som" beräknas" enligt" Ekv." (C19)"

(IEG,"2008:7)."Ur"Tabell"C13"kan"det"karakteristiska"värdet"för"friktionsvinkel"!!"för"olika"jordarter"väljas,"
men"som"nämndes"tidigare"ska"den"dimensionerande&friktionsvinkeln"vara"ett"input"värde"som"definieras"

in" i" konfiguratorn" vilket" kommer" vara" samma" som" den" effektiva" kritiska" friktionsvinkeln." I" den" här"

fallstudien" görs" valet" att" fundamenten" ska" vara" platsgjutna" eftersom" det" är" vanligt" för" opålade"

betongfundament,"och"därför"kommer"bara"Ekv."(C44)"att"användas"i"fortsättningen."

Lasten" som" används" i" Ekv." (C43)" definieras" som" effektiv" dimensionerande,"men" den" är" egentligen" den"

lägsta"vertikala" lasten" som"kan"uppstå."Det"är"den" största"!! "som"påverkar,"men"det"kommer"alltid"att"

finnas"en"vertikal"last."Men"värsta"fallet"blir"när"!’! "är"så"liten"som"möjligt."

"
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!′! = !!,!"# + 0,99 ∙ !!"#$ ∙ !!! ∙ ℎ! + !!! ∙ ℎ! + 1,092 ∙ !!"#$%& ∙ !!! ∙ ℎ! + !!! ∙ ℎ! ." Ekv."(C46)"

"

För"att"beräkna"bärförmågan"med"en"odränerad"analys"används"Ekv."(C47)"(IEG,"2008:7)."

"

!!!"#ä!"#$% = !!"!!" " Ekv."(C47)"

"

där""

"

!!""Fundamentets"effektiva"area"där"kohesion"mobilieras"

!!" "Dimensionerande"odränerad"skjuvhållfasthet"(se"Kapitel"C1.3.1.2)."

"

Finns" det" en" chans" att" vatten" och" luft" når" kontaktytan" mellan" grundplattan" och" den" odränerade"

kohesionsjorden"skall"Ekv."(C48)"gälla"för"den"dimensionerande"mothållande"bärförmåga"enligt"Eurokod"2"

(2005)."

"

!!!"#ä!"#$% ≤ 0,4!′!." Ekv."(C48)"

"

För"kohesionsjord"ska"både"odränerad"och"dränerad"analys"göras."För"lera"vid"odränerad"analys"som"antas"

ha" hunnit" rekonsolidera" används"!!"," annars" används"!!"# "(omrörd" dimensionerande" skjuvhållfasthet)."

(IEG,"2008:7)"

I" den"här" fallstudien"har" ett" val" gjorts" att" bara" fokusera"på"dränerad" analys" (se" Kapitel" C1.3.1.2)," vilket"

kommer" göra" att" Ekv." (C47)" och" (C48)" inte" kommer" att" användas" i" fortsättningen." Eftersom" dränerad"

analys"ska"göras"för"både"kohesionsd"och"friktionsjord"kan"den"genomföras"för"samtliga"friktionsvinklar" i"

indatat."Därför"presenteras"inga"värden"för"omrörd"dimensionerande"skjuvhållfasthet""!!"# "eftersom"den"

inte"kommer"att"används"här"eller"i"någon"annan"kontroll."

Begränsningar"för"olika"typer"av"jordar"i"både"odränerad"och"dränerad"analys:""

d Mellanjord"!! ≤ 0,4!′! "
d Bottenmorän"!! ≤ 0,5!′! "
d Kristallint"berg"!! ≤ 0,4!′! "
d Planslipar"berg"och"övriga"fall"!! ≤ 0,75!′!."

" (IEG,"2008:7)"

Styrande"parameter:"Bredden"på"pelarsulan"påverkar"den"här"kontrollen"eftersom"det"är"friktionen"under"

pelarsulan" som" tar" upp" den" horisontella" lasten."Med" en" bredare" pelarsula" blir" det"mer" friktion" och" en"
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"

större"motverkande"last."Även"fastän"alla"parameterar"för"fundamentets"geometri"kommer"finnas"med"i"

beräkningarna"(på"samma"sätt"som"för"Vertikal"bärförmåga),"är"det"bredden"på"pelarsulan"som"gör"mest"

nytta"för"kontrollen"då"den"förändras."

C1.3.1.4 Stjälpning!!
Kontrollen" som" ska" göras" är" för"momentstabiliteten" för" fundamentet" runt" den"mest" belastade" kanten"

enligt"dimensioneringsfall"EQU"(se"Kapitel"C1.2.4)."Det"är"särskilt"viktigt"att"undersöka"stjälpning"då"laster"

har"stora"excentriciteter."Om"excentriciteten"är"större"än"en"tredjedel"av"bredden"på"en"platta"är"det"extra"

viktigt"att"utföra"kontrollen."För"grundläggning"på"berg,"fast"friktionsjord"och"fast"lera"är"det"vanligare"att"

stjälpning"blir"dimensionerande"än"för"andra"jordarter."(IEG,"2008:7)""

För"kontrollen"av"stjälpning"ska"Ekv."(C49)"uppfyllas"(IEG,"2008:7)."

"

!!"#,! < !!"#,! + !!," Ekv."(C49)"

"

där""

"

!!"#,! "Dimensioneringsvärde"för"effekten"av"stjälpande"laster"

!!"#,! "Dimensioneringsvärde"för"effekten"av"stabiliserande"laster"

!! "Dimensionerad"mobiliserad"skjuvkraft"under"plattan."

"

Risken"för"stjälpning"kan"däremot"antas"vara"begränsad"om"minst"ett"av"nedanstående"villkor"uppfylls:"

d Lastresultantens"excentricitet"!"är"mindre"än"1/3"av"pelarsulans"bredd"

d Jordens"egenskaper"ger"att"den"vertikala"bärförmågan"är"styrande" " ""

" (IEG,"2008:7)."

Av"de"två"villkoren"som"IEG,"2008:7"gav"kommer"den"andra"alltid"vara"beroende"på"vart"fundamentet"ska"

stå"någonstans."Då"är"det"alltid"bättre"att"satsa"på"att"det"första"villkoret"alltid"uppfylls."

Det"finns"även"ett"annat"villkor"som"Trafikverket"(2011)"redovisar,"som"säger"att" lastresultantens"minsta"

avstånd"till"pelarsulans"kant"ska"vara"

d 0,1"m"vid"grundläggning"på"berg"och"

d 0,3"m"vid"grundläggning"på"jord"

för"att"undvika"att"stjälpning"uppstår."

Eftersom"dessa"villkor"finns,"går"de"att"använda"som"gränser"i"fallstudien"som"måste"uppfyllas"istället"för"

att"beräkna"på"Ekv."(C49)."Excentriciteten"!"kommer"alltså"att"ha"gränser"på"avståndet"från"pelaren"samt"
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avståndet" från" kanten" av" pelarsulan." Ingen" närmare" beräkning" kommer" alltså" att" göras" för" stjälpning."

Formler"presenteras"i"Bilaga"D."

Styrande"parameter:"Då"bredden"på"pelarsulan"ökas"kommer"excentriciteten"att"bli"mindre"(på"grund"av"

ökad" last)" och" den" här" kontrollen" är" mindre" farlig" med" en" mindre" förskjutning" av" lastresultanten."

Dessutom"uppfylls" de" villkor" som" ska" uppfyllas" i" den" här" fallstudien" för" att" vara" på" säker" sida" och" inte"

behöva"undersöka"stjälpning"grundligare,"om"excentriciteten"är"mindre."

C1.3.2 BRUKSGRÄNSTILLSTÅND&
I"bruksgränstillstånd"ska"följande"gränstillstånd"verifieras"för"den"geotekniska"bärförmågan:"

d Sättning"

d Hävning"

d Vibration"

" (IEG,"2008:7)."

För"lasterna"i"bruksgränstillstånd"används"partialkoefficienten"1,0"vid"dimensionering."När"man"beräknar"

sättningar" ska"man" se"det" som"ett"ungefärligt" värde"och" inte"exakt."Om"sättningarna" inte"går" att" antas"

vara"försumbara"ska"de"bestämmas"med"beräkningar."(IEG,"2008:7)."

C1.3.2.1 Sättningar!
Sättningar" är" ett" komplicerat" område" när" det" gäller" marken" och" det" krävs" antingen" erfarenhet" eller"

mycket" tid"att" lära"sig."Det"är"vanligt"att"beräkna"ut"nödvändiga"sättningar" i"dataprogram"(IEG,"2008:7)."

Det"är"också"komplicerade"beräkningsprocesser"som"behöver"genomföras."

Därför"görs"valet"att"i"den"här"fallstudien"beräknas"sättningar"av"en"geotekniker"involverad"i"projektet"som"

fundamentet" behövs." Geoteknikern" får" fram" en" maximal" spänning"!!ä!!"#"$%& "som" fundamentet" får"

överföra"till"marken"och"det"värdet"kommer"kunna"matas" in"till"konfiguratorn."Den"spänningen"kommer"

multiplicerad"med"den"effektiva"arean"!!""för"fundamentet"att"ge"en"kraft"som"inte"får"överstigas"av"den"

vertikala"lasten"som"påverkar"marken."Vid"beräkningar"kommer"lasteffekten"från"fundamentet"på"marken"

att"vara"samma"som"för"Vertikal"bärförmåga"(det"vill"säga"!!).""Ekv."(C50)"visar"vilken"kontroll"som"måste"

genomföras"för"sättningar."

"

!!ä!!"#"$%& ≥ !!
!!"

."" Ekv."(C50)"

"

Styrande"parameter:"Eftersom"marken"under"fundamentets"pelarsula"kommer"ha"ett"största"tillåtna"tryck"

som" indata," är" det" den" effektiva" arean" som" kommer" att" justeras" för" att" klara" kontrollen." Samma"

resonemang"som"för"den"vertikala"bärförmågan"gäller"även"här."

" !
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C1.3.2.2 Hävning!
Det"kan"uppstå"hävning"på"olika"skilda"sätt"enligt"(IEG,"2008:7):"

P ”Minskning"av"effektivspänning"

P Volymökning"av"vattenmättad"jord"

P Hävning" under" konstans" volymtillstånd" hos" helt" vattenmättad" jord" beroende" på" sättning" i" en"

angränsande"byggnad.”"

Studeras"inte"i"den"här"fallstudien"

C1.3.2.3 Vibration!
Om"vibrerande"laster"eller"andra"vibrationer"påverkar"en"grundläggning"ska"en"dimensionering"ske"så"att"

de"vibrationerna" inte"ger"upphov"till"sättningar."De"åtgärder"som"bör"genomföras"ska"se"till"att" följande"

inte"sker:"

P ”Resonans" mellan" frekvensen" hos" den" dynamiska" lasten" och" egenfrekvensen" i"

grundläggningssystemet"

P Flytning"till"följd"av"resonans.”"

Om"stora"vibrationer"som"från"jordbävningar"kan"uppstå,"ska"konstruktionen"dimensioneras"efter"Eurokod"

8."(IEG,"2008:7)""

Studeras"inte"i"den"här"fallstudien."

C1.4 Dimensionering& genom& beräkning& av& betongens&
bärförmåga&
Betongens"bärförmåga"måste"också"undersökas"för"att"se"om"den"klarar"av"alla"de"laster"som"den"utsätts"

för"Eurokod"2"(2005)."

C1.4.1 BROTTGRÄNSTILLSTÅND&
C1.4.1.1 Skjuvning!
Från"Tabell"B4"i"Bilaga"B"framkom"det"att"för"pelarsulor"med"armering"mot"böjande"moment"är"det"vanligt"

att" inte" ha" någon" skjuvarmering" i" pelarsulan." Därför" görs" valet" att" i" den" här" fallstudien" ska" ingen"

skjuvarmering" behövas" i" fundamentets" pelarsula." Istället" kommer" formlerna" för" att" inte" behöva"

skjuvarmering"att"användas"som"avgränsningar"i"fallstudien"som"styr"parametrarna."

Ingen"skjuvarmering"behövs"om"Ekv."(C51)"uppfylls"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!" < !!",!," Ekv."(C51)"

"

där""

"

!!" "Mobiliserad"skjuvkraft"i"ett"kritiskt"snitt"
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!!",! "Tvärkraftskapacitet"utan"skjuvarmering."

"

För" att" beräkna" den" mobiliserade" skjuvkraften"!!" "i" ett" snitt" på" ett" avstånd"!!""från" pelarens" periferi"
används"Ekv."(C52)"(Betongrapport,"2010).""

"

!!" = !!
!!"

∙ !!!!!
! − !!" ." Ekv."(C52)"

"

Tvärkraftskapaciteten"med"avseende"på"livskjuvbrott"utan"armering"!!",! "beräknas"med"Ekv."(C53)"enligt"

Eurokod"2"(2005)."

"

!!",! = !"# !!",! ∙ ! ∙ 100 ∙ !! ∙ !!"
!
! + !! ∙ !!" ∙ !! ∙ !!"

!!"# + !! ∙ !!" ∙ !! ∙ !!"
," Ekv."(C53)"

"

där""

"

! = 1 + !""
!!"

," Ekv."(C54)"

!! = !!"
!!∙!!"

≤ 0,02," Ekv."(C55)"

!!" ""Arean"hos"den"dragarmering"som"når"minst"(!!" "+"!!")"från"betraktat"snitt"

!!""Tvärsnittets"minsta"bredd"inom"dess"dragna"del" = !! "

!!" = !!"
!!

< 0,2 ∙ !!"," Ekv."(C56)"

!!" ""Normalkraft"på"pelarsulan"orsakad"av"yttre"last"(positiv"vid"tryckkraft)""

!! ""Betongtvärsnittets"area""

!! = 0,15,"

!!",! = 0,18/!!," Ekv."(C57)"

!!"# = 0,035 ∙ !!/! ∙ !!!"!/!." Ekv."(C58)"

"

Normalkraften"!!" "som"uppstår"på"pelarsulan"från"jordtrycket"försummas"i"den"här"fallstudien."Arean"!!" "
kommer"att"vara"densamma"som"!!,!ä!" "från"Kapitel"C1.4.1.5."
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"

Dessutom"ska"Ekv."(C59)"uppfyllas"för"att"inget"livkrossbrott"ska"ske""enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!",!"# ≤ 0,5 ∙ !! ∙ !!" ∙ ! ∙ !!"," Ekv."(C59)"

"

där""

"

!!",!"#"Maximal"skjuvkraft"

!"Reduktionsfaktor"för"betong"med"skjuvsprickor."

"

!!",!"#"är"större"än"!!","eftersom"den"inte"ska"beräknas"på"avstånd"!"från"pelarkanten"(vilket"Ekv."(C52)"
gjorde),"utan"ska"vara"den"maximala"tvärkraften"(Betongrapport,"2010)."Därför"används"Ekv."(C60)"för"att"

beräkna"den"maximala"tvärkraften"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!",!"# = !!
!!"

∙ !!!!!
! ." Ekv."(C60)"

"

Reduktionsfaktorn"!"beräknas"med"Ekv."(C61)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

! = 0,6 ∙ 1 − !!"
!"# ." Ekv."(C61)"

"

Inga"fler"beräkningar"behöver"genomföras"eftersom"det"inte"ska"finnas"någon"skjuvarmering"i"pelarsulan."

C1.4.1.2 Genomstansning!
När" det" finns" en" koncentrerad" last" på" en" relativt" smal" yta"!!"#$ "ska" genomstansning" från" den" lasten"

undersökas"för"plattor"eller"grundplattor"enligt"Eurokod"2"(2005)."Det"typiska"grundkontrollsnittet"!! "kring"
en"belastad"area"!!"#$ "syns" i" Figur"C8"enligt" Eurokod"2" (2005)."Den"belastade"arean"!!"#$ "" är" vanligtvis"
formad" cirkulärt," kvadratiskt," rektangulärt" eller" Tdformat" enligt" Eurokod" 2" (2005)." Eftersom" den" här"

fallstudien" har" en" huvudvariant" där" båda" variationerna" kommer" ha" en" pelarlast" på" pelarsulan" behöver"

genomstansning"undersökas."
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Pelarsulans"effektiva"höjd"!,"som"används"för"formlerna"för"genomstansning,"beräknas"som"ett"

medelvärde"av"de"två"armeringslagren"i"bottenlagret"med"Ekv."(C62)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

! = !!",ö!!!!",!"
! ," Ekv."(C62)"

"

där"

"

!!",ö! "Övre"armeringslagrets"tyngdpunkt"i"underkant"av"pelarsulan"

!!",!" "Undre"armeringslagrets"tyngdpunkt"i"underkant"av"pelarsulan.""

"

Det"kommer"att"finns"två"ortogonala"lager"med"böjande"armering"eftersom"det"är"vanligast"från"Bilaga"B."

Huvudriktningen" för" armeringsjärnen" är" definierad" i" den" här" fallstudien" i" samma" riktning" som" den"

vertikala" pålastade" lasten"!! ." Den" effektiva" höjden"!!",!" "för" armeringsjärnen" i" huvudriktningen" är"

definierad" från" överkant" av" pelarsulan" till" tyngdpunkten" av" järnen," vilket" är" mitten" på" diametern" på"

böjarmeringsjärnen"!,"och"beräknas"med"Ekv."(C63)."

"

!!",!" = ℎ − !!"# − !!,!"
! ." Ekv."(C63)"

"

För" armeringsjärnen" i" den" sekundära" riktningen" (övre" lagret)" används" Ekv." (C64)" för" att" beräkna" den"

effektiva"höjden"till"tyngdpunkten"!!",ö!."

"

!!",ö! = ℎ − !!"# − !!!,!"
! ." Ekv."(C64)"

"

Bärförmågan" för" genomstansning" bör" kontrolleras" vid" minst" två" snitt," där" det" första" snittet" är" längs"

pelarkanten" och" den" andra" är" längs" grundkontrollsnittet"!! "på" avståndet"2! "från" pelarkanten" som"

beräknas"med"Ekv."(C65)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

Figur&C8&Grundkontrollsnittets&periferi&runt&en&lastad&area.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&
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"

"

!! = 4 ∙ !! + 2 ∙ ! ∙ !!," Ekv."(C65)"

"

där"

"

!! "Avståndet"från"pelarperiferi"till"kontrollsnittet."

"

Fler" kontrollsnitt" innanför" avståndet"2! "bör" undersökas" enligt" Eurokod" 2" (2005)," men" det" finns" inga"

anvisningar" på" hur" många" snitt" som" bör" kontrolleras." Det" gäller" att" finna" ett" minimum" av" kvoten"

skjuvspänningen" reducerad" med" lasten" innanför" kontrollsnittet" och" stanshållfastheten" för" snittet"

(Betongrapport," 2010)." Betongrapport" (2010)" tar" upp" ett" exempel" där" fem" kontrollsnitt" beräknas" och"

kontrolleras" på" distanserna"2!,"1,5!,"!,!0,5!"och"0,25!"från" den" belastade" arean." Ekv." (C65)" kommer" i"

detta"fall"att"generera"fem"stycken"värden"till"de"fem"olika"kontrollsnitten"(!! − !!).""

Efter"detta"beräknas"excentriciteten"vid"genomstansning"genom"att"använda"skjuvflödesfördelning"!! "till"

samtliga" kontrollsnitten" (Betongrapport," 2010)." Skjuvflödesfördelningen"!! "för" kvadratiska" pelare" för"

grundkontrollsnittet"beräknas"med"Ekv."(C66)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!! =
!!!
! + !!

! + 4 ∙ !! ∙ ! + 16!! + 2 ∙ ! ∙ ! ∙ !!." Ekv."(C66)"

"

Ekv."(C66)"behöver"förenklas"till"Ekv."(C67),"som"är"den"ekvationen"som"används"i"fortsättningen,"för"att"

lättare"kunna"substituera"ut"sträckan"!! ""för"de"olika"längderna"av"kontrollsnitt."Den"förenklingen"kommer"

från"Betongrapport"(2010).""

"

!! =
!!!
! + !!

! + 2 ∙ !! ∙ !! + 4 ∙ !! ! + ! ∙ !! ∙ !!." Ekv."(C67)"

"

För" grundkontrollsnittet" förklaras" här" hur" bärförmågan" ska" beräknas" fram." Den" dimensionerande"

bärförmågan"för"genomstansning"utan"skjuvarmering"för"en"platta"!!",!!"betraktat"i"grundkontrollsnittet"
enligt"Figur"C8."och"beräknas"fram"med"Ekv." (C68)"enligt"Eurokod"2"(2005)."Det"är"samma"ekvation"som"

Ekv." (C53)" fastän" den" ger" enheten" [MPa]" istället," för" att" kunna" jämföra" med" den" maximala"

skjuvspänningen"!!" "enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!",!! = !!",! ∙ ! ∙ 100 ∙ !! ∙ !!" !/! + !! ∙ !!" ≥ !!"# + !! ∙ !!" ." Ekv."(C68)"



Bilaga&C&–&Resultat&från&fallstudie:&Beräkningsförfarande&
_____________________________________________________________________________________&

37"

"

För" beräkning" av" lasteffekter" och" genomstansningskapaciteter" behövs" excentricitetsfaktorn"!"från" EK2"
(Betongrapport," 2010)." Excentricitetsfaktorn"!! "beräknas" för" grundkontrollsnitt" med" Ekv." (C69)" enligt"

Eurokod"2"(2005)."

"

!! = 1 + ! ∙ !!"
!!

∙ !!!!
." Ekv."(C69)"

"

där"

"

!"Koefficient"för"förhållandet"mellan"pelarlängd"och"pelarbredd"

"

Momentet"!!" "och"tvärkraften"!! "är"beräknade"i"Kapitel"C1.3.1.2."

Koefficienten"!"beror"på"förhållandet"mellan"pelarens"längd"och"bredd"enligt"Eurokod"2"(2005)."Eftersom"

fundamentets"pelare"är"kvadratisk"blir"förhållandet"1,0"och"det"ger"enligt"Eurokod"2"(2005):"

"

! = 0,6."

"

Vid" en" excentrisk" upplagsreaktion" bör" den" maximala" skjuvspänningen" !! "för" grundkontrollsnittet"
beräknas"med"Ekv."(C70)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!",! = !! ∙ !!
!!∙!

." Ekv."(C70)"

"

För" de" kontrollsnitten& som& görs& innanför& !" "beräknas" den" dimensionerande" bärförmågan" för"

genomstansning"utan"skjuvarmering"!!",!" "för"en"platta"enligt"Ekv."(C71)"från"Eurokod"2"(2005)."

"

!!",!" = !!",! ∙ ! ∙ 100 ∙ !! ∙ !!"
!
! ∙ !∙!!! ≥ !!"# ∙ !∙!!! ,"MPa" Ekv."(C71)"

"

För" de" övriga" kontrollsnitten" ska" en" påförd" nettolast"!!",!"#,! "beräknas" fram" enligt" Ekv." (C72)" och"

användas"i"Ekv."(C77)"och"(C78)"för"att"bestämma"den"maximala"skjuvspänningen"enligt"Eurokod"2"(2005)."
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"

"

!!",!"#,! = !! − ∆!!",!," Ekv."(C72)"

"

där"

"

∆!!",! "Resultanten"inom"aktuellt"kontrollsnitt"till"uppåtriktat"kontakttryck"från"jorden"reducerat"med"""

"""""""""""""grundplattans"egentyngd"(Resultanten"inom"aktuellt"kontrollsnitt)."

"

Resultanten"inom"aktuellt"kontrollsnitt"∆!!" "beräknas"fram"enligt"Ekv."(C73)"(Betongrapport,"2010)."

"

∆!!",! = !!,! ∙ !! ," Ekv."(C73)"

"

där""

"

!! "Area"inom"aktuellt"kontrollsnitt"

!! "Medeltryck"(exklusive"plattans"egenvikt)"under"pelaren"inom"kontrollsnittet"vid"triangulär"fördelning."

"

Arean"inom"aktuellt"kontroll"snitt"!! "beräknas"enligt"Ekv."(C74)"

"

!! = !!! + 4!! ∙ !! + ! ∙ !!!." Ekv."(C74)"

"

Enligt"(Betongrapport,"2010)"beräknas"medeltrycket"!! "enligt"Ekv."(C75)"för"att"ta"hänsyn"till"all"last"inom"

kontrollsnittet"på"marken,"utom"pelarsulans"egentyngd,"inom"samma"snitt."

"

!!,! = 1 − !!
! !!

! !
!!"

!!"!!!,!"#

∙ !∙(!!"!!!,!"#)!

!!!∙ !!! !
!!"

!!"!!!,!"#

." Ekv."(C75)"

"

där"
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"

!!,!"#"Dimensionerande"geotekniska"laster"(se"Kapitel"C1.3.1.2)."

"

Den" dimensionerande" kraften" från" pelaren"!!" "ska" beräknas" som" det" värsta" lastfallet" med" indatad

variabeln"!! "och"den"lastkombinerade"egentyngden"av"pelaren"från"STRdA."

"

!!" = 0,91 ∙ 1,35 ∙ !!"#$%" + !! "." Ekv."(C76)"

"

Den" skjuvspänning"!!",! "som"ska"användas" för"de"övriga" kontrollsnitten"beräknas" fram"enligt" Ekv." (C77)"

från"Eurokod"2"(2005)."

"

!!",! = !! ∙ !!",!"#,!!!∙!
," Ekv."(C77)"

"

där""

"

!! "Excentriciteten"för"kontrollsnitt."

"

För" kontrollsnitten" innanför" avståndet"2! "ska" excentricitetsfaktorn"!! "beräknas" enligt" Ekv." (C78)" från"
Eurokod"2"(2005)."

"

!! = 1 + ! ∙ !!"
!!",!"#,!

∙ !!!!
." Ekv."(C78)"

"

Enligt"Eurokod"2"(2005)"ska"även"den"maximala"bärförmågan"jämföras"med"tvärkraften"vid"pelarkanten."

Då"ska"en"oreducerad"!!",,!"beräknas"fram"för"snittet"intill"pelarperiferin"(se"Ekv."(C79))."Den"ska"göras"om"

till"en"kraft"för"att"sedan"jämföras"med"samma"!!",!"#"från"skjuvningskapitlet.""

"

!!",!,! = (1 + ! ∙ !!"
!!

∙ !!"#$%"!!"#$%"
) ∙ !!

!!"#$%"∙!
." Ekv."(C79)"

"
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"

Nu" kan" kontroller" för" genomstansning" av" pelarsulan" för" samtliga" kontrollsnitt" göras" enligt" Ekv." (C80)d

(C82)."

"

!!",! ≤ !!",!!," Ekv."(C80)"

!!",! ≤ !!",!"." Ekv."(C81)"

!!",!,! ∙ ℎ! ∙ !! ≤ !!",!"#." Ekv."(C82)"

"

C1.4.1.3 Lokalt!tryck!
För"delvis"belastade"ytor"kan"det"ske"lokal"krossning"som"måste"tas"till"hänsyn"vid"dimensionering"enligt"

Eurokod"2"(2005)."Den"dimensionerande"bärförmågan"!!!""som"ska"klara"lasten"vid"lokalt"tryck"från"den"

belastade"ytan"!!!"beräknas"enligt"Ekv."(C83)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!"# = !!! ∙ !!" ∙ !!!
!!!

≤ 3,0 ∙ !!" ∙ !!!," Ekv."(C83)"

"

där""

"

!!!"Den"belastade"arean"

!!!"Den"största"fördelningsyta"med"samma"form"som"!!!"som"lasten"kan"fördelas"över."

Figur"C9"visar"hur"variablerna"förhåller"sig"till"varandra"och"ger"även"en"begränsning"på"areans"!!!"mått."

Eftersom" huvudvarianten" har" en" kvadratisk" pelare" som" kommer" ge" upphov" till" arean"!!! "kommer"

variablerna"för"den"övre"arean"bli"annorlunda"(se"Ekv."(C84))."

!! = !! = !!," Ekv."(C84)"

ℎ = ℎ!." Ekv."(C85)"

Figur&C9&Fördelningsyta&vid&lokalt&tryck.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&
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"

Tyngdpunkten" för" både" fördelningsytan" !!! "som" den" belastade" ytan" !!! "bör" ligga" på" samma"

verkningslinje" enligt" Eurokod" 2" (2005)." Höjden"ℎ!"ska" överensstämma"med" Ekv." (C86)" enligt" Eurokod" 2"

(2005)."

"

ℎ! ≥ !! − !! ." Ekv."(C86)"

"

Bärförmågan"vid" lokalt"tryck"!!"#"ska"vara"större"än"den"dimensionerande"kraften"från"pelaren"!!","och"
Ekv."(C87)"ska"uppfyllas"för"att"undvika"krossning"under"pelaren."

"

!!" ≤ !!"#." Ekv."(C87)"

"

där"

"

!!" "Dimensionerande"last"från"fundamentets"pelare"(se"Kapitel"C1.4.1.2)."

"

För" huvudvarianten" utan" tillhörande" pelare" i" fundamentet" är" den" dimensionerande" kraften" bara"

indatavärdet"på"kraften"från"konstruktionen"ovan."

För"huvudvarianten"med"tillhörande"pelare"är"det"viktigt"att"först"undersöka"om"pelaren"klarar"av"trycket"

från"lasten"ovanför"enligt"Ekv."(C88)."

"

!! ≤ !!! ∙ !!"." Ekv."(C88)"

"

Eftersom"fundamentets"pelare"och"pelarsula"har"samma"betonghållfasthetsklass,"går"det"att"anta"att"om"

pelaren" klarar" lasten"med"Ekv." (C88)" kommer"pelarsulan"också" klara" sig" från" krossning."Det" gäller" även"

fastän" pelarens" egentyngd" tillkommer" när" krossning" av" pelarsulan" undersöks," eftersom" pelarsulan" kan"

sprida"lasten"och"därmed"öka"sin"bärförmåga."

Styrande"parameter:"För" lokalt"tryck"är"det"bredden"på"pelaren"som"påverkas,"eftersom"det"är"pelarens"

area"som"ska"kontrolleras"för"trycket"från"konstruktionen"ovan."Ingen"annan"av"de"styrande"parametrarna"

påverkar" den" här" kontrollen," på" grund" av" antagandet" om" trycket" mellan" fundamentets" pelarsula" och"

pelare"som"gjordes."
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"

C1.4.1.4 Knäckning!av!pelare!
När" man" kontrollerar" en" pelare" för" knäckning" gör" man" det" i" respektive" riktning" samt" att" de" verkar"

samtidigt"enligt"Eurokod"2"(2005)."Knäckning"undersöks"i"både"Brottsgränsd"och"Bruksgränstillstånd"enligt"

Eurokod"2"(2005)."För"att"inte"behöva"undersöka"för"andra"ordningens"moment"ska"uttrycket"i"Ekv."(C89)"

uppfyllas"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

! < !!"#," Ekv."(C89)"

"

där""

"

!"Slankhetstalet"

!!"#"Största"slankhetstalet"

"

För"att"beräkna"!!"#"används"Ekv."(C90)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!"# = 20 ∙ ! ∙ ! ∙ !!," Ekv."(C90)"" "

"

där""

"

! = !
!!!,!!!"

!(!"!!!"!ä!!!"ä!"!!"#ä!"!0,7)""

! = 1 + 2!!(!"!!!ä!!!"ä!"!!"#ä!"!1,1)"""

! = 1,7 − !!!(!"!!!!ä!!!"ä!"!!"#ä!"!0,7)""

!"Relativ"normalkraft"

"

Den"relativa"normalkraften"!"beräknas"enligt"Ekv."(C91)"från"Eurokod"2"(2005)."

"

! = !!"
!!∙!!"

," Ekv."(C91)"

"

där""
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"

!!" "Dimensionerande"last"från"fundamentets"pelare"(se"Kapitel"C1.4.1.2)""

!! "Pelarens"tvärsnittsarea."

"

Effekten"som"krypning"har" i"pelaren"ska"tas"med" i"undersökningen"av"andra"ordningen"enligt"Eurokod"2"

(2005)." Till" faktor"!"behövs" det" effektiva" kryptalet"!!!," som" beräknas"med" Ekv." (C92)" enligt" Eurokod" 2"

(2005)."

"

!!" = !! ∙
!!!"#
!!!"

," Ekv."(C92)"

"

där""

"

!!!"#"Första"ordningens"moment"i"bruksgränstillstånd"(Kvasidpermanent"lastkombination)"

!!!" "Första"ordningens"moment"i"brottgränstillstånd."

"

Geometrisk" imperfektion"som"till"exempel"avvikelser" i"geometrin"eller"placering"av"krafter"ska"tas"med" i"

beräkningarna"av"momenten"enligt"Eurokod"2"(2005)."Det"är"möjligt"att"inte"ta"med"det"effektiva"kryptalet"

(!!" = 0)"om"följande"uttryck"stämmer"(Ekv."(C93)d(C95))"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!! ≤ 2," Ekv."(C93)"

! ≤ 75," Ekv."(C94)"

!!!"
!!"

≥ !!." Ekv."(C95)"

"

Kryptalet"!!"bestäms"ur"Figur"C10"och" i"den"här"fallstudien"väljs"torkningstiden"till"30"dagar."Det"och"Nd

kurvan" ger" en" konstant" linje," nummer" 2." Eftersom" förhållandet"ℎ! "kan" variera" måste" varje" möjlig"

kombination" ge" ett" kryptal" under" två." Det" värsta" scenariot" testas" i" linje" 3" och" 4" och" det" visar" på" att"

kryptalet"alltid"hamnar"under"2"och"Ekv."(C93)"uppfylls"alltid"oavsett"hur"pelaren"ser"ut."
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"

"

Figur&C10&Utomhusförhållanden&för&kryptal.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&

Första"ordningens"moment"i"brottgränstillstånd"!!!" "beräknas"enligt"Ekv."(C96)"(Betongrapport,"2010)."

"

!!!" = !! ∙ ℎ! +!! +!!," Ekv."(C96)"

"

där""

"

!! = !! ∙ !!" ∙ !!! ." Ekv."(C97)"

"

Lutningen"från"geometriska"imperfektioner"!! "beräknas"enligt"Ekv."(C98)"från"Eurokod"2"(2005)."

"

!! = !! ∙ !! ∙ !!," Ekv."(C98)"

"

där""

!!"Grundvärde"

!!"Reduktionsfaktor"för"höjd"

!!"Reduktionsfaktor"för"antalet"delar."

"

Grundvärdet"!!"rekommenderas"vara"enligt"Ekv."(C99)"från"Eurokod"2"(2005)."
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"

!! = !
!"" = 0,005." Ekv."(C99)"

"

För"att"beräkna"reduktionsfaktorn"!!"för"höjden"används"Ekv."(C100)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!! = !
!!
," Ekv."(C100)"

"

där""

"

2/3 ≤ !! ≤ 1." Ekv."(C101)"

"

För"att"beräkna"reduktionsfaktorn"!!"för"antalet"delar"används"Ekv."(C102)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!! = 0,5 ∙ 1 + !
! ," Ekv."(C102)"

"

där""

"

!"Antalet"vertikala"delar"som"bidrar"till"den"totala"inverkan."

"

När"man"väljer" antalet" vertikala"delar"!"som"bidrar" till" den" totala" inverkan,"måste"en"definition"på"vad"

den" totala" inverkan" är." I" den" här" fallstudien" är" det" inte" möjligt" att" beräkna" lutningen"!! "för" hela"
byggnaden," eftersom" det" skulle" kräva" mycket" information" från" användaren" av" konfiguratorn" som"

indatavärden." Därför" undersöks" inverkan" på" enskild" bärverksdel," det" vill" säga" pelaren" som" tillhör"

fundamentet."Ingen"reduktion"görs"med"avseende"på"antalet"delar"eftersom"det"enligt"Eurokod"2"(2005)"

väljs"att"! = 1,0"som"ger"!! = 1,0."

I" fallstudien" kommer" Ekv." (C93)d(C95)" vara" krav" och" ska" uppfyllas," för" då" behöver" momentet" i"

bruksgränstillstånd"!!!"# "inte" beräknas" fram" och" faktorn"! "kommer" vara" konstant" 1,0."! = 1,1 "och"
! = 0,7"kommer"att"användas."

Slankhetstalet"!"beräknas"enligt"Ekv."(C103)"från"Eurokod"2"(2005)."

"
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"

! = !!
! ," Ekv."(C103)"

"

där""

"

!!"Knäckningslängd"

!"Tröghetsradie"för"osprucket"betongtvärsnitt."

"

Den"effektiva"längden"!!"kan"antingen"bestämmas"enligt"generella"definitoner"eller"med"formler."I"den"här"

fallstudien"antas"infästningarna"för"fundamentets"pelare"vara"fast"inspända"mot"pelarsulan"och"ledad"mot"

konstruktionens"pelare,"för"att"använda"ett"lastfall"som"ger"ett"svar"på"säker"sida."Därför"kan"pelaren"i"d)"i"

Figur"C11"användas,"vilket"ger"knäckningslängden"i"Ekv."(C104)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

Figur&C11&Olika&knäckningsfall&och&motsvarande&knäckningslängder&för&enskilda&bärverksdelar.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&

"

!! = 0,5 ∙ ℎ!." " Ekv."(C104)!

"

Tröghetsradien"!"beräknas"enligt"Betongrapport"(2010)"för"ett"kvadratiskt"tvärsnitt"med"Ekv."(C105)."

"

! = !!
!"." Ekv."(C105)"

"
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Biaxial"böjning"är"om"böjning"sker"åt"två"håll"samtidigt"enligt"Eurokod"2"(2005)."Det"finns"två"villkor"som"

ska"uppfyllas"för"inte"behöva"beakta"biaxiell"böjning"och"de"är"Ekv."(C106)d(C109)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!
!!
≤ 2"och" Ekv."(C106)"

!!
!!
≤ 2." Ekv."(C107)"

!!/!!
!!/!!!

≤ 0,2,"eller" Ekv."(C108)"

!!/!!
!!/!!!

≤ 0,2." Ekv."(C109)"

"

Eftersom"huvudvarianten"har"en"kvadratisk"pelare"kommer"Ekv."(C106)"och"(C107)"vara"1,0,"som"därmed"

uppfyller"kontrollerna."Ekv."(C108)"och"(C109)"påverkas"istället"av"valet"från"Kapitel"C1.3.1.2"att"det"bara"

kommer"vara"moment"i"en"riktning."Det"gör"att"den"formeln"av"Ekv."(C108)"och"(C109)"som"ska"användas"

kommer"att"bli"0"eftersom"edvärdet"i"nämnaren"är"0."Det"betyder"att"kontrollerna"för"att"inte"undersöka"

biaxiel"böjning"alltid"uppfylls,"oberoende"på"hur"fundamentet"ser"ut."

För" den" huvudvariant" som" inte" har" någon" pelare" i" fundamentet," utan" belastas" direkt" av" pelaren" från"

konstruktion"ovan,"behöver"knäckning"aldrig"undersökas."

C1.4.1.5 Böjande!moment!
I"det"här"delkapitlet"ska"armering"för"böjande"moment"i"fundamentets"pelarsula"beräknas"fram."Det"villkor"

om"måttens" förhållanden" till" varandra"som"finns" för"att" kapitlet"om"plattor" i"Eurokod"2" (2005)" ska"vara"

användbart"är"enligt"Ekv."(C110)."

"

!! ≥ 5ℎ!." Ekv."(C110)"

"

Om"villkoret"uppfylls"gäller"följande"regler"från"Eurokod"2"(2005)."

Det" böjande"momentet"!!",!ö! "i" ett" snitt" bredvid" pelaren" beräknas" enligt" Ekv." (C111)" (Betongrapport,"

2010)."Den"effektiva"bredden"!!""är"samma"som"beräknades"fram"i"Kapitel"C1.3.1.2."

"

!!",!ö! = !!
!!"

∙
!!!!!

!
!

! ." Ekv."(C111)"

"

" "
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"

Det"relativa"momentet"!!beräknas"enligt"Ekv."(C112)"(Betongrapport,"2010)."

"

! = !!",!ö!
!!"∙!!∙!!"!

," Ekv."(C112)"

"

där""

"

!!""Effektiv"höjd"till"böjarmeringsjärnen"

"

Det"mekaniska"armeringsinnehållet"!"beräknas"enligt"Ekv."(C113)"(Betongrapport,"2010)."

"

! = 1 − 1 − 2 ∙!," Ekv."(C113)"

"

En"inre"hävarmsfaktor"!"beräknas"enligt"Ekv."(C114)"(Betongrapport,"2010)."

"

! = 1 − !
! ." Ekv."(C114)"

"

Vid"beräkning"av"den"nödvändiga"armeringsarean"!!"används"Ekv."(C115)"(Betongrapport,"2010).""

"

!! =
!!",!ö!
!!"∙!!"∙!

," Ekv."(C115)"

"

Den" maximala" armeringsarean"!!,!"# "kan" sättas" som" obegränsad" enligt" EKS" 9" (2013)." Den" minsta"

armeringsarean"!!,!"#"beräknas"enligt"Ekv."(C116)"från"Eurokod"2"(2005)."

"

!!,!"# = !"# 0,26 ∙ !!"#!!"
∙ !! ∙ !!"

0,0013 ∙ !! ∙ !!"
," Ekv."(C116)"

"

där"

"
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!!"#"Medelvärde"för"betongens"axiella"draghållfasthet"

!!""Effektiv"höjd."

"

De" effektiva" höjderna" för" armeringsjärnen" i" huvudd" och" sekundärriktningen" beräknas" fram" i" Kapitel"

C1.4.1.2."

Den"nödvändiga" armeringsarean" jämförs"med"den"minsta" armeringsarean"och"den" största" arean"!!,!ä!" "
enligt"Ekv."(C117)"kommer"att"användas"i"fortsatta"beräkningar"(Betongrapport,"2010).&

"

!!,!ä!" = !"# !!
!!,!"#." Ekv."(C117)"

"

Med"en"vald"armeringsarea"kan"antalet"armeringsjärn"!"beräknas"fram"enligt"Ekv."(C118)"(Betongrapport,"

2010)." Det" valda" antalet" armeringsjärn" ska" vara" ett" heltal," vilket" gör" att" variabeln"!"avrundas" uppåt" till"
närmaste"heltal."

"

! = !!,!ä!"
!∙!!,!"! /!." Ekv."(C118)"

"

Det"nödvändiga"centrumavståndet"mellan"armeringsjärnen"!"beräknas"enligt"Ekv."(C119)"(Betongrapport,"
2010).""

"

!!,!" = !!!∙!!"#
!!ä!"!!

!." Ekv."(C119)"

"

För" att" beräkna" vilken" det" maximala" avståndet" mellan" armeringsjärnen" s!"#! "ska" vara" är" de"
rekommenderade"avgränsningarna"

d 3ℎ! ≤ 400!!!"för"armering"i"huvudriktningen"

d 3,5ℎ! ≤ 450!!!"för"armering"i"sekundär"riktningen" ""

" enligt"Eurokod"2"(2005)."

I"de"områdena"med"en"koncentrerad"last"eller"områden"med"maximalt"moment"gäller"istället"

d 2ℎ! ≤ 250!!!"för"armering"i"huvudriktningen"

d 3ℎ! ≤ 400!!!"för"armering"i"sekundär"riktningen"

" enligt"Eurokod"2"(2005)."
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"

För"den"här"huvudvarianten"kommer"de" två"senare"villkoren"att"vara"nödvändiga"under"den"tillhörande"

pelaren,"och"valet"görs"att"samma"avstånd"mellan"stängerna"användas"över"hela"bredden"för"att"förenkla"

och"alltid"vara"på"säker"sida."

Det"avståndet"!!ä!" "som"väljs"till"fortsatta"beräkningar"ska"uppfylla"Ekv."(C120)."

"

!!,!",!ä!" = !"# !!,!"
!!"#!." Ekv."(C120)"

"

För"att"det"ska"vara"enklare"att"lägga"ut"armeringsjärnen"avrundas"det"valda"avståndet"!!,!",!ä!" "neråt"till"
närmaste"heltal,"även"fastän"det"finns"olika"!!"#"värden"beroende"på"om"det"är"huvudriktningen"eller"den"

sekundära"riktningen."

Armering"i"överkant"kommer"inte"att"behandlas"i"denna"studie"på"grund"fastän"Bilaga"B"visar"på"att"det"är"

vanligt"för"huvudvarianten"(se"Tabell"B3"i"Bilaga"B)."Det"kommer"inte"vara"något"problem"att"lägga"till"den"

kontrollen"i"ett"senare"tillfälle."

C1.4.1.6 Armering!i!pelare!!
För"att"villkoren"för"pelare"i"Eurokod"2"(2005)"ska"vara"gällande"ska"olikheten"i"Ekv."(C121)"gälla."

"

ℎ! ≤ 4 ∙ !!." Ekv."(C121)"

"

För"längsgående"armeringsstänger"i"pelare"bör"den"minsta"armeringsdiametern"∅!,!ä,!"#"vara"8"mm"enligt"

EKS"9"(2013)."

"

!!,!ä,!"# = 8!!!."

"

Den"maximala"arean"!!,!"#"för"längsgående"armering"i"pelare"sätts"som"obegränsad"enligt"EKS"9"(2013)."

Den"minsta"arean"!!,!"#"för"längsgående"armering"i"pelare"beräknas"med"Ekv."(C122)"enligt"EKS"9"(2013)."

"

!!,!,!"# = 0,002 ∙ !! ," Ekv."(C122)"

"

Till"formeln"för"!!,!"(se"Ekv."(C127))"behövs"den"effektiva"höjden"på"armeringen"!!,"som"beräknas"enligt"

Ekv."(C123)."

"
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!! = !! − !!"# − !!,!ä
! ." Ekv."(C123)"

"

För"att"ta"fram"det"mekaniska"armeringsinnehållet"!!"till"Ekv."(C127)"används"Figur"C12."

"

Figur&C12&Mekaniska&armeringsinnehållet.&Källa:&(Isaksson&et&al.,&2010).&

För"att"kunna"använda"Figur"C12"behövs"förhållandet"mellan"den"effektiva"höjden"för"de"tryckta"stängerna"

och"för"de"dragna"stängerna"enligt"Ekv."(C124)."

"

!!!
!!
." Ekv."(C124)"

"
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"

Pelaren" ska" innehålla" lika"mycket" armering" i" den" tryckta" delen" som" det" är" i" den" dragna" delen," och" då"

samma" storlek" på" armeringsjärnen" används" beräknas" den" effektiva" höjden" till" de" tryckta" stängerna"!!! "
enligt"Ekv."(C125)."

"

!!! = !!"# + !!,!ä
! ." Ekv."(C125)"

"

Det"relativa"momentet"!"och"den"relativa"normalkraften"!"behöver"beräknas"fram"för"att"kunna"använda"

Figur"C12."De"beräknas"fram"enligt"Ekv."(C125)"respektive"Ekv."(C126)"enligt"Figur"C12."

"

! = !!"
!!"∙!!∙!!!

," Ekv."(C126)"

! = !!"
!!"∙!!∙!!

." Ekv."(C126)"

"

Nu"kan"armeringsarean"för"pelaren"!!,!"beräknas"fram"enligt"Ekv."(C127)"(Betongrapport,"2010)."

"

!!,! = !! ∙ !! ∙ !! ∙ !!"!!"
." Ekv."(C127)"

"

Den"armeringsarean" som"används" för"att"beräkna"antal"nödvändiga"armeringsstänger"är"den" största"av"

!!,!"och"!!,!,!"#"enligt"Ekv."(C128)."

"

!!,!,!ä!" = !"# !!,!
!!,!,!"#." Ekv."(C128)"

"

För"tvärgående"armering"ska"diametern"∅!,!""uppfyllas"av"Ekv."(C129)"och"(C130)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

∅!,!" ≥ 6!!!," Ekv."(C129)"

∅!,!"! ≥
∅!,!ä
! ." Ekv."(C130)"

"

Avståndet" mellan" tvärgående" armeringsstänger" bör" inte" vara" större" än"!!",!"# "enligt" Ekv." (C131)" och"
Eurokod"2"(2005)."
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"

!!",!"# = !"# 20 ∙ ∅!,!ä,!"#; !!; 400!!! ." Ekv."(C131)"

"

Avståndet"!!",!"#"bör"reduceras"med"faktorn"0,6"för"delar"av"pelaren"som"är"närmast"över"en"platta"med"

avståndet"!!"(Eurokod"2,"2005)."Samma"avstånd"ska"även"reduceras"med"0,6"om"pelaren"befinner"sig"över"

eller"under"en"balk"samt"under"en"platta"och"vid"omlottskarvar"av"längsgående"armering"om"den"största"

diametern"∅!,!ä"är"större"än"14"mm"(Eurokod"2,"2005)."

Om" de" längsgående" armeringsstängerna" byter" riktning," som" vid" ändring" av" pelartvärsnitt," bör" den"

tvärgående"armeringen"beräknas"med"hänsyn"till"de"uppkommande"sidokrafterna."Om"riktningsändringen"

är"1/12"eller"mindre"behöver"ingen"hänsyn"tas."(Eurokod"2,"2005)"

En" längsgående" armeringsstång" placerad" i" ett" hörn" bör" omslutas" av" tvärarmering." Inom" det" tryckta"

tvärsnittet"ska" ingen" längsgående"armeringsstång"finnas"på"ett"större"avstånd"än"150"mm"från"en"stång"

omfattad"av"ett"bygelhörn."(Eurokod"2,"2005)"

I"den"här"fallstudien"kommer"bredden"på"pelaren"att"vara"konstant"för"hela"pelaren."

C1.4.1.7 Förankring!av!armering!
Förankring" av" armering" ska" utföras" på" ett" sådant" sätt" att" krafterna" överförs" till" betongen" utan" att"

avspjälkning"sker"eller"att"längsgående"sprickor"uppstår"enligt"Eurokod"2"(2005)."Tryckt"armering"får"ingen"

hjälp" från" bockar" eller" krokar" enligt" Eurokod" 2" (2005)." Brott" i" betongen" innanför" bockningen" bör"

förhindras"med"hjälp"av"tre"kontroller"enligt"Eurokod"2"(2005)."

P Första%kontrollen"är"att"stångens"förankringslängd"inte"överstiger"5!!,!ä"bortom"bockningen,""

P Andra% kontrollen" är" att" minsta" dorndiameter" är"7!!,!ä"för"!!,!ä > 16!!!"och!4!!,!ä"för"!!,!ä ≤
16!!!,""

P Tredje"kontrollen"är"att"det"finns"en"tvärgående"stång"som"har"en"större"eller"lika"diameter"som"

armeringsdiametern"placerad" innanför" bocken" samt" att" stången" inte" är" placerad" vid" kanten"på"

betongytan.""

" enligt"Eurokod"2"(2005)."

I" den" här" fallstudien" ska" förankring" undersökas" både" för" den" längsgående" armeringen" i" pelarsulan" (se"

Kapitel"C1.4.1.5)"samt"den"längsgående"armeringen"i"pelaren"(se"Kapitel"C1.4.1.4)."

Förankringsförmågan" ska" motverka" vidhäftningsbrott" där" dimensioneringsvärdet" på"

vidhäftningshållfastheten"!!" "beräknas"med"Ekv."(C132)."

"

!!" = 2,25 ∙ !! ∙ !! ∙ !!"#," Ekv."(C132)"

"

där""
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"

"

!!"Koefficient"relaterad"till"stångens"läge"vid"gjutning"och"vidhäftningsförhållandena"

!!"Koefficient"relaterad"till"armeringsdiametern."

"

Koefficienten"!!"är"1,0"i"omarkerade"zoner"och"0,7"i"markerade"zoner"enligt"Figur"C13."Koefficienten"!!"är"
1,0" om" armeringsdiametern" är" mindre" än"32"mm" enligt" Eurokod" 2" (2005)." Om" armeringsdiametern" är"

större"än"32"mm"beräknas"!!"enligt"Ekv."(C133)"från"Eurokod"2"(2005).""

"

Figur&C13&Beskrivning&av&vidhäftningsförhållandene&Källa:&Eurokod&2&(2005).&

"

!! = !"#!!!,!ä
!"" ." Ekv."(C133)"

"

I"den"här"fallstudien"kommer"värdet"1,0"gälla"för"dragarmering"(underkant"i"pelarsulan)"och"värdet"0,7"för"

tryckarmering" (överkant" i" pelarsula)" enligt" Figur" C13" för" koefficienten"!!." Armeringsdiametern"har" valts"

att"maximalt"vara"20"mm"enligt"Kapitel"C1.2.5.3"för"denna"fallstudie"och"därför"kommer"koefficienten"!!"
konstant"vara"1,0."Med"ett"konstant"värde"på"!!"# "i" fallstudien"(se"Kapitel"C1.2.5)"kommer"det"att"bli"två"

olika"värden"på"vidhäftningshållfastheten"!!" "varav"ett"gäller"för"armering"i"drag"och"det"andra"gäller"för"

armering"i"tryck."

Stålkvalitet" och" stängernas" vidhäftningsegenskaper" ska" beaktas" vid" beräkning" av" nödvändig"

förankringslängd"enligt" Eurokod"2" (2005)."Grundförankringen"!!,!"# "som"behövs" för" att"överföra" kraften"
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!! ∙ !!" "vid"konstant"vidhäftningshållfastheten"!!" "i"en"rak"stång"beräknas"med"Ekv."(C134)"enligt"Eurokod"

2"(2005)."

"

!!,!"# = !!,!ä
! ∙ !!"

!!"
" Ekv."(C134)"

"

där"

"

!!,!ä"Armeringsdiametern"

!!" "Dimensionerande"värde"för"spänning"i"armeringen""

"

Den"dimensionerande" spänningen" i" armeringen"!!" "som" förankringen" ska"gälla" för,"beräknas"enligt" Ekv."

(C135)" (Betongrapport," 2010)." Förankringslängderna" beräknas" för" sekundärarmering" och" används" även"

för" huvudarmering" eftersom"det" är" på" säker" sida" när" det" är" armeringen" i" fundamentets" pelarsula" som"

undersöks." Den" längsgående" armeringen" i" pelaren" kommer" inte" att" ha" två" ortogonala" riktningar" med"

armeringsstänger."

"

!!" = !!
!!,!ä!"

," Ekv."(C135)"

"

där""

"

!!"Dimensionerande"dragkraft"i"böjarmeringen"(se"beräkning"nedan)."

"

För" bockade" stänger" bör" nödvändig" grundförankring"!!",!"# !och" dimensionerande" förankringslängd"!!" "
mätas"längs"stångens"centrumlinje"enligt"Eurokod"2"(2005)."Om"armeringen"är"svetsad"på"ett"sätt"att"den"

bildar"ett"nät"ska"diametern"!!,!ä"i"Ekv."(C134)"utbytas"mot"en"ekvivalent"diameter"!!"som"beräknas"med"

Ekv."(C136)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!! = !!,!ä ∙ 2." Ekv."(C136)"

"

I" den" här" fallstudien" kommer" huvudd" och" sekundärarmering" i" pelarsulan" inte" att" svetsas" och" därför"

används"inte"Ekv."(C136)"i"fortsättningen."
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"

Vid" beräkning" av" den" dimensionerande" förankringslängden"!!" "används" Ekv." (C137)" enligt" Eurokod" 2"
(2005)."

"

!!" = !! ∙ !! ∙ !! ∙ !! ∙ !! ∙ !!,!"# ≥ !!,!"#% Ekv."(C137)"

"

där"

"

!!"Koefficient"som"beaktar"stängers"utformning"""

!!"Koefficient"som"beaktar"täckande"betongskikt""

!!"Koefficient"som"beaktar"omslutningseffekten"av"tvärgående"armering"

!!"Koefficient"som"beaktar"inverkan"av"svetsade"tvärstänger"

!!"Koefficient"som"beaktar"inverkan"av"tryck"vinkelrätt"mot"spjälkningsplanet"

!!,!"#"Minsta"förankringslängden"då"inga"begränsningar"tillämpas."

"

För" dragna" förankringar" beräknas" minsta" förankringslängden"!!,!"# "med" Ekv." (C138)" och" för" tryckta"

förankringar"med"Ekv."(C139)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!,!"# ≥ !"#! 0,3 ∙ !!,!"#; 10 ∙ !!,!ä; 100!!! ," Ekv."(C138)"

!!,!"# ≥ !"#! 0,6 ∙ !!,!"#; 10 ∙ !!,!ä; 100!!! ." Ekv."(C139)"

"

Förankringen" av" armeringen" kommer" alltid" att" väljas" till" rak" i" denna" fallstudie" för" att" undvika" de" tre"

kontrollerna"för"bockning"samt"att"det"underlättar"förenklingen"av"sträckan"!!"#"(se"Ekv."(C143)"nedan)."
Det" medför" också" att"!! "blir"1,0 "enligt" Eurokod" 2" (2005)." Koefficienten"!! "styrs" av" det" täckande"
betongskiktet"!!"#"samt"minsta"avståndet"mellan"armeringsjärnen"!"enligt"Eurokod"2"(2005)."På"grund"av"
att" det" minsta" avståndet" mellan" armeringsjärnen" ! "inte" understiger" 21!!! "och" det" täckande"

betongskiktet"är"35!!!"enligt"Kapitel"C1.2.5.3"kommer"formeln"för"avståndet"!! "som"beräknas"med"Ekv."

(C140)"enligt"Figur"C14a)"alltid"vara"10,5!!!."

"

!! = min !
! ; !!"#; !!"# ." Ekv."(C140)"
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"

Figur&C14&Värden&på&!!&för&balkar&och&plattor.&Källa:&SSeEN&1992.&

Enligt"Eurokod"2"(2005)"beräknas"koefficienten"!!"enligt"Ekv."(C141)"och"(C142)."

"

!! = 1 − 0,15 ∙ !!!!!!,!ä
!!,!ä

," Ekv."(C141)"

0,7 ≤ !! ≤ 1,0." Ekv."(C142)"

"

Med"de"tre"bestämda"armeringsdiametrarna"för"den"här"fallstudien"(se"Kapitel"C1.2.5.3)"kommer"!!"i"Ekv."
(C141)"alltid"att"vara"större"än"1,0,"vilket"ger"ett"konstant"värde"på"1,0"enligt"Ekv."(C142).""

Koefficienten" !! "beror" på" placeringen" av" huvudarmeringen" och" sekundärarmeringen" samt"

tvärkraftsarmering" enligt" Eurokod" 2" (2005)." Eftersom"det" är" en" avancerad" process" att" beräkna" fram"!!"
enligt" Eurokod"2" (2005)"om"det" finns" tvärkraftsarmering" görs" valet" att" koefficienten"alltid" ska"beräknas"

som" att" det" inte" finns" någon" tvärkraftsarmering." Det" gör" att" värdet"! = 0"enligt" Eurokod" 2" (2005)." Då"
kommer"koefficienten"!!"vara"1,0"för"både"huvudd"och"sekundärarmeringen,"som"också"betyder"att"det"är"

en"högre"säkerhet"på"beräkningarna"för"förankringen"eftersom"ingen"reducering"sker."Koefficienterna"!!"
och"!!"kommer" i" den" här" fallstudien" inte" att" reducera" förankringen" av" armeringsjärnen," eftersom" de"

krafterna"som"påverkar"variablerna"inte"finns,"och"båda"kommer"därför"alltid"att"vara"1,0."

Sammanfattningsvis" betyder" det" att" genom" Ekv." (C137)" kommer" grundförankringen" inte" att" reduceras"

utan"är"lika"med"den"dimensionerande"förankringslängden"!!",!"# ."

Avståndet"!!"#"(se"Figur"C15)"från"en"sida"av"fundamentet"till"den"första"sprickan"kan"förenklas"för"raka"

armeringsjärn"utan"ändförankringar"till"att"antas"vara"enligt"Ekv."(C143)"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!!"# = !!
! ." Ekv."(C143)"

"

Den" tillgängliga" förankringslängden"!! "kan" beräknas" med" Ekv." (C144)" som" måste" vara" större" än" den"

dimensionerande"förankringslängden"!!" "(Betongrapport,"2010)."
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"

!! = !!"# − !!"#" Ekv."(C144)"

"

Om" den" tillgängliga" förankringslängden"!! "är" större" än" den" dimensionerande" förankringslängden"!!" "
(enligt"Ekv."(C145))"är"förankringen"godkänd,"annars"måste"armeringen"bokas"upp"(Betongrapport,"2010)."

"

!!" < !!." Ekv."(C145)"

"

För"att"beräkna"den"dimensionerande"dragkraften"i"böjarmeringen"!!"används"Ekv."(C146)"enligt"Eurokod"
2"(2005)."

"

!! = ! ∙ !!!! ," Ekv."(C146)"

"

där""

"

!"Resultanten"av"grundtrycket"inom"!!"#""

!!"Yttre"hävarm"för"resultanten"av"grundtrycket"

!! "Inre"hävarm."

Figur&C15&Modell&för&bestämning&av&dragkraften&med&beaktande&av&lutande&sprickor.&Källa:&Eurokod&2&(2005).&

"
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Den"yttre"hävarmen"!!"beräknas"enligt"Ekv."(C147)"genom"avläsning"av"Figur"C15"samt"Eurokod"2"(2005)."

"

!! = !!
! −

!!"#
! − !!

! − 0,15 ∙ !! ." Ekv."(C147)"

"

Den" inre" hävarmen" !! "beräknas" med" Ekv." (C148)" och" gäller" därmed" för" både" huvudd" och"

sekundärarmering"enligt"Eurokod"2"(2005)."

"

!! = 0,9 ∙ !!",." Ekv."(C148)"

"

Resultanten"av"grundtrycket"!"beräknas"enligt"Ekv."(C149)"(Betongrapport,"2010)."

"

! = !! ∙ !!"#," Ekv."(C149)"

"

där""

"

!! "Dimensionerande"linjelast"från"fundamentet"på"marken"under."

"

För"att"beräkna"ut"lasten"!,!"används"den"punktlast"!! "som"beräknades"fram"i"Kapitel"C1.3.1.2"enligt"Ekv."

(C150)"och"Betongrapport"(2010)."

"

!!,! = !!
!!"

." Ekv."(C150)"

"

I" Bilaga" B" undersöktes" inte" förankringslängder" och" därför" kan" ingen" information" angående" den" här"

kontrollen"jämföras"mot"Bilaga"B."

C1.4.1.8 Krypning!och!krympning!
Studeras"inte"i"den"här"fallstudien,"förutom"att"krypning"tas"med"i"Kapitel"C1.4.1.4."

C1.4.1.9 Utmattning!!
Utmattningshållfastheten"av"armeringsstängerna"ska"verifieras"enligt"EN"10080"enligt"Eurokod"2" (2005)."

Vid"utmattningsegenskaper"ska"egenskaper"i"Figur"C16"anses"vara"lämpliga"för"användning"enligt"Eurokod"

2"(2005)."
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"

"

Figur&C16&Armeringens&egenskaper.&Eurokod&2&(2005).&

Då" det" övre" gränsvärdet" på" spänningsvidden" för" utmattning" blir" 300" MPa" (0,6 !∙ "500" MPa)" ska"

armeringsstängerna"klara"150d300"MPa"enligt"Eurokod"2"(2005)."Eftersom"armeringskvaliteten"är"vald"att"

klara"435"MPa"uppfylls"alltid"kravet."

När" det" gäller" utmattning" av" betong" är" det" mest" för" broar" som" utmattning" är" aktuellt" att" undersöka"

(Betongrapport,"2010)."Eftersom"fallstudien" inte"omfattar"broar"kommer"utmattning"att"utelämnas" från"

det"fortsätta"arbetet.""

C1.4.2 BRUKSGRÄNSTILLSTÅND&
När"man"undersöker"betong"i"bruksgränstillståndet"behandlas"begränsning"av"

d spänningar,""

d sprickbredder,"

d deformationer""

" enligt"Eurokod"2"(2005).""

Det" finns" andra" gränstillstånd" som" kan" vara" väsentliga" för" vissa" bärverksdelar" som" till" exempel"

begränsningar"av"vibrationer"men"behandlas"inte"i"Eurokod"2"(2005)."Eftersom"det"är"husbyggnader"som"

omfattas"i"fallstudien,"vilkas"utsättning"för"vibrationer"är"ovanlig,"är"det"rimligt"att"det"gränstillståndet"inte"

undersökas"närmare"i"den"här"fallstudien.""

C1.4.2.1 Spänningar!
Studeras"inte"i"den"här"fallstudien."

C1.4.2.2 Sprickor!!
Sprickor"kommer"inte"att"studeras"närmare"i"den"här"fallstudien."

C1.4.2.3 Deformationer!
Studeras"inte"i"den"här"fallstudien."
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BILAGA D                          
– Resultat från fallstudie: Parametrisering 

 

Här presenteras resultatet av ordningsföljden av de styrande kontrollerna. Detaljerade referenser 
redovisas med hänvisning till varje kapitel som information har hämtats ifrån. De indatavärden som 
är utsatta är till för att visa hur resultatet kan se ut. 

Följande material är exporterat från MathCad, vilket ger att varken sidnumrering eller sidhuvud gick 
att infoga. 

Det kan förekomma att vissa variabler är röda, då programmet fungerar på det sättet. Då varje 
kontroll fortfarande ger ett slutvärde betyder det att de röda variablerna inte påverkar 
beräkningarna. 



Dimensionering av opålat
betongfundament

Kvadratisk pelarsula belastad med centrisk pelare

Beräkningar utförs enligt SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1997-1

Indataparametrar

Vd 5000kN� Vertikal dimensionerande last från ovanliggande
konstruktion

Vd.min 250kN� Vertikal dimensionerande last från ovanliggande
konstruktion som används i beräkningar för glidning

Hd 240kN� Horisontal dimensionerande last från ovanliggande
konstruktion

Md 120kN·m� Dimensionerande böjande moment från ovanliggande
konstruktion

d � Dimensionerande friktionsvinkel för jordart [grader]

d d 180
� rad� 0.401 rad� � 

b 300mm� Största sidomått på ansluten pelare

hp 1000mm� Vald höjd på fundamentets tillhörande pelare

s.lä � Längsgående armering i underkant sula i två ortogonala
riktningar

s.lä s.lä mm�� 

cud 32MPa� Dimensionerande skjuvhållfasthet för marken

Maximalt tryck som marken får utsättas för i hänsyn till
sättningarsätt 100MPa� 

p.lä 10mm� Längsgående armering i pelare, minst 8 mm

hg 2000mm� Maximalt grundläggnignsdjup (alltid över grundvattennivån)



Fasta parametrar
Betong

SS-EN 1992 Tabell 4.1:
Exponeringsklass XC4 & XF3

BFS 2013 Bilaga 1 & BFS kap 0 paragraf 6

SS-EN 1992 Tabell 3.1
Betonghållfasthetsklass C30/37

SS-EN 1992 kap 4.4.1.1-4.4.1.3

Prefabricerade fundament

Bilaga B
Vattencementtal 0,55

d 0 91��� Säkerhetsklass 2

cnom 35mm� Täckande betongskikt

SS-EN 1992 Tabell 3.1

fck 30MPa� Karakteristiskt värde för betongens tryckhållfasthet

SS-EN 1992 Tabell 2.1N

c 1.5� Partialkoefficient för betong

SS-EN 1992 kap 3.1.6 ekv. (3.15)

fcd
fck

c
20 MPa� � Dimensionerande värde för betongens tryckhållfasthet

SS-EN 1992 Tabell 3.1

fctm 2.9MPa� Medelvärde för betongens axiella draghållfasthet

fctk.0.05 2MPa� Karakteristiskt värde för betongens axiella draghållfasthet

Ecm 33GPa� Elasticitetsmodul för betong

SS-EN 1992 kap 3.1.6 ekv. (3.16)

fctd
fctk.0.05

c
1.333 MPa� � Dimensionerande värde för betongens draghållfasthet

SS-EN 1990

betong 25 kN
mm� m�

� Egentyngd för armerad betong



Armering

Armeringskvalité K500C-T

SS-EN 1992 kap 8.4.4
a 21mm� Säkerhetsklass 2

SS-EN 1992 kap 3.2.2(3)P

fyk 500MPa� Karakteristiskt värde på armeringens flytgräns

SS-EN 1992 Tabell 2.1N
s 1.15� Partialkoefficient för armering

SS-EN 1992 Figur 3.8

fyd
fyk

s
434.783 MPa� � Dimensionerande värde på armeringens flytgräns

SS-EN 1992 kap 3.2.7(4)

Es 200GPa� Elasticitetsmodul för armering

Geoteknik

Geoteknisk klass 2

BFS 2013 kap 7.1 paragraf 15 Tabell I-1

jord 18 kN

m
3

� Jordens tunghet



Kontroller
Samtliga kontroller som behöver genomföras enligt SS-EN 1992 och SS-EN 1997 listas nedan.
På grund av begränsningar som gjordes är det enbart kontroller markerade med fet stil som
används i fortsättningen.

Totalstabilitet

Vertikal bärförmåga

Glidning

Stjälpning

Sättningar

Hävning

Vibration

Skjuvning*

Genomstansning*

Lokalt tryck

Knäckning av pelare*

Böjande moment*

Armering i pelare*

Förankring av armering*

Krypning & Krympning

Utmattning

Spänningar

Sprickor

Deformationer

Styrande parametrar:

bp Bredd på pelare

hs Höjd på pelarsula

bs Bredd på pelarsula

De styrande kontrollerna ska beräkna fram de styrande parametrana. Detaljkontrollerna
använder de styrande parametrarna och dimensionera eventuell armering och är markerade med
* i den övre listan.

Styrande kontroller
Följande kontroller har rangordnats för att kunna beräkna ut samtliga styrande parametrar.

Kontrollerna gäller endast fallet då fundamentet ska innehålla en pelare.

Lokalt tryck

För delvis belastade ytor kan det ske lokal krossning som måste tas hänsyn till vid
dimensionering (SS-EN 1992 kap. 6.7(1)). Eftersom varianten som ska dimensioneras
innehåller en pelare ska betongen mellan fundamentets pelarsula och pelare beaktas för
krossning.

Samtidigt måste pelaren beaktas för krossning i gränssnittet mot pelaren från konstruktionen
ovan. Om pelaren klarar att ta emot lasten ovanifrån kommer även sulan att klara lasten från



pelaren eftersom de har samma betongklass. Det beror på att den utökade lasten på
fundamentet endast består av pelarens egentyngd (som i det här fallet kan antas vara
försumbar), samt att på grund av att pelarsulan kan sprida lasten och därmed öka den
belastade ytans bärförmåga upp till tre gånger. Om pelarsulan har högre bärförmåga mot
krossning än vad pelaren har, och pelaren klarar lasten är det den enda kont rollen som
behöver genomföras.

Utifrån SS-EN 1997 kap. 6.7(2) blir ekvationen för minsta bredden på pelaren följande:

bp.min
Vd
fcd

t Den minsta nödvändiga bredden på pelaren med
avseende på krossning

bp.min
Vd
fcd

� 

Eftersom det finns ett indata på minsta nödvändiga bredd på pelaren kommer den valda bredden
på pelaren b.p att bero på det värdet.

För att formlerna för detaljkontrollen Arm ering i pelare ska gå att användas måste även följande
uttryck uppfyllas (SS-EN 1992 kap 9.5.1(1)).

hp 4bp.pelared

Det betyder att den valda bredden b.p.vald ska vara det största värdet av de tre värdena.

bp.vald max b bp.min��
hp

4
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.5m � Den valda bredden

n 2� Decimal som används för avrundning

bp round
bp.vald
m

0.0049� n��
§
¨
©

·
¸
¹
m 0.5m � Den använda bredden på pelaren i fortsatta

beräkningar



�

Figur 6.29 från SS-EN 1992

Höjden på sulan

För att bestämma höjden på sulan h.s kommer en jämförelse göras mellan den höjd som finns
kvar att utnyttja enligt indatavärdena på höjden på pelaren och höjden på maximala
grundläggningsdjup, samt den höjd som kan användas enligt den Bilaga B.

Enligt figuren från Lokalt tryck är det vanligt med ett samband/förhållande mellan höjden på
pelarsulan och bredden på pelarsulan. Därför genomfördes en undersökning i Bilaga B för att
hitta vilket förhållande som är vanligast. Det förhållandet är

hs1 bp� 

hs1 0.5m Höjden på sulan enligt samband framtaget i
Bilaga B

Den höjden måste kontrolleras så att den passar in i den höjd som finns kvar från indatavärdena.

hs2 hg hp�� 

hs2 1m 

� �



hs.vald hs1 hs2 hs1!� �
hs1 0.2m!

hs1 1m�

if

hs2 hs1 hs2!� �
hs2 0.2m!

hs2 1m�

if

"För liten höjd" otherwise

otherwise

0.5 m � 

Värdena 0.2m och 1.0m som undre och övre gräns är satta för att fundamentet inte ska få en
alldeles för låg eller för hög sula. Det går att göra bättre kontroller som inte ger orimliga höjder,
menn de här är satta nu iaf.

n 2� Decimal som används för avrundning

hs round
hs.vald

m
0.0049� n��

§
¨
©

·
¸
¹

m� 

hs 0.5 m Den använda höjden på pelarsulan i
fortsatta beräkningar

Glidning

När det förekommer horisontella lasteffekter måste grundplattor dimensioneras för glidning .
Eftersom markytan ovan fundamentet inte ska luta kommer det aktuella jordtrycket och det
mothållande jordtrycket att ta ut varandra. Kvar blir förhållandet för lasteffekten som ska uppfyllas:
(IEG-7-2008 (EN-1997 kap 6) kap 4.3.1.6 ekv (4.9)).

Hd Rdd Krav för glidning

Den horisontella lasteffekten är ett indatavärde. Bärförmågan för fundamentet beräknas enligt
nedan för en dränerad analys. Det är bara dränerad analys som undersöks, oavsett vilket värde
det är på den dimensionerande friktionsvinkeln. Formeln nedan används därför (IEG-7-2008
(EN-1997 kap 6) ekv. (4.10))

Rd Fd.min tan d� ��� Fd.min Bärförmåga för glidning i dränerad analys

Lasten V.d.min är den minst gynnsamma som påverkar fundamentet, eftersom bärförmågan blir
större med en högre last. Men det får fortfarande inte ske glidning även då den lägsta
påverkande lasten verkar och därför ska den användas i beräkningarna. Egentyngden från

fundamentet kommer att kombineras med partialkoefficienter från STR-B, för då blir de som lägst.



fundamentet kommer att kombineras med partialkoefficienter från STR-B, för då blir de som lägst.
Jordens egentyngd ändras inte.

Fd.min Vd.min 0.99 jord� bs1 bs1� hp� bp bp� hp��� ��� 1.092 betong� bs1 bs1� hs� bp bp� hp��� ���� bs1

Genom att kombinera de tre ovanstående formler kan följande uttryck användas.

Fd.min
Hd

tan d� �� 

För att kunna lösa ekvationen med variabler sätts de använda parametrarna enligt nedan.

Vd.min Vd.min� hs hs� d d� 

Hd Hd� bs1 bs1� bp bp� 

Vd.min 1.092 betong� bs1 bs1� hs� bp bp� hp��� ��� 0.99 jord� bs1 bs1� hp� bp bp� hp��� ��
Hd

tan d� ��
ª
«
¬

º
»
¼

� solve bs1��

5 tan d� ��
6 kN�

��

5 tan d� ��
6 kN�

��

�

ª«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
¬

o

Genom användning av solve-funktionen blir b.s1 lika med uttrycket nedan.

bs1

5 tan d� ��
6 kN� 91.0 hs� 59400 mm��� �� 1.0 Vd.min� m

3
� tan d� �� Hd m

3
�� 9480 bp

2
� kN� mm� tan d� ���

§
©

·
¹�

5 tan d� ��
��

273.0 hs� kN� tan d� �� 178200.0 kN� mm� tan d� ���

5 tan d� ��
6 kN� 91.0 hs� 59400 mm��� �� 1.0 Vd.min� m

3
� tan d� �� Hd m

3
�� 9480 bp

2
� kN� mm� tan d� ���

§
©

·
¹�

5 tan d� ��
��

273 hs� kN� tan d� �� 178200 kN� mm� tan d� ���
�

ª«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
¬

º»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
¼

� 

Den övre formlen är negativ och kommer därmed förkastas och den andra formeln används
därför för att beräkna bredden b.s1.

bs1

5 tan d� ��
6 kN� 91.0 hs� 59400.0 mm��� �� 1.0 Vd.min� m

3
� tan d� �� Hd m

3
�� 9480.0 bp

2
� kN� mm� tan d� ���

§
©

·
¹�

5 tan d� ��
��

273.0 hs� kN� tan d� �� 178200.0 kN� mm� tan d� ���
� 



bs1 3.154m 

Om den vertikala lasten V.d.min är så pass större än den horisontella lasten H.d kommer
den lasten själv att klara av undvika glidning för fundamentet. Det betyder att
fundamentets vikt (och därmed pelarsulans bredd) inte har någon påverkan eftersom
fundamentet ändå klarar sig mot glidning.

I de fallen blir utslaget att bredden på pelarsulan har ett imaginärt tal och kontrollen för
glidning blir ingen styrande kontroll för bredden på pelarsulan.

bs1.vald bs1 bs1 Re bs1� �=if

"Ingen styrande kontroll" otherwise

3.154m � 

n 2� Decimal som används för avrundning

bs1 round
bs1.vald

m
0.0049� n��

§
¨
©

·
¸
¹

m� 

bs1 3.16m Den använda bredden på pelarsulan i
fortsatta beräkningar

Stjälpning

För att kontrollera stjälpning finns det en formel som kan användas. Men det går också att
undersöka hur stor excentriciteten är, ef tersom en större excent ricitet gör att det är större
chans för att stjälpning uppstår. ( IEG-7-2008 (EN-1997 kap 6) kap 4.3.1.7)

Därför används villkoren nedan för att kontrollera stjälpning för fundament.(IEG-7-2008
(EN-1997 kap 6) kap 4.3.1.7)

bs2

3
edt

bs2

2
ed� 0.3t

För att kunna beräkna fram en första, minsta bredd på sulan måste egentyngderna
försummas. Den bredden kommer därmed att vara för liten, eftersom det kommer finnas
större laster. Men eftersom det blir en för komplicerad formler att lösa ut bs4 ifrån, görs
denna förenkling för att kunna lösa ut en bredd som kan användas som bas i en
iterationsprocess.



Den ena formeln kommer ge den minsta bredden och den andra den största bredden. Dvs ett
intervall kan tas fram.

Ett nytt moment som används kan beräknas fram, eftersom nu är höjden på pelarsulan känd.

MEd Md Hd hs hp�� ��� 480m kN� � 

bs2.min1

3
MEd
Vd� �� solve bs2.min1��

288 J�
kN

o

bs2.min1
3 MEd�

Vd
� 

Första minsta bredden
bs2.min1 0.288m 

0.3
bs2.min2

2
�

MEd
Vd

� solve bs2.min2��
192 J�
kN

0.6�o

bs2.min2
2 MEd�

Vd
0.6m�� 

Andra minsta bredden
bs2.min2 0.792m 

bs2.0 max bs2.min1 bs2.min2��� �� 

Den största av de två minsta bredderna
bs2.0 0.792m 

I nästa steg ska olika värden som ökar med 10 % från b.s3.0-värdet testas för att se för vilken
bredd som kravet för sättningar uppfylls. Den procenten är framtagen genom att testning av hur
stora glappen blir mellan testvärdena.

bs2.1 bs2.0 1.1� 0.871m � 

bs2.2 bs2.1 1.1� 0.958m � 

bs2.3 bs2.2 1.1� 1.054m � 

bs2.4 bs2.3 1.1� 1.16m � 

bs2.5 bs2.4 1.1� 1.276m � 

bs2.6 bs2.5 1.1� 1.403m � 

bs2.7 bs2.6 1.1� 1.543m � 



bs2.8 bs2.7 1.1� 1.698m � 

bs2.9 bs2.8 1.1� 1.867m � 

bs2.10 bs2.9 1.1� 2.054m � 

För varje tesade bredd beräknas excentriciteten e.d ut:

ed2.1
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.1
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.1

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.095m � 

ed2.2
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.2
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.2

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.095m � 

ed2.3
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.3
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.3

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.095m � 

ed2.4
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.4
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.4

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.095m � 

ed2.5
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.5
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.5

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.095m � 

ed2.6
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.6
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.6

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.095m � 

ed2.7
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.7
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.7

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.095m � 

ed2.8
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.8
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.8

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.094m � 

ed2.9
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.9
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.9

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.094m � 

ed2.10
MEd

Vd 0.99 jord� bs2.10
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs2.10

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

ª
¬

º
¼

0.093m � 



bs2.vald bs2.1
bs2.1

3
ed2.1t

bs2.1

2
ed2.1� 0.3mt

if

bs2.2
bs2.2

3
ed2.2t

bs2.2

2
ed2.2� 0.3mt

if

bs2.3
bs2.3

3
ed2.3t

bs2.3

2
ed2.3� 0.3mt

if

bs2.4
bs2.4

3
ed2.4t

bs2.4

2
ed2.4� 0.3mt

if

bs2.5
bs2.5

3
ed2.5t

bs2.5

2
ed2.5� 0.3mt

if

bs2.6
bs2.6

3
ed2.6t

bs2.6

2
ed2.6� 0.3mt

if

bs2.7
bs2.7

3
ed2.7t

bs2.7

2
ed2.7� 0.3mt

if

bs2.8
bs2.8

3
ed2.8t

bs2.8

2
ed2.8� 0.3mt

if

bs2.9
bs2.9

3
ed2.9tif

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

0.871m � 



bs2.9

2
ed2.9� 0.3mt

bs2.10
bs2.10

3
ed2.10t

bs2.10

2
ed2.10� 0.3mt

if

"För få iterationer" otherwise

otherwise

bs2.vald 0.871m 

n 2� Decimal som används för avrundning

bs2 round
bs2.vald

m
0.0049� n��

§
¨
©

·
¸
¹

m� 

bs2 0.88m Den använda bredden för perlarsulan i
fortsatta beräkningar

Sättningar

Sättningar är ett komplicerat område där det finns olika sätt att räkna ut hur stora
sättningarna i marken blir. Istället får involverad geotekniker räkna ut en maximal spänning
som den får utsättas för från fundamentet.

sättning
Fd

Aef
t Krav för sättningar

Excentriciteten e.d och den effektiva arean A.ef beräknas enligt nedan

ed
MEd
Fd

� 
Fd

Aef bs3 bs3 2ed�� ��� ed

Genom att använda tänket från Glidning att en första, minsta bredd på pelarsulan kan tas
fram då fundamentets egentyngd försummas i de beräkningarna.



Fd Vd� Den kraft som används för att beräkna
fram ett minsta värde av bredden på
pelarsulan

Fd Fd� sätt sätt� 

Vd Vd� MEd MEd� 

Fd

bs3.0 bs3.0 2
MEd
Fd

�
§
¨
©

·
¸
¹

�
sätt� solve bs3.0��

Fd
3
sätt� MEd

2
sätt
2

�� MEd sätt��

Fd sätt�

Fd
3
sätt� MEd

2
sätt
2

�� MEd sätt��

Fd sätt�
�

§
¨
¨
¨
¨
¨
¨
©

·
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¹

o

Från ovanstående funktion fås följande uttryck för bredden b.s3.0

bs3.0

Fd
3
sätt� MEd

2
sätt
2

�� MEd sätt��

Fd sätt�

Fd
3
sätt� MEd

2
sätt
2

�� MEd sätt��

Fd sätt�
�

§
¨
¨
¨
¨
¨
¨
©

·
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¹

� 

Den undre formeln som löses ut är negativ och kommer därför att förkastas. Bara den
formeln som ger en positiv längd kommer att användas.

bs3.0
Fd
3
sätt� MEd

2
sätt
2

�� MEd sätt��

Fd sätt�
� 

bs3.0 0.339m Den första, minsta bredden på
pelarsulan

I nästa steg ska olika värden som ökar med 10 % från b.s4-värdet testas för att se för vilken
bredd som kravet för sättningar uppfylls.

bs3.1 bs3.0 1.1� 0.373m � 

bs3.2 bs3.1 1.1� 0.411m � 

bs3.3 bs3.2 1.1� 0.452m � 

bs3.4 bs3.3 1.1� 0.497m � 



bs3.5 bs3.4 1.1� 0.547m � 

bs3.6 bs3.5 1.1� 0.601m � 

bs3.7 bs3.6 1.1� 0.661m � 

bs3.8 bs3.7 1.1� 0.727m � 

bs3.9 bs3.8 1.1� 0.8m � 

bs3.10 bs3.9 1.1� 0.88m � 

Lasten F.d för varje testad bredd beräknas fram för att få en kortare kontrollform el (se
nedan).

I kontrollerna för varje bredd kommer den totala lasten att användas.

Den total lasten beräknas enligt nedan, vilket är en förenkling av lastkombination STR-A
för att ge den största lasten. STR-A används alltid, även om en annan lastkom bination
användes för den ovanliggande konstruktionen och som beräknade fram V.d.

Fd3.1 Vd 1.229 betong� bs3.1
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.1
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.1 5.008 10
3

u kN� 

Fd3.2 Vd 1.229 betong� bs3.2
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.2
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.2 5.009 10
3

u kN� 

Fd3.3 Vd 1.229 betong� bs3.3
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.3
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.3 5.01 10
3

u kN� 

Fd3.4 Vd 1.229 betong� bs3.4
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.4
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.4 5.011 10
3

u kN� 

Fd3.5 Vd 1.229 betong� bs3.5
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.5
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.5 5.013 10
3

u kN� 

Fd3.6 Vd 1.229 betong� bs3.6
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.6
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 



Fd3.6 5.015 10
3

u kN� 

Fd3.7 Vd 1.229 betong� bs3.7
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.7
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.7 5.018 10
3

u kN� 

Fd3.8 Vd 1.229 betong� bs3.8
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.8
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.8 5.021 10
3

u kN� 

Fd3.9 Vd 1.229 betong� bs3.9
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.9
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.9 5.024 10
3

u kN� 

Fd3.10 Vd 1.229 betong� bs3.10
2

� hs�� 1.229 betong� bp
2

� hp�� 0.99 jord� bs3.10
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹��� 

Fd3.10 5.029 10
3

u kN� 

Kontrollformlen för att undersöka sättningar kommer att vara följande:

sätt
Fd3

bs3 bs3
MEd
Fd3

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!

Iterationen för att undersöka vilken bredd som klarar glidning:



bs3.vald bs3.1 sätt
Fd3.1

bs3.1 bs3.1
MEd
Fd3.1

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.2 sätt
Fd3.2

bs3.2 bs3.2
MEd
Fd3.2

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.3 sätt
Fd3.3

bs3.3 bs3.3
MEd
Fd3.3

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.4 sätt
Fd3.4

bs3.4 bs3.4
MEd
Fd3.4

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.5 sätt
Fd3.5

bs3.5 bs3.5
MEd
Fd3.5

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.6 sätt
Fd3.6

bs3.6 bs3.1
MEd
Fd3.6

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.7 sätt
Fd3.7

bs3.7 bs3.7
MEd
Fd3.7

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.8 sätt
Fd3.8

bs3.8 bs3.8
MEd
Fd3.8

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.9 sätt
Fd3.9

bs3.9 bs3.9
MEd
Fd3.9

�
§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

bs3.10 sätt
Fd3.10

bs3.10 bs3.10
MEd

Fd3.10
�

§
¨
©

·
¸
¹

�

!if

"För få iterationer" otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

otherwise

0.373m � 



bs3.vald 0.373m 

n 2� Decimal som används för avrundning

bs3 round
bs3.vald
m

0.0049� n��
§
¨
©

·
¸
¹
m� 

bs3 0.38m Den använda bredden i fortsatta
beräkningar

Bredden på
sulan
Enligt detaljkontrollen för böjande moment måste b.s>5*h.s också (Se SS-EN 1992 kap
9.3(1)), och därför tas den med i formeln.

bs.vald1 max bs1 bs2�� bs3�� 5 hs���� �� 

bs.vald1 3.16m 

Vertikal bärförmåga

Eftersom kontrollen för vertikal bärförmåga innehåller korrektionsfaktorer parametern
bredden på pelarsulan som ger en komplicerad ekvation att beräkna fram, kommer den
här kontrollen att bli lite annorlunda än de andra.

Det är inte lika enkelt att ta fram en första, minsta bredd på sulan med formlerna som
finns i vertikal bärförmåga som det var med de övriga kontrollerna. Därför kommer den
maximala bredden b.s.vald1 att användas som den första, minsta bredden för vertikal
bärförmåga.

När den vertikala bärförmågan för marken ska undersökas används här den analytiska
metoden från Bergdahl et al. (1993).

qb cud Nc� c� qd Nq� q�� 0.5 � bef� N� ��� Nc

bef bs 2ed�� ed Den effektiva bredden på sulan

duk hs cnom� 3 s.lä

2
� 0.435m � Den effektiva höjden på sulan

Eftersom grundvattennivån alltid ska befinna sig under grundläggningsdjupet beräknas
överlagringstrycket enligt nedan.

qd jord hs hp�� �� 27 1

m
2
kN� � Överlagringstryck



Bärighetsfaktorerna N finns tabellerade och är kopplade till den dimensionerade friktionsvinkeln.

Nc 18.05� Indata enligt tabell nedan, beroende på friktionsvinkeln

Nq 8.66� Indata enligt tabell nedan, beroende på friktionsvinkeln

N 4.67� Indata enligt tabell nedan, beroende på friktionsvinkeln

Tabell 1 bärförmågefaktorer. (Bernspång, 2003)



Korrektionsfaktorer som inte kommer bidra till någon reducering eftersom intilliggande markyta
eller fundamentets underyta inte lutar. Se Bergdahl et al. (1993) kap 2.42.

g 1.0� 

b 1.0� 

De totala korrektionsfaktorerna kommer därmed bara bero på tre korrektionsfaktorer
istället för fem stycken. Se Plattgrundläggning (Statens geotekniska institut) kap 2.42.

d s� i�� d

q dq sq� iq�� dq

c dc sc� ic�� dc

Korrektionsfaktorn d som tar hänsyn till att jordens hållfasthet ovan grundläggningsnivån ökar
bärförmågan. Se Bergdahl et al. (1993) kap 2.42.

dc 1 0.35
duk
bef
�� 1.7d� 
bef

dc.vald min 1.7 1 0.35
duk
bef
����

§
¨
©

·
¸
¹

� 
bef

dq 1 0.35
duk
bef
�� 1.7d� 
bef

dq.vald min 1.7 1 0.35
duk
bef
����

§
¨
©

·
¸
¹

� 
bef

d 1.0� 

Eftersom den allmänna bärighetsekvationen som beräknar q.b är till för långsträckta fundament
behöver en korrigering ske med korrektionsfaktorn s med avseende på fundamentets form. Se
Bergdahl et al. (1993) kap 2.42.

sc.0 1 0.2
bs
bef
��� 
bef

sc 1
Nq
Nc

bs
bef
��� 
bef

sq 1
bs
bef

tan d� ���� 
bef

s 1 0.4
bs
bef
��� 
bef



Korrektionsfatkorn i tar hänsyn till att en grundplattas bärförmåga för vertikala laster minskar då
den utsätts för horisontella laster. Se Bergdahl et al. (1993) kap 2.42.

iq 1
Hd

Fd bs bef� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs
bef

�

1
bs
bef

�

� 

bef

ic.0 1
2

bs
bef

�

1
bs
bef

�

Hd
bs bef� cud� Nc�
��� 

bef

ic iq
1 iq�� �

Nc tan d� ��
�� iq

i 1
Hd

Fd bs bef� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs
bef

�

1
bs
bef

�

�

� 

bef

Formeln som ska testas i iterationsprocessen är från TK geo.

Fd qb Aef�d

Här används bara formlerna som gäller för friktionsvinklar över 0 grader. Om frik tionsvinkeln
ska vara 0 grader går det att införa en parallell beräkningsgång som använder de andra
formlerna, utan att påverka det redan programmerade.

De testade bredderna kommer att vara
bs4.0 bs.vald1 3.16m � 

bs4.1 bs.vald1 1.1� 3.476m � 

bs4.2 bs4.1 1.1� 3.824m � 

bs4.3 bs4.2 1.1� 4.206m � 

bs4.4 bs4.3 1.1� 4.627m � 



bs4.5 bs4.4 1.1� 5.089m � 

bs4.6 bs4.5 1.1� 5.598m � 

bs4.7 bs4.6 1.1� 6.158m � 

bs4.8 bs4.7 1.1� 6.774m � 

bs4.9 bs4.8 1.1� 7.451m � 

bs4.10 bs4.9 1.1� 8.196m � 

bef.4.0 bs4.0 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.0
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.0

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.0 2.979m 

bef.4.1 bs4.1 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.1
2
hp� bp

2
hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.1

2
hs� bp

2
hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.1 3.298m 

bef.4.2 bs4.2 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.2
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.2

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.2 3.648m 

bef.4.3 bs4.3 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.3
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.3

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.3 4.033m 

bef.4.4 bs4.4 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.4
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.4

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.4 4.457m 

bef.4.5 bs4.5 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.5
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.5

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.5 4.924m 

bef.4.6 bs4.6 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.6
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.6

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.6 5.438m 



bef.4.7 bs4.7 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.7
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.7

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.7 6.003m 

bef.4.8 bs4.8 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.8
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.8

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.8 6.625m 

bef.4.9 bs4.9 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.9
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.9

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.9 7.309m 

bef.4.10 bs4.5 2
MEd

Vd 0.99 jord� bs4.10
2
hp� bp bp� hp��

§
©

·
¹� 1.092 betong� bs4.10

2
hs� bp bp� hp��

§
©

·
¹��

ª
¬

º
¼�

��� 

bef.4.10 4.954m 

För varje effektiv bredd, beräknas nu korrektionsfaktorerna fram. Detta görs mest för att underlätta
arbetet i konfiguratorn, då ett större antal kortare ekvationer är lättare än få långa.

Test 4.0:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.0 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.0
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.051 � 

sq.4.0 1
bs4.0
bef.4.0

tan d� ��� 1.45 � 

iq.4.0 1
Hd

Fd bs4.0 bef.4.0� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.0
bef.4.0

�

1
bs4.0
bef.4.0

�

1 � 

q.4.0 dq.vald.4.0 sq.4.0� iq.4.0� 1.524 � 

s .4.0 1 0.4
bs4.0
bef.4.0
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.576 � 

i .4.0 1
Hd

Fd bs4.0 bef.4.0� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.0
bef.4.0

�

1
bs4.0
bef.4.0

�

�

0.999 � 



.4.0 d s .4.0� i .4.0� 0.575 � 

dc.vald.4.0 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.0
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.051 � 

sc.4.0 1
Nq
Nc

bs4.0
bef.4.0
�� 1.509 � 

ic.4.0 iq.4.0
1 iq.4.0�� �
Nc tan d� ��

� 0.999 � 

c.4.0 dc.vald.4.0 sc.4.0� ic.4.0� 1.585 � 

Vertikal bärförmåga

qb.4.0 cud Nc� c.4.0� qd Nq� q.4.0�� 0.5 jord� bef.4.0� N� .4.0�� 915.961 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.0 bs4.0� qb.4.0� 8.624 10
9

u N 

Last

Fd.4.0 Vd 0.99 jord� bs4.0 bs4.0� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.0 bs4.0� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 5.317 10
6

u N � 

Test 4.1:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.1 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.1
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.046 � 

sq.4.1 1
bs4.1
bef.4.1

tan d� ��� 1.447 � 

iq.4.1 1
Hd

Fd bs4.1 bef.4.1� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.1
bef.4.1

�

1
bs4.1
bef.4.1

�

1 � 



q.4.1 dq.vald.4.1 sq.4.1� iq.4.1� 1.514 � 

s .4.1 1 0.4
bs4.1
bef.4.1
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.578 � 

i .4.1 1
Hd

Fd bs4.1 bef.4.1� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.1
bef.4.1

�

1
bs4.1
bef.4.1

�

�

0.999 � 

.4.1 d s .4.1� i .4.1� 0.578 � 

dc.vald.4.1 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.1
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.046 � 

sc.4.1 1
Nq
Nc

bs4.1
bef.4.1
�� 1.506 � 

ic.4.1 iq.4.1
1 iq.4.1�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.1 dc.vald.4.1 sc.4.1� ic.4.1� 1.575 � 

Vertikal bärförmåga

qb.4.1 cud Nc� c.4.1� qd Nq� q.4.1�� 0.5 jord� bef.4.1� N� .4.1�� 909.873 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.1 bs4.1� qb.4.1� 1.043 10
10

u N 

Last

Fd.4.1 Vd 0.99 jord� bs4.1 bs4.1� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.1 bs4.1� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 5.383 10
6

u N � 



För test 4.2:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.2 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.2
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.042 � 

sq.4.2 1
bs4.2
bef.4.2

tan d� ��� 1.445 � 

iq.4.2 1
Hd

Fd bs4.2 bef.4.2� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.2
bef.4.2

�

1
bs4.2
bef.4.2

�

1 � 

q.4.2 dq.vald.4.2 sq.4.2� iq.4.2� 1.505 � 

s .4.2 1 0.4
bs4.2
bef.4.2
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.581 � 

i .4.2 1
Hd

Fd bs4.2 bef.4.2� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.2
bef.4.2

�

1
bs4.2
bef.4.2

�

�

0.999 � 

.4.2 d s .4.2� i .4.2� 0.58 � 

dc.vald.4.2 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.2
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.042 � 

sc.4.2 1
Nq
Nc

bs4.2
bef.4.2
�� 1.503 � 

ic.4.2 iq.4.2
1 iq.4.2�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.2 dc.vald.4.2 sc.4.2� ic.4.2� 1.565 � 

Vertikal bärförmåga

qb.4.2 cud Nc� c.4.2� qd Nq� q.4.2�� 0.5 jord� bef.4.2� N� .4.2�� 904.397 MPa� � 



Effektiv bredd

bef.4.2 bs4.2� qb.4.2� 1.261 10
10

u N 

Last

Fd.4.2 Vd 0.99 jord� bs4.2 bs4.2� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.2 bs4.2� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 5.462 10
6

u N � 

För test 4.3:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.3 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.3
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.038 � 

sq.4.3 1
bs4.3
bef.4.3

tan d� ��� 1.443 � 

iq.4.3 1
Hd

Fd bs4.3 bef.4.3� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.3
bef.4.3

�

1
bs4.3
bef.4.3

�

1 � 

q.4.3 dq.vald.4.3 sq.4.3� iq.4.3� 1.497 � 

s .4.3 1 0.4
bs4.3
bef.4.3
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.583 � 

i .4.3 1
Hd

Fd bs4.3 bef.4.3� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.3
bef.4.3

�

1
bs4.3
bef.4.3

�

�

1 � 



.4.3 d s .4.3� i .4.3� 0.583 � 

dc.vald.4.3 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.3
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.038 � 

sc.4.3 1
Nq
Nc

bs4.3
bef.4.3
�� 1.5 � 

ic.4.3 iq.4.3
1 iq.4.3�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.3 dc.vald.4.3 sc.4.3� ic.4.3� 1.556 � 

Vertikal bärförmåga

qb.4.3 cud Nc� c.4.3� qd Nq� q.4.3�� 0.5 jord� bef.4.3� N� .4.3�� 899.463 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.3 bs4.3� qb.4.3� 1.526 10
10

u N 

Last

Fd.4.3 Vd 0.99 jord� bs4.3 bs4.3� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.3 bs4.3� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 5.559 10
6

u N � 

För test 4.4:

Korrektsionsfaktorer

dq.vald.4.4 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.4
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.034 � 

sq.4.4 1
bs4.4
bef.4.4

tan d� ��� 1.441 � 



iq.4.4 1
Hd

Fd bs4.4 bef.4.4� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.4
bef.4.4

�

1
bs4.4
bef.4.4

�

1 � 

q.4.4 dq.vald.4.4 sq.4.4� iq.4.4� 1.489 � 

s .4.4 1 0.4
bs4.4
bef.4.4
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.585 � 

i .4.4 1
Hd

Fd bs4.4 bef.4.4� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.4
bef.4.4

�

1
bs4.4
bef.4.4

�

�

1 � 

.4.4 d s .4.4� i .4.4� 0.585 � 

dc.vald.4.4 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.4
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.034 � 

sc.4.4 1
Nq
Nc

bs4.4
bef.4.4
�� 1.498 � 

ic.4.4 iq.4.4
1 iq.4.4�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.4 dc.vald.4.4 sc.4.4� ic.4.4� 1.549 � 



Vertikal bärförmåga
qb.4.4 cud Nc� c.4.4� qd Nq� q.4.4�� 0.5 jord� bef.4.4� N� .4.4�� 895.014 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.4 bs4.4� qb.4.4� 1.846 10
10

u N 

Last

Fd.4.4 Vd 0.99 jord� bs4.4 bs4.4� hp� bp bp� hp��� �� 1.092 betong� bs4.4 bs4.4� hs� bp bp� hp��� ���ª¬ º¼� 5.676 10
6

u N � 

För test 4.5:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.5 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.5
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.031 � 

sq.4.5 1
bs4.5
bef.4.5

tan d� ��� 1.439 � 

iq.4.5 1
Hd

Fd bs4.5 bef.4.5� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.5
bef.4.5

�

1
bs4.5
bef.4.5

�

1 � 

q.4.5 dq.vald.4.5 sq.4.5� iq.4.5� 1.483 � 

s .4.5 1 0.4
bs4.5
bef.4.5
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.587 � 

i .4.5 1
Hd

Fd bs4.5 bef.4.5� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.5
bef.4.5

�

1
bs4.5
bef.4.5

�

�

1 � 



.4.5 d s .4.5� i .4.5� 0.586 � 

dc.vald.4.5 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.5
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.031 � 

sc.4.5 1
Nq
Nc

bs4.5
bef.4.5
�� 1.496 � 

ic.4.5 iq.4.5
1 iq.4.5�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.5 dc.vald.4.5 sc.4.5� ic.4.5� 1.542 � 

Vertikal bärförmåga
qb.4.5 cud Nc� c.4.5� qd Nq� q.4.5�� 0.5 jord� bef.4.5� N� .4.5�� 890.999 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.5 bs4.5� qb.4.5� 2.233 10
10

u N 

Last

Fd.4.5 Vd 0.99 jord� bs4.5 bs4.5� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.5 bs4.5� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 5.817 10
6

u N � 

För test 4.6:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.6 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.6
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.028 � 

sq.4.6 1
bs4.6
bef.4.6

tan d� ��� 1.437 � 



iq.4.6 1
Hd

Fd bs4.6 bef.4.6� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.6
bef.4.6

�

1
bs4.6
bef.4.6

�

1 � 

q.4.6 dq.vald.4.6 sq.4.6� iq.4.6� 1.477 � 

s .4.6 1 0.4
bs4.6
bef.4.6
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.588 � 

i .4.6 1
Hd

Fd bs4.6 bef.4.6� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.6
bef.4.6

�

1
bs4.6
bef.4.6

�

�

1 � 

.4.6 d s .4.6� i .4.6� 0.588 � 

dc.vald.4.6 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.6
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.028 � 

sc.4.6 1
Nq
Nc

bs4.6
bef.4.6
�� 1.494 � 

ic.4.6 iq.4.6
1 iq.4.6�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.6 dc.vald.4.6 sc.4.6� ic.4.6� 1.535 � 

Vertikal bärförmåga

qb.4.6 cud Nc� c.4.6� qd Nq� q.4.6�� 0.5 jord� bef.4.6� N� .4.6�� 887.372 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.6 bs4.6� qb.4.6� 2.701 10
10

u N 

Last

Fd.4.6 Vd 0.99 jord� bs4.6 bs4.6� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.6 bs4.6� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 5.989 10
6

u N � 



För test 4.7:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.7 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.7
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.025 � 

sq.4.7 1
bs4.7
bef.4.7

tan d� ��� 1.435 � 

iq.4.7 1
Hd

Fd bs4.7 bef.4.7� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.7
bef.4.7

�

1
bs4.7
bef.4.7

�

1 � 

q.4.7 dq.vald.4.7 sq.4.7� iq.4.7� 1.472 � 

s .4.7 1 0.4
bs4.7
bef.4.7
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.59 � 

i .4.7 1
Hd

Fd bs4.7 bef.4.7� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.7
bef.4.7

�

1
bs4.7
bef.4.7

�

�

1 � 

.4.7 d s .4.7� i .4.7� 0.59 � 

dc.vald.4.7 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.7
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.025 � 

sc.4.7 1
Nq
Nc

bs4.7
bef.4.7
�� 1.492 � 

ic.4.7 iq.4.7
1 iq.4.7�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.7 dc.vald.4.7 sc.4.7� ic.4.7� 1.53 � 



Vertikal bärförmåga
qb.4.7 cud Nc� c.4.7� qd Nq� q.4.7�� 0.5 jord� bef.4.7� N� .4.7�� 884.097 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.7 bs4.7� qb.4.7� 3.268 10
10

u N 

Last

Fd.4.7 Vd 0.99 jord� bs4.7 bs4.7� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.7 bs4.7� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 6.196 10
6

u N � 

För test 4.8:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.8 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.8
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.023 � 

sq.4.8 1
bs4.8
bef.4.8

tan d� ��� 1.434 � 

iq.4.8 1
Hd

Fd bs4.8 bef.4.8� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.8
bef.4.8

�

1
bs4.8
bef.4.8

�

1 � 

q.4.8 dq.vald.4.8 sq.4.8� iq.4.8� 1.467 � 

s .4.8 1 0.4
bs4.8
bef.4.8
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.591 � 

i .4.8 1
Hd

Fd bs4.8 bef.4.8� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.8
bef.4.8

�

1
bs4.8
bef.4.8

�

�

1 � 



.4.8 d s .4.8� i .4.8� 0.591 � 

dc.vald.4.8 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.8
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.023 � 

sc.4.8 1
Nq
Nc

bs4.8
bef.4.8
�� 1.491 � 

ic.4.8 iq.4.8
1 iq.4.8�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.8 dc.vald.4.8 sc.4.8� ic.4.8� 1.525 � 

Vertikal bärförmåga

qb.4.8 cud Nc� c.4.8� qd Nq� q.4.8�� 0.5 jord� bef.4.8� N� .4.8�� 881.138 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.8 bs4.8� qb.4.8� 3.954 10
10

u N 

Last

Fd.4.8 Vd 0.99 jord� bs4.8 bs4.8� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.8 bs4.8� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 6.446 10
6

u N � 

För test 4.9:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.9 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.9
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.021 � 

sq.4.9 1
bs4.9
bef.4.9

tan d� ��� 1.433 � 



iq.4.9 1
Hd

Fd bs4.9 bef.4.9� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.9
bef.4.9

�

1
bs4.9
bef.4.9

�

1 � 

q.4.9 dq.vald.4.7 sq.4.9� iq.4.9� 1.469 � 

s .4.9 1 0.4
bs4.9
bef.4.9
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.592 � 

i .4.9 1
Hd

Fd bs4.9 bef.4.9� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.9
bef.4.9

�

1
bs4.9
bef.4.9

�

�

1 � 

.4.9 d s .4.9� i .4.9� 0.592 � 

dc.vald.4.9 min 1.7 1 0.35
duk
bef.4.9
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.021 � 

sc.4.9 1
Nq
Nc

bs4.9
bef.4.9
�� 1.489 � 

ic.4.9 iq.4.9
1 iq.4.9�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.9 dc.vald.4.9 sc.4.9� ic.4.9� 1.52 � 

Vertikal bärförmåga
qb.4.9 cud Nc� c.4.9� qd Nq� q.4.9�� 0.5 jord� bef.4.9� N� .4.9�� 878.468 MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.9 bs4.9� qb.4.9� 4.784 10
10

u N 

Last



Last

Fd.4.9 Vd 0.99 jord� bs4.9 bs4.9� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.9 bs4.9� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 6.75 10
6

u N � 

För test 4.10:

Korrektionsfaktorer

dq.vald.4.10 min 1.7 1 0.35
duk

bef.4.10
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.031 � 

sq.4.10 1
bs4.10
bef.4.10

tan d� ��� 1.702 � 

iq.4.10 1
Hd

Fd bs4.10 bef.4.10� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

2
bs4.10
bef.4.10

�

1
bs4.10
bef.4.10

�

1 � 

q.4.10 dq.vald.4.10 sq.4.10� iq.4.10� 1.754 � 

s .4.10 1 0.4
bs4.10
bef.4.10
��

§
¨
©

·
¸
¹
0.338 � 

i .4.10 1
Hd

Fd bs4.10 bef.4.10� cud�
1

tan d� ���

�
§̈
¨
¨
©

·̧
¸
¸
¹

1
2

bs4.10
bef.4.10

�

1
bs4.10
bef.4.10

�

�

1 � 

.4.10 d s .4.10� i .4.10� 0.338 � 

dc.vald.4.10 min 1.7 1 0.35
duk

bef.4.10
����

§
¨
©

·
¸
¹
1.031 � 

sc.4.10 1
Nq
Nc

bs4.10
bef.4.10
�� 1.794 � 



ic.4.10 iq.4.10
1 iq.4.10�� �
Nc tan d� ��

� 1 � 

c.4.10 dc.vald.4.10 sc.4.10� ic.4.10� 1.849 � 

Vertikal bärförmåga

qb.4.10 cud Nc� c.4.10� qd Nq� q.4.10�� 0.5 jord� bef.4.10� N� .4.10�� 1.068 10
3

u MPa� � 

Effektiv bredd

bef.4.10 bs4.10� qb.4.10� 4.338 10
10

u N 

Last

Fd.4.10 Vd 0.99 jord� bs4.10 bs4.10� hp� bp bp� hp��� ��

1.092 betong� bs4.10 bs4.10� hs� bp bp� hp��� ���

���ª
«
¬

º
»
¼

� 7.116 10
6

u N � 



 

 

  



Bilaga E – Resultat från fallstudien: Konfigurering 
___________________________________________________________________________ 

1 
 

BILAGA E                           
– Resultat från fallstudien: Konfigurering 

 

Det sista delsteget var att verifiera att en konfiguratorn kunde skapas med hjälp av den utvecklade 
metoden. Förklaringar på ord och begrepp som använts för att underlätta förståelsen i sammanhang 
beskrivs nedan. 

Attribut: En variabel som tilldelas en fast, styrande eller indataparameter till konfigurationen av modellen. 

Skisser: Tvådimensionella ritningar på de komponenter som ingår i modellen. 

Komponenter: Tredimensionella delar som ingår i modellen. 

Det första som gjordes var att skapa komponenterna som ingår i huvudvarianten i det valda IT-verktyget, 
som gjordes genom att rita upp två stycken tvådimensionella skisser för komponenterna. De skisserna 
tilldelades styrande parametrar på längden och bredden för komponenterna. Därefter tilldelades 
skisserna en parameter som styr höjden vilket gjorde att de tvådimensionella skisserna blev 
tredimensionella komponenter. När de båda komponenterna för huvudvarianten hade skapats (pelarsula 
och tillhörande pelare) monterades de ihop till en modell. Vid monteringen av komponenterna krävs att 
specifika regler uppfylls som låser komponenterna till varandra på rätt sätt. Ett exempel på en regel är att 
pelaren alltid ska vara centriskt placerad på pelarsulan oavsett pelarsulan utformning. När monteringen 
till modellen var färdigställd påbörjades programmeringen av de parametriserade ekvationerna.  Figur E1 
visar modelleringsstegen för objektet. 
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Figur E1 Modelleringsprocessen för objektet.  

De parametriserade ekvationerna från Bilaga D som beräknar de styrande parametrarna ska 
programmeras till komponenternas parametrar som styr utformningen av modellen. Innan kopplingen till 
de parametriserade ekvationerna utfördes, skapades attribut för samtliga parametrar inom 
dimensioneringsprocessen (till exempel höjd på pelarsula, bredd på pelare och täckande betongskikt). 
Attributen som kan ändras inom ett specifikt intervall ska begränsas att bara vara inom det intervallet i 
konfiguratorn. Då samtliga parametrar tilldelats sina värden och begränsningar, påbörjades 
programmeringen av de parametriserade ekvationerna. Figur E2 visar några attribut som 
programmerades in i konfiguratorn. 

 

Figur E2 Olika attribut som programmeras i konfiguratorn  

De parametriserade ekvationerna kunde i stor utsträckning tillämpas, utan större problem, direkt till 
konfigurationen av modellen. Detaljkontrollerna var enkla att skriva in, eftersom de kunde beräknas enligt 
traditionell dimensionering och använder de beräknade styrande parametrarna. Det var däremot några 
enklare justeringar som behövde göras för de styrande kontrollerna. Till exempel behövdes ekvationen för 
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glidning brytas ner i flera steg då den innehöll en kvadratrot samt att svaret ibland kunde bli ett imaginärt 
tal. TactonWorks Studio klarar inte av att hantera imaginära tal och därför behövdes en justering göras 
utifrån hur de hanterades i Bilaga D. Genom att dela upp ekvationen i flera steg kunde konfigurationen 
programmeras till att beräkna uttrycket innanför kvadratroten före beräkningen av hela ekvationen. Om 
det uttrycket blir ett negativt tal, som skulle resultera i ett imaginärt tal för hela kontrollen, blev svaret för 
hela kontrollen noll. Det finns ingen risk för glidning oavsett hur fundamentet ser ut när det blir ett 
imaginärt tal och därför kommer den inte tas med i urvalet för att bestämma den styrande parametern. 
Om uttrycket istället skulle bli ett positivt tal beräknas ekvationen normalt och blir med i urvalet för att 
välja värdet på den styrande parametern. 

Funktioner som till exempel avrundningen av de slutgiltiga måtten behövdes justeras, då IT-verktygen 
beräknar den funktionen på olika sätt. Det är betydligt lättare i MathCad att avrunda uppåt eller nedåt, 
samt hur många decimaler den ska avrunda till medan processen i TactonWorks är svårare. Via intervjuer 
med plattformsgruppen på Tyréns AB framgick det att man behöver förklara vilka exakta värden som ska 
avrundas uppåt och vilka som ska neråt för att kunna avrunda i TactonWorks. Det ger väldigt långa slingor, 
som de på Tyréns AB har löst genom att de har skapat en slinga som de sedan kopierar till nya projekt. Till 
den här konfigruatorn valdes istället att avrunda till närmsta heltal som användaren själv får avrunda till 
ett mer lämpligt och användbart mått. 

Kontrollerna för stjälpning och sättningar blev väldigt lika varandra eftersom båda bygger på 
iterationsprocesser. Att programmera in ekvationerna i konfiguratorn tar tid då de måste delas upp i flera 
variabler. Figur E3 visar de parametriserade ekvationerna för stjälpning och sättningar samt längden på 
ekvationerna. 

Figur E3 Visar ekvationerna på kontrollerna stjälpning och sättning ar samt omfånget av funktionerna.  
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Kontrollen för Vertikal bärförmåga anpassades redan i Bilaga D, eftersom den var den längsta ekvationen 
att behöva skriva in i konfiguratorn, för att kunna programmeras in enklare. Flera parametrar beräknades 
fram för varje bredd som testades, vilket gav flera sidor med samma variabler om och om igen med nya 
värden som sedan återanvänds i kontrollen. Visserligen gjordes samma sak för andra kontroller, men då i 
en betydligt mindre omfattning än för Vertikal bärförmåga.  

Figur E4 visar en möjlig lösning på dimensionering av objektet med en uppsättning indataparametrar. 

 

Figur E4 Ett resultat med en uppsättning indataparametrar.  


