
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Självständigt arbete på grundnivå 
Independent degree project - first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudområde 
Byggnadsteknik  
 
Effektivisering av dimensioneringsprocessen i FEM-design för pelardäck.  
En jämförelse av stödarmering 
 
Rasmus Brink 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	



 

ii 
 

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
 

 

MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande 

Examinator: Lars-Åke Mikaelsson, lars-åke.mikaelsson@miun.se 
Handledare: Fredrik Hermansson, Fredrik.hermansson@miun.se 
Författare: Rasmus Brink rabr1400@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Byggnadsingenjör Hållbart byggande. 180 hp 
Huvudområde: Byggnadsteknik              
Termin, år: VT, 2017 

	
	



 

iii 
 

	
Sammanfattning		
I konstruktionsarbetet idag är användningen av beräkningsprogram självklart. Det finns en rad 
olika program som baseras på olika teorier. En typ av dessa program är FEM programmen som 
bygger på den finita element metoden som är en elasticitetsteoretisk metod. Eftersom att FEM-
programmen kan hantera komplicerade konstruktioner används dessa i stor utsträckning. 
Eftersom att FEM bygger på elasticitetsteori och handberäkningar på gränslastteori är det 
viktigt att vara medveten om skillnaderna som kan uppstå mellan de olika teorierna. Det som 
har påvisats tidigare är att FEM överarmerar betongplattor i flera fall jämfört med gränslastteori. 
Problematiken har till stor del att göra med stödmoment. I rapporten jämförs pelardäck som 
dimensioneras direkt med FEM-designs automatiska design funktion och med funktionen auto 
peak smoothing mot dimensionering med en framtagen metod som plockas från befintlig 
litteratur, jämförelsen inkluderar även ett Eurokod 2 dimensioneringsexempel för pelardäck. 
Genom det skapas en metod som ska effektivisera stödmomentsarmeringen i pelardäck. Men 
även skapa en förståelse för hur liknande problem i liknande konstruktioner kan lösas. Metoden 
hanterar hur moment ska omfördelas och under vilka områden omfördelning ska göras. För att 
verifiera metoden så görs jämförelsen av pelardäckskonstruktionen. Resultatet är tydligt och 
visar på en klar effektivisering mot programmets egen dimensioneringsfunktion. Den framtagna 
metoden visar sig även mer effektiv i jämförelse med Eurokods eget dimensioneringsexempel.  
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Abstract	
In the design work today, the use of calculation programs is obvious. There are a variety of 
programs based on different theories. One type of these programs are the FEM programs based 
on the finite element method which is an elasticity theory method. Because the FEM programs 
can handle complicated constructions, they are widely used. FEM is based on the elasticity 
theory and regular calculations on plastic theory, it is important to be aware of the differences 
that may arise between the different theories. It has been demonstrated before that FEM designs 
more reinforcement in concrete slabs in several cases compared to plastic theory. The problem 
is largely due to point supports for example columns. The study compares flat slab that  are  
designed directly with FEM designs automatic design function against dimensioning using a 
developed method picked from existing literature, the comparison also includes a Eurocode 2 
flat  slab  example.  This  creates  a  method  that  will  streamline  the  support  momentum  in  flat  
slabs. But also create an understanding of how similar problems in similar constructions can be 
solved. The method manages how to redistribute torques and the areas in which it will be 
redistributed. To verify the method, the comparison of the flat slab construction is done. The 
result is clear and demonstrates a clear efficiency towards the program's own dimensioning 
function. The developed method also proves more effective compared to Eurocod's own 
dimensioning example.  
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Terminologi 
 
Brottgränstillstånd = Då konstruktionen är på gränsen till sin bärförmåga  
Bruksgränstillstånd = Då konstruktionen är på gränsen att förlora sin funktion  
Duktiltbrott = Segt brott  
FEM = Finita Element Metoden        
flytled = Området där konstruktionen börjat plastiserats 
Noder = Punkter för element   
Pelardäck = betongplatta stöd av pelare  
Sprött brott = snabbt brott som sker utan förvarning  
Strimla = Del av betongplatta som bestäms av tvärkraftsnollpunkter  
Stödarmering = Armeringen som ligger över stöd och tar stödmoment 
                                                                                                                          
Tecken                                   
a’ = Avståndet mellan tvärkraftnollpunkterna i ena riktningen (korta spännvidden)                  
b’ = Avståndet mellan tvärkraftnollpunkterna i ena riktningen (korta spännvidden)                                          
be = Effektiv bredd för böjarmering över hörn och kantpelare                                                                                    
c = Reduktionsområdet (area där armeringen placeras för stödmoment efter reduktion)                   
Cz = Pelarens tvärsnittsmått i z-led                                                                                                              
Cy = Pelarens tvärsnittsmått i y-led     
f = Avstånd från pelarens ytterkant till centrum platta med en vinkel av 45 grader 
fl = Förankringslängd                                        
la = Största avstånd till omgivande fältbrottlinjer i a-riktning                                                                                  
lb = Största avstånd till omgivande fältbrottlinjer i b- riktning                                                                                    
mc = Fältmoment                                                                                                                                                       
Δmc = Reduktionsterm med förhållande till stödmomentet                              
ΔMs  = Stödmomentet med förhållande till upplag                                                                                                      
Ms… = Max stödmomen (oreducerat) i angiven riktning                                                                                       
Ms,snitt,  = Snittvärde för totala mängden stödmomentet inom angiven sträcka                                                
Mf… = Max fält moment (oreducerat) i angiven riktning                                                                                        
Δmc = Reduktionsterm med förhållande till stödmomentet                                                          
Pc = Pelarlast                               
q = Utbreddlast       
s = Skarvlängd      
r = Radien där momentet sprids ut 
t = Bredden av stödet för plattan t.ex. pelarbredd  
v = Plattjocklek                                                                                                                                                      
y = Avståndet från plattkanten till pelarens insida (kan även vara Cy)   
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Förteckning	över	normer		
 
SS-EN 1992-1-1:2005   Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner
    
 

Förord		
Den metod och jämförelse som har tagits fram och presenteras i examensarbetet har utförts 
inom avdelningen Hållbart byggande på Mittuniversitetet Östersund. Rapporten har stöts av 
WSP Sverige AB. Jag vill tacka Arvid Råbock och Kent Arvidsson från WSP, ett speciellt tack 
till Arvid som har agerat handledare under arbete.  
Vidare vill jag tacka min handledare från Mittuniversitetet Fredrik Hermansson.    
 
Östersund juni 2017 
Rasmus Brink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vii 
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1.	Inledning		
I kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet även syfte, mål och forskningsfrågor visas. 
Sedan redovisas intressenter för problemet samt avgränsningar. Till sist visas de resurser som 
författaren haft tillgång till under examensarbetet.  

1.1	Bakgrund		
I dagens byggprocess används mer och mer datorprogram för att effektivisera arbetet. 
Konstruktörsarbetet är inget undantag utan här används flertalet datorprogram för att 
effektivisera arbetet. En kategori program som används inom konstruktörsyrket är FEM-
program som bygger på finita-elementmetoden. Dessa beräkningsprogram kan nyttjas för 
analys och dimensionering. Programmen hanterar problem såväl dynamiska som statiska och 
kan hantera mycket komplicerade konstruktioner. Programmen används både i 2/3D vilket kan 
underlätta vid olika konstruktioner beroende på komplexitet. Eftersom programmen blir allt 
vanligare kommer de förmodligen vara avgörande i framtiden vilket gör det angeläget att vara 
medveten om skillnaderna mellan FEM och klassiska handberäkningar. Eftersom att det i 
många fall kan skapa skillnader i resultat. I rapporten kommer det visas på skillnad mellan dessa 
två olika beräkningsgångar bland annat i avsnittet tidigare studier. Där ges en indikation på hur 
skillnaden skulle kunna vara i verkligheten.  
 
Skillnaden som kommer att studeras är för stödmoment och hur detta påverkar 
armeringsfördelning på pelardäck. Huvuddelen i rapporten handlar om hur hanteringen av 
reduktion och omfördelning ska utföras för stödmoment. Förhoppningen är då att kunna skapa 
mer praktiska och lönsamma konstruktioner över stöd än vad FEM-design själv gör. Då FEM 
kan användas för att avbilda hela konstruktioner och analysera dessa för krafter, deformationer, 
sprickvidder osv är programmet eftersträvansvärt att använda. Det gäller då att konstruktören 
kan hantera resultatet och som visas i avsnittet tidigare studier är att FEM-design armerar mer 
än vad handberäkningar gör. Skillnaden skapar både oekonomiska förhållanden och en mer 
opraktisk armeringsfördelning. I den tidigare studien visar jämförelserna att det är störst 
skillnad  i  överkant  det  vill  säga  för  negativtmoment.  Det  som  ska  undersökas  är  om  det  är  
möjligt att skapa en metod som ska fungera som hjälp vid den typen av problem och 
effektivisera dimensioneringsprocessen i FEM-design.  
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1.2	Syfte		
Detta examensarbete syftar till att effektivisera dimensioneringsprocessen i FEM-
beräkningsprogram för stödarmering i pelardäck. Effektiviseringen avser att hantera 
omfördelning av stödmoment från programmets analysvärden.  

1.3	Forskningsfrågor		
· Hur ska omfördelning av stödmoment göras i FEM-beräkningsprogram för att få en mer 

praktiskt armeringsfördelning. 
· Hur ser skillnaden ut i armeringsmängd och -fördelning mellan FEM-

beräkningsprogrammens egen dimensionerings funktion mot metoden och mot 
handberäkningar. 

1.4	Mål	
Nedan listas de mål som examensarbetet har.  
 

· Skapa en metoden som kan hantera analysvärden från FEM-design och genom detta 
effektivisera stödarmeringsmängden och dimensioneringsprocessen 

· Påvisa skillnader för handberäkningar och FEM-designs egen dimensioneringsfunktion 
i armeringsmängd 

· Påvisa att det finns en problematik för FEM-design och dess hantering av stödmoment 

· Med metoden kunna hantera problematiken med stödmoment för pelardäck men även 
liknande konstruktioner. Genom metoden skapa en minskad stödarmeringsmängd.  

1.5	Intressenter		
Examensarbetet görs i samarbete med WSP Sverige AB på deras kontor i Östersund vilka skulle 
kunna ha nytta av metoden om den visar sig vara användbar. Även andra aktörer inom 
konstruktionsyrket skulle kunna nyttja metoden.  

1.6	Avgränsning	
För att rapporten ska vara genomförbar inom tidsramen har dessa avgränsningar gjorts. 
 

· Metoden behandlar enbart stödmoment i form av omfördelning och dimensionerande 
moment. Med omfördelning menas att moment från analysen fördelas 
överkonstruktionen men att momentsumman är densamma eller högre än analysens 
totalsumma.  

· Metoden avser bara kant- och innerpelare i pelardäck 
· Bevisning för FEMs överarmering hänvisas till föregående studier  
· I jämförelsen tas inte tvärkraftsarmering med i armeringsmassan för exemplet.  
· Beräkningar görs i programmet FEM-design  
· Metoden avser enbart pelardäck  
· Beräkningar görs enbart för brottgränstillstånd 
· Genomstansning förutses dimensioneras med tvärkraftsarmering. Vilket gör att 

dragarmeringen inte tar hänsyn till stansningen.   

1.7	Resurser	
Under examensarbetet har författaren haft tillgång till WSP kontor i Östersund och deras 
beräkningsprogram. Författaren har även haft tillgång till handledare från WSP. 
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2.	Metod		
Avsnittet visar hur studien har gått tillväga hur material och data har samlats in. Även hur 
jämförelsen mellan de olika dimensioneringsgångarna har utförts. Det visas också hur metoden 
till FEM-design har tagits fram.  

2.1	Utförande		
Nedan listas de olika stegen som har utförts för att skapa metoden till FEM-design och hur 
jämförelsen mellan de olika dimensioneringssätten har utförts. Stegen visas i kronologisk 
ordning hur arbetet har genomförts. 

1. Fastställa litteratur som är lämplig för att kunna lösa problematiken med stödmoment. 
Gå igenom dessa och bestämma ett tillvägagångsätt som utgör grunden för metoden. 
Den litteratur som har använts är för betongkonstruktion. Vid fastställande av 
litteraturen gjordes detta genom hänvisningar från Eurokod 2 dimensioneringsexempel 
för pelardäck. Exemplet i Eurokoden är taget från Betonghandboken konstruktion som 
i sin tur har tigit sitt exempel ur Konstruktionsteknik Bygg 3. Dessa två utgjorde 
grunden för litteraturen.    

2. Välja ut formler och principer ur litteraturen som hanterar stödarmering för pelardäck 
och betongplattor. Vid valet studerades de olika beräkningsgångarna i böckerna och 
valdes för att skapa en enkel och effektiv beräkningsgång. Beräkningsgångarna 
beprövades för att fastställa hur lämpade de var att använda till metoden. Dessa 
anpassades sedan till FEM-design och hur programmet ska användas för få fram 
analysvärden till formlerna på ett effektivt sätt. 

3. Sedan formades metoden i ett textdokument som under framtagandet prövades i FEM-
design för att se hur dokumentet bör utformas så att metoden skulle vara lätt att använda. 
Prövningen gjordes också för att se hur väl metoden fungerar.  

4. När metoden var skapad utfördes jämförelsen för en pelardäckskonstruktion som 
dimensioneras med FEM-designs automatiska dimensioneringsfunktion, med FEM-
Design där auto peak smoothing används, när den framtagna metoden används och med 
handberäkningar. Vid dimensioneringen var det enbart stödmoment och stödarmering 
som beräknades och jämfördes. 

5. Resultatet visas genom momentkurvor och armeringsmassa för att påvisa skillnader 
mellan de olika tillvägagångssätten. Dessa sammanställs genom armeringsritningar, 
momentdiagram och tabeller för att klargöra resultatet. Tabellerna visar skillnader i kg 
för armeringsmassan och skillnader i kNm för momentet. Resultatet i tabellerna 
redovisas även i procent.  

För jämförelsen var alla förutsättningar lika för alla de olika dimensioneringarna. 
Förutsättningarna bestämdes av Eurokod 2 dimensioneringsexempel för pelardäck genom det 
kunde även Eurokodensexempel användas i jämförelsen.  
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2.2	Kvalitativ	och	kvantitativ	data				
Kvalitativa och kvantitativa undersökningar skiljer sig åt på det viset att kvantitativ struktureras 
med matematiska medel medan kvalitativ data ses till sin användbarhet. Kvalitativ data kan 
komma från olika ursprung och därav vara nyanserade. Detta bör dock inte vara ett problem då 
litteraturen är av samma karaktär i undersökningen. Vid kvantitativa undersökningar ska det 
som undersöks vara mätbart för att undersökningen ska kunna vara genomförbar (1). Det som 
först görs är att klassificera undersökningen.   
 
För framtagandet av metoden har olika litteraturer studerats i form av kvalitativ data. Genom 
att alla de studerade beräkningsgångarna är beprövade ger det även en trovärdig och likvärdig 
data. Svagheten med metoden är att uppgifter kan ha missats vid litteraturstudien vilket skulle 
kunna skapat en mer effektiv metod. 

2.3	Litteraturstudie		
Inledningsvis klargjordes vilken typ av litteratur som skulle kunna vara lämplig att skapa 
metoden efter. Typen av litteratur har varit riktad mot betongkonstruktioner och 
byggnadsmekanik. Det som främst har undersökts är böcker och Eurokod 2. Det har i princip 
inte tagit någon källa från internet förutom avsnittet tidigare studier. Genom att litteraturstudien 
bygger på böcker som har används inom dimensionering av betongkonstruktioner tidigare ger 
det en stor trovärdighet.  

2.4	Deduktiva	argument		
Med deduktiv argumentation menas att argumenten framförs med logik för att komma till en 
slutsats. Genom detta skapas det en följd av rationellt sammanhängande villkor som kan leda 
till en slutsats (2). Rapporten bygger på deduktiv argumentation i form av beräkningar som 
leder fram till slutsatserna i rapporten.  

2.5	Validitet		
Med validitet innebär det att hålla sig till ursprunget som ska jämföras och inte landa i något 
annat. För att öka validiteten bör en välutformad metod skapas (1). I rapporten görs detta med 
koncisa slutsatser som baseras på deduktiva argument och avgränsningar. Exempelvis genom 
beräkningarna för armeringsmassa för de olika dimensioneringsprinciperna.  

2.6	Reliabilitet		
Med reliabilitet anses att slumpmässiga fel ska uteslutas i så stor utsträckning som möjligt för 
att studien ska vara korrekt. Vid urvalet av de som ingått i studien ska denna vara representativ 
för hela populationen för att samma resultat ska kunna uppnås för övriga fall (2).  
 
Vid skapandet av metoden har Eurokod 2 används som utgångspunkt vilket medför att metod 
bör vara pålitlig. Det har även nyttjas litteratur som har existerat innan Eurokoden vilken har 
beprövats och skapats av experter och doktorander vilket bör kunna betraktas som tillförlitliga.  
 
Vid jämförelsen för stödarmeringen har denna beräknats med beprövade 
dimensioneringsgångar vilket gör att mängden armering bör bli den samma om någon annan 
utför dimensioneringen. Det som är för ingående momentvärdena i dimensioneringen är att 
dessa beräknas fram av den framtagna metoden och FEM-design vilket också medför att 
momenten  bör  få  samma  värden  oberoende  på  konstruktören  som  utför  analysen.  Då  FEM-
design gör analysen blir denna exakt densamma om indata är lika. Den framtagna metoden är 
klar i sin utformning och utgörs av beprövade formler vilket gör att beräkningarna bör bli 
samma när olika personer använder den.  
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2.6	Generaliserbarhet	
Med generaliserbarhet menas att det som gäller i ett fall också ska gälla för andra. Det vill säga 
att resultatet ska vara användbart i andra fall (2).  I rapporten ger det att undersökningen ska 
gälla  för  andra  konstruktioner  och  att  resultatet  ska  bli  detsamma.   Det  som  ger  en  
generaliserbarhet är beräkningsgångar som är vedertagna likväl i Sverige som Europa. Genom 
att beräkningsgångarna är vedertagna och beprövade ökar detta generaliserbarheten för 
resultatet. Generaliserbarheten ökar också genom att jämförelseexemplet innehåller en 
symmetrisk pelarplacering och den framtagna metoden visar ett exempel med osymmetrisk 
pelarplacering.   
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3.	Teori	

3.1	Elasticitetsteorin		
Under detta kapitel kommer det visas en metod som bygger på elasticitetsteorin, finita element 
metoden. Metoden beskrivs inte i detalj utan beskrivs för att skapa en förståelse för FEM-design 
och hur metoden fungerar. Först ges en introduktion till Elasticitetsteorin för 
betongkonstruktioner.  

3.1.1	Introduktion	Elasticitetsteorin	
Elasticitetsteorin bygger på det antagna förhållandet att det råder ett proportionellt förhållande 
mellan spänning och töjning för alla ingående material i konstruktionen (3). Vilket ger att så 
fort konstruktionen uppnår spänningen för materialets hållfasthet betraktas den som utdömd. 
Den elasticitetsteori som används för betongkonstruktioner är ofta förenklad i flera avseenden. 
Dels förutsätts ett linjärt samband mellan kraft och deformation både för på och avlastning, 
vilket i verkligheten inte är helt korrekt. Erfarenheter har däremot visat att denna metod ger ett 
användbart resultat. Att beräkna moment enbart med elasticitetsteorin ger ofta inte användbara 
resultat vilket gör att beräkningarna inte endast bör baseras på elasticitetteorin (4). Vid 
användningen av elasticitetsteorin för plattor får inte plattan vara för tunn i förhållande till sina 
övriga mått. Förhållandet till lastensutböjning får inte bli större än halva plattjockleken. Plattans 
tjocklek bör heller inte överskrida ca en femtedel av kortaste sidomåttet. Eftersom att mycket 
tunna och mycket tjocka plattor beräknas med speciella teorier (5).  

3.1.2	Finita	element	metoden			

3.1.2.1	Introduktion	
Finita elementmetoden är en datorbaserad numerisk lösningsmetod som löser differential 
ekvationer på stor skala. FEM har utvecklats i samband med att datorer har utvecklats. Finita 
elementmetoden används inom flertalet industrier och har t.ex. utvecklats av flygplansindustrin 
under 1940-talet. Vidare kom de första ansatserna för 2D problemlösning med Finita 
elementmetoden i mitten av 1950-talet (4). 

3.1.2.2	Beskrivning		
Det första som görs i FEM är att strukturen idealiseras till en så kallad beräkningsmodell. Det 
som skiljer beräkningsmodellen från strukturen är randvillkor och materialvärden. För ränder 
så antas dessa med olika inspänningar, ledade eller helt fast inspända exempelvis. Det andra 
steget  är  att  den  idealiserade  strukturen  delas  upp  i  mindre  element,  finita  element.  När  
strukturen delats upp i element är det viktigt att detta görs medvetet eftersom detta påverkar det 
slutliga resultatet. Det som beaktas är antal, storlek, typ och fördelning. Elementen som skapas 
är sammankopplade mellan noder (6). Elementen bildar sedan ett nät över strukturen som 
fungerar som approximation av strukturen, förenklat går det säga att desto tätare nät desto bättre 
approximation. Det ska nämnas att i FEM-design finns en funktion där programmet själv räknar 
ut en optimal fördelning av elementen för konstruktionen. Approximation används även vid 
mer komplicerade konstruktioner då det inte går att bestämma exakta lösningar för 
nedböjningar och deformationer. Detta görs då med formfunktioner som beror på nodernas 
förskjutning. Sedan bestäms sambandet mellan elementstyvhetsmatriserna och lastvektorer. 
Vidare kontrolleras om strukturen är i jämnvikt. Det sista som görs är att beräkningar görs för 
spänningar och töjningar utifrån de givna förutsättningarna. Spänningarna används sedan för 
att plocka fram krafter och moment. Det ska sägas att beskrivningen av metoden är 
förhållandevis primitiv men görs enbart för att skapa förståelse för hur finita element metoden 
fungerar.   
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3.2	Gränslastteorin		
Under detta kapitel ges en introduktion till gränslastteorin. Avsnittet tar upp hur denna kan 
vara gynnsam att använda i konstruktionsberäkningar för betongplattor. Det visas även vilka 
förutsättningar som krävs för att kunna räkna med teorin i betongplattor.  

3.2.1	Introduktion		
I många beräkningsmetoder används elasticitetsteorin där det bygger på ett proportionellt 
förhållande mellan spänning och töjning. I många fall leder detta till en underskattad 
bärförmåga hos en konstruktionsdel när denna närmar sig brottgräns. Gränslastteorin tillvaratas 
de positiva effekter som inträder när en konstruktion närmar sig gränsen av sin bärförmåga 
vilket är en av skillnaderna mot traditionell elasticitetsteori (7). Metoden är precis som det låter 
en analys av gränslasten det vill säga när konstruktionen är på bristningsgränsen. När 
beräkningarna  görs  antas  att  plattan  fungerar  som ett  stelt  plastisktmaterial,  det  vill  säga  att  
brottområdena förutsätts krökning ske under konstant moment medan mellan liggande delar 
förutsätts vara stela (4). När en konstruktion uppnått sträckgränsen och har börjat fått plastiska 
deformationer i de mest utsatta delen/delarna bildas det så kallade flytleder. När konstruktionen 
har fått för många flytleder så kommer denna kollapsa och vika sig (7). Detta ger möjligheten 
till en fördelning av krafter (moment) så att de kan anpassas till avgörande snitt i konstruktionen 
(8). Genom att räkna med att konstruktionen kan töjas (plasticeras) vid sträckgränsen utan att 
brista ger det gynnsamma förhållanden och kan öka konstruktionens bärförmåga. Exempel på 
olika metoder som bygger på gränslastteorin är Brottlinje-, Standard- och Strimmelmetoden.  

3.2.2	Momentfördelning	och	förutsättningar		
För att kunna nyttja gränslastteorin vid beräkningar av plattor måste plattan vara tillräckligt seg 
för att tillåta de tänkta deformationsändringarna (8).  Vid användandet antas att konstruktionen 
har en sådan egenskap att kraften (momentet) i konstruktionen, eller del av den, att vid uppnått 
gränsvärde förblir konstant under växande deformation. Vidare finns det ett antal 
krav/begräsningar som måste vara uppfyllda för att kunna räkna med teorin (4).   
 

1. Spröda brott får inte vara avgörande 
2. Stabilitetsbrott hos någon konstruktionsdel får inte avgöra bärförmågan.  
3. Flytning inom flytområden ska påvisas mindre än tillgänglig flytkapacitet. 

 
Vidare ska sägas om spröda brott att denna kan ses tillgodosedd om konstruktionen inte 
dimensioneras för lägre krafter och moment, eller någon ofarligare kombination än de som har 
framkommit av elasticitetsteorin (4). Materialet måste kunna töjas ut och tryckas ihop väsentligt 
mer än vad som motsvarar elastiska töjningar detta är för att det ska kunna uppkomma flytleder 
vilket är avgörande för att kunna räkna med teorin.  
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3.3	Tidigare	studier		
Under detta kapitel visas tidigare framtagna bevis för skillnad mellan WIN-statik och FEM-
design. Det ska nämnas att FEM-design bygger på elasticitetsteori och WIN-statik 
(handberäkningar) på gränslastteori. Avsnittet är en kort sammanfattning av rapporten. 

3.3.1	Introduktion	
Tidigare studier gjorda av Jimmy Näslund på Luleå tekniska universitet har påvisat en skillnad 
mellan beräkningar med handberäkningar och FEM-design på armeringsfördelning och 
armeringsmängd för betongplattor. I studien har tre olika plattor analyserats för att påvisa 
skillnad mellan de olika beräkningssätten. 

3.3.2	Beskrivning		
I Näslunds rapport (9) jämförs tre olika betongplattor. Problemantagande som författaren gjort 
är:  
 

· Hur skiljer sig resultatet från de olika beräkningsmetoderna (Elasticitetsteori med FEM-
Design och gränslastteori med WIN-statik) åt vad gäller mängden armering och 
armeringens läge?  

· Kan särskilt stora skillnader spåras i en viss typ av plattor, och hur ser beroendet ut?  
· Hur kan dessa skillnader förklaras utifrån den bakomliggande teorin? 

 
Exemplen som redovisas nedan är tagen ur Näslunds rapport (9). Med förutsättningar överst för 
varje exempel och sedan visas resultat för WIN-statik och FEM-design. Här visas skillnaden i 
armeringsfördelning i armeringsritning. Sist för varje exempel anges skillnaden i procent för 
armeringsmängden. I Exemplen visas bara framtaget svar inte fullständiga beräkningar. 

3.3.3	Exempel		

3.3.3.1	Exempel	1			
Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan är ett bjälklag i ett bostadshus, och 
har sidmått enligt Figur 3.1. Plattans tjocklek är 200 mm, betongen är av kvalitet C25/30 och 
armeringen av kvalitet B500B. På bjälklaget ligger en beläggning med tyngden 0,25 KN/m². 
Dimensioneringen skall utföras enligt svensk norm. 

 
Figur 3.1 Plattans sidmått och upplagsförhållanden (9). 
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Figur 3.2 Armeringsfördelning enligt beräkningar med WIN-statik (9) 

 
Figur 3.3 Armeringsfördelning enligt beräkningar med FEM-design överkant (9) 

 
Figur 3.4 Armeringsfördelning enligt beräkningar med FEM-design underkant 
 
Skillnaden för armeringmängden i överkant uppgår till 249 % mer i FEM resultatet och 5 % 
mer i underkant. Den totala skillnaden blir 63 %.  
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3.3.3.2	Exempel	2			
 Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan är belägen i Halmstad och utgör 
takbjälklag till ett varmgarage, men fungerar även som gårdsbjälklag som är fritt från 
fordonstrafik. Plattan har sidmått enligt Figur 3.5 tjockleken 150 mm, betong av kvalitet C30/37 
och armeringen av kvalitet B500B. På bjälklaget finns en överbyggnad med tyngden 1,4 
KN/m². Två pelare med tvärsnittet 0,5 m x 0,2 m och längden 2,4 m stöttar bjälklaget. Pelarna 
har samma betongkvalitet som plattan och är fast inspända i såväl överkant mot bjälklaget som 
i underkant mot golvet. Dimensioneringen skall utföras enligt svensk norm. 

 
Figur 3.5 Plattans sidmått och upplagsförhållanden (9). 

 
Figur 3.6 Armeringsfördelning enligt beräkningar WIN-statik (9) 
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Figur 3.6 Armeringsfördelning enligt beräkningar med FEM-design överkant (9)

 
Figur 3.7 Armeringsfördelning enligt beräkningar med FEM-design underkant (9) 
 
Skillnaden för armeringmängden i överkant framgår till 74 % mer i FEM resultatet och -2 % i 
underkant. Den totala skillnaden blir 25 %.  
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3.3.3.3	Exempel	3			
Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan utgör golvbjälklag till en 
restaurang. Plattan har sidmått enligt Figur 6-1, tjockleken 160 mm, betong av kvalitet C30/37 
och armeringen av kvalitet B500B. På bjälklaget finns en överbyggnad med tyngden 0,2 kN/m². 
Plattan är fast inspänd längs alla sidor i väggarna som är 200 mm tjocka och 3,0 m höga, och 
som i sin tur är fast inspända mot golvet. Plattan är dessutom understödd av en 3,5 m lång 
stålbalk av typ IPE 500 S355JO enligt Figur 6-3. Väggarna som håller upp balken har samma 
egenskaper som övriga väggar, men är ledat infästa mot plattan 
 

 
Figur 3.8 Plattans sidmått och upplagsförhållanden (9).

 
Figur 3.9 Armeringsfördelning enligt beräkningar med WIN-statik (9) 
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Figur 3.10 Armeringsfördelning enligt beräkningar med FEM-design överkant (9) 

 
Figur 3.11 Armeringsfördelning enligt beräkningar med FEM-design underkant (9).  
 
Skillnaden för armeringmängden i överkant framgår till 179 % mer i FEM resultatet och -17 % 
i underkant. Den totala skillnaden blir 35 %.  
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3.3.4	Slutsats	av	tidigare	studier	
Analys av tidigare studier påvisar störst skillnad för stödarmering. Vilket framlägger bevis för 
att det finns en problematik i FEM-design och hanteringen av stödarmering vilket kommer ligga 
till grund för studien. Problematiken gör att en metod för hantering av stödarmering i FEM-
design skulle vara användbar för effektivisering både ekonomiskt och för en mer praktisk 
armeringsfördelning.  Författaren påpekar själv att vardera teori har sina fördelar och ingen av 
dessa bör uteslutas men att Finita element metoden ger en bättre anpassning till det verkliga 
spänningsförhållandet i bruksskedet . Även att denna går att nyttja på alla tänkbara geometrier 
och belastningar vilket gränslastteorin inte tillåter (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

3.4	EUROKOD	SS-EN	1992-1-1:2005	
I avsnittet visas lagar och förhållningsregler kring området eftersom att detta styr hur 
beräkningarna får göras. Vilket gör att det krävs en verifikation på att antagna tillvägagångsätt 
och beräkningsteorier får användas.  Metoden som tas fram för FEM-design är tänkt att kunna 
användas i praktiken vilket kräver att den följer Eurokoden. Bara de mest väsentliga delarna 
visas från Eurokoden.  

3.4.1	Bärvärks	analys		
Enligt Eurokoden så är ändamålet med bärverksanalys att bestämma fördelning av inre krafter 
och moment över ett bärverk eller en del där av (10). Vidare så kan det krävas lokal analys över 
punkter där det inte råder linjär töjningsfördelning exempelvis i närheten upplag vilket är en 
centralpunkt i rapporten. Vidare anger Eurokoden ett antal faktorer som ska idealiseras, dessa 
är geometri och funktionssätt. Vid dimensionering är det samma faktorer med ett tillägg på 
egenskaper på bärverket som ska idealiseras (10). Analysen kan göras genom olika förfaranden 
som tas upp nedan. 

3.4.2	Linjärelastik	Analys		
Dimensionering med linjärelastisk analys som baseras på elasticitetsteori får ligga till grund för 
både bruks- och brottgränstillstånd. Vid användningen av linjärelastisk analys gäller tre 
förutsättningar som måste beaktas. 
 

· Ospruckna tvärsnitt 
· linjärt samband mellan spänning och töjning 
· medelvärde för elasticitetsmodullen  

 
Det bör nämnas att även om en linjärelastisk analys utförs på en betongkonstruktion så kommer 
ändå konstruktionen att ha ett icke linjärt verkningssätt då det belastas succesivt till brott. Vid 
analysen av plattor måste armeringen dimensioneras så att jämnvikt säkras för motsvarande 
krafter i sprucken betong (11).   

3.4.3	Linjärelastisk	analys	med	begränsad	omfördelning		
En omfördelning av moment får göras på kontinuerliga balkar och plattor som i huvudsak 
utsätts för böjning. Detta ska beaktas genom hela dimensioneringen. Omfördelningen får dock 
bara användas för dimensionering i brottgränstillstånd och får bara göras om resulterande 
fördelning är i jämnvikt med aktuella laster. Rotationskapacitet måste kontrolleras om en 
omfördelning görs. Om kapaciteten inte går att bestämma bör inte omfördelningen göras (10).  

3.4.4	Plastisk	Analys		
Metoder baserade på plastisk analys får bara användas till kontroll av brottgränstillstånd. Vid 
plastisk analys måste även deformationsförmågan beaktas så att denna följer den tänkta 
mekanismen.  Det  ger  att  konstruktionen  måste  ha  tillräcklig  seghet  för  att  kunna  utgöra  
mekanismen. Analysen måste även göras antigen kinematisk (övre gränsvärde) eller statisk 
(undre gränsvärde). Med detta menas ett övre gränsvärde vad konstruktionen kan klara eller 
tvärtom ett undregränsvärde vad konstruktionen minst klarar. Rotationskapacitet behöver inte 
kontrolleras om den tänka mekanismen kan utbildas. Vid analys av betongplattor bör det tas 
hänsyn till armeringsavkortning, fasthållskrafter vid hörn och vridning vid fria kanter (10). 
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3.4.5	Pelardäck		
Eurokoden anger att böjarmeringen bör styras av momentfördelningen vid normalanvändning. 
Vilket leder till en koncentration över pelare (10) avsnitt 9.4.1. Under det här avsnittet i 
Eurokoden anger den att om inte noggrannare beräkningar utförs för överkantsarmering så ska 
denna fördelas inom ett band med utsträckning i båda riktningarna med ett avstånd på 0,125 
gånger avståndet till nästa pelarrad (10). Denna area som skapas benämns At och är arean där 
överkantsarmeringen placeras, området med negativmoment. Eftersom att den tänkta metoden 
är en noggrannare beräkning behöver inte det förenklade tillvägagångssättet användas. Detta 
gäller för innerpelare. För hörn och kantpelare anger Eurokoden att armeringen bör läggas inom 
en effektivbredd som beror på pelartvärsnitt och hur långt in pelare står på plattan.  

 
 
Figur 3.12 Beskrivning av effektivbredd (10) 
 
 
Vid hel analys av ett pelardäck finns ett förenklat tillvägagångssätt för fördelningen av 
böjmoment. Där ett förhållande mellan stöd och fältmoment finns och nyttjas för att bestämma 
armeringsmängd.  
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3.5	Omfördelning	av	moment		
Beroende på vilken teori som används, elasticitet eller gränslast/plasticitet, i beräkningen ges 
olika brottfigurer. I texten nedan visas ett av alternativen för handberäkningar med cirkulära 
brottlinjer. Varför cirkulära brottlinjefigur visas närmare är på grund av FEM bygger på 
elasticitetsteorin och teorin ger cirkulära brottlinjer. Avsnittet visar först omfördelning av 
moment sedan hur FEM-design gör sin reduktion med programmets egen funktion auto peak 
smoothing. Vidare ges insikt i reduktion av stödmoment för handberäkningar och FEM-design.   

3.5.1	Utjämning	av	moment	
Korsarmerade plattor har en stor förmåga att anpassa verkningssättet till den ilagda armeringen 
och fungera tillfredställande i åtminstone böjbrottstadiet hur än fördelningen av armeringen 
görs. Med detta ges att plattorna bör kunna acceptera relativt stora omfördelningar av moment. 
Det ska dock nämnas att stora omfördelningar kan inverka negativt på plattans funktion, 
speciellt i bruksstadiet. Grundregeln för omfördelning av armering är att denna bör koncentreras 
mot områden med stor krökning medan förflyttningar i motsatt håll bör begränsas. Vilket gör 
det mer praktiskt att göra omfördelningen direkt på momentberäkningarna (4).  

3.5.2	Punktlast	omfördelning	av	moment	
Då både en punktlast och en pelarkraft kan ses som en koncentrerad last mot en platta går det 
att anta att dessa ger upphov till samma brottlinjefigur och i teorin samma belastning mot 
plattan. Detta ger att en teoretisk indikation att det skulle kunna nyttjas teorier för punktlaster 
till dimensionerande moment för pelare. Här visas hur fältmomentet enbart är beroende av 
punklasten och inte av spännvidden. Om det antas att en enkelspänd platta belastas av en 
punktlast P och den medverkande bredden är 3/4L där L är spännvidden av plattan. Detta ger 
oss att:  
 

= P ∗
L
4 ∗

4
3  

 
Vilket gör att uttrycket kan förkortas till:  
 

=
P
3 

 
Fältmomentet är då dimensionerande i huvudriktningen och är alltså oberoende av 
spännvidden. Om punktlasten flyttas närmare upplaget för att se om momentet minskar som på 
en balk måste det användas annan litteratur, exemplet visas med användning av beton-kalender 
(12). 
 

= 0,33P =
1
3  
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Bilden nedan visar hur punktlasten angriper plattan och vilka förutsättningar som gäller för 
punktlastens läge.  

 
Figur 3.13 
 
Genom hänvisningar från beton-kalender går det att visa hur omfördelning är möjlig på 
koncentreradelaster. Beviset för omfördelning av en punktlast P till en ekvivalentlast q genom 
P/3 visar att det går göra kraftiga omfördelningar för plattor (12). Genom att punktlasten kan 
göras om till en ekvivalentlast kommer även momenten omfördelas. Detta ger oss en grund för 
att omfördelning är möjligt för böjande moment. Eftersom att stödmoment också är 
böjandemoment går det förutsätta att en omfördelning av stödmoment är möjlig. 
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3.6	Fem-design		
I programmet finns en funktion auto peak smoothing som kan väljas för upplag där negativt 
moment kan förekomma. Eftersom att undersökningen är för stödmoment visas nedan ett 
exempel där upplaget är en pelare. Funktionen skapar då en reduktion av stödmomentet och 
klipper momentkurvan efter sina egna beräkningar. Ytan som programmet placerar ut moment 
över räknas med formeln: 
 
r	 = 	t/2 + f ∗ v	  
 

 
Figur 3.14 
 
Figur 3.14 visar exempel på stödmoment utan reduktion för en platta som stöds av pelare med 
jämnt utbredd last. Här syns problematiken med stödmomentet att denna får ett högt värde över 
stödet. För att uppfylla analysens moment krävs en hög armeringsmängd eller en mycket 
opraktisk armeringsfördelning om armeringen ska följa kurvan med olika längder och skikt.   

  
Figur 3.15 
 
Figur 3.15 visar samma exempel som i figur 3.14 fast med funktionen auto peak smoothing 
aktiverad. Här har programmet klipp momentkurvan för att ta bort maxvärden. Detta ger ett mer 
hanterbart resultat men frågan återstår fortfarande hur programmet har utfört omfördelningen. 
T.ex. över vilken yta måste stödarmeringen placeras för att reduktionen ska vara möjlig? 
Eftersom att programmet har reducerat momentet kräver detta att krafterna sprids över en area 
där armeringen kan ta upp krafterna.  
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3.7	Handberäkningar		
Vid cirkulära brottlinjefigurer speglas elasticitetsteorin polysymmetriska momentfördelning 
runt pelarna. Istället för att dimensionerar hela brottcirkeln efter maximala momentet så går det 
tänka sig att överkantsarmeringen endast täcker en del c2 inom området lokalt över stöd. Detta 
ger bättre armeringsekonomi desto mer området koncentreras mot pelaren.  Det är också att 
föredra vid elasticitetsteoretisk beräkning då denna ger ett kraftigt utslag på stödmoment vid 
koncentration av pelaren som visas i figur 3.14. Området c2 måste dock alltid täcka området 
med negativt böjmoment d.v.s. inom området där stödmoment existera se figur 3. Området går 
mellan nollpunkterna för momentet detta blir inom ett cirkulärt område men av praktiska skäll 
placeras ofta överkantsarmeringen inom ett kvadratiskt område c2. Detta ger att fältmomentet 
påverkar i liten utsträckning överkantsarmeringen utom i avsendeet att fältmomentet definierar 
nollpunkterna vilket ger sträckan c (13). Överkantsarmering ska gå utanför sträckan c för att få 
tillräcklig vidhäftning. Framtagandet av sträckn c varierar beroende på vilken typ av pelare som 
beaktas. Hur sträckan c beräknas visas i avsnitt 4.2. 

3.7.1	Principer	för	fördelning	av	stödmoment	och	armering		
Vid omfördelning av stödarmering och fältarmering bör den totala momentsumman Ms och Mf 
minst motsvara erhållna värden enligt analys. Vidare bör stödmoment lokalt över pelare minst 
uppgå till maximala stödmoment minus reduktion inom området c2 som beräknats för fallet.  
Detta ger att stödmomentet fördelas med reduktion inom kvadraten c2. Avslutning av 
armeringen sker genom anpassning mot momentkurvorna med anpassning inom 
reduktionsområdet, se figur 3.16 (13). Detta ger en säkerhet om c blir kortare än sträckan till 
fältmomentet så ska armeringen ändå dras fram och förbi nollpunkten.  

   
Figur 3.16 principen för armeringslängd förhållande till sträckan c (13).  
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3.8	Genomstansning		
Avsnittet tar kort upp fenomentet genomstansning och hur detta kan påverka utformningen av 
armering, problemtet kan påverka mängden böjarmeringen. Då rapporten inte berör 
skjuvarmering och förutsätter att skjuvarmeringen tar laster för genomstansning på verkar 
denna inte resultatet i undersökningen. Fenomentet är ändå aktullet då det beaktas i den fram 
tagna metoden.  
 
Genomstansning av plattor är en form av skjuvbrott som kan inträffa när en koncentrearadlast 
inom en liten area belastar en platta (8). Brottet är ett spröttbrott och sker snabbt utan förvarning. 
Pelardäck är ett typexempel då genomstansning kan förekomma. Genomstansningslasten och 
överkantsarmering har det förhållandet att när armeringsmängden ökar så ökar även 
genomstansningslasten (4). Vid småvärden av produkten mellan böjarmeringsprocent, µ, och 
sträckgränspåkänning, σs,  kommer  brottet  att  primärt  påminna  om ett  böjbrott  med orsak  att  
sträckgränsen har uppnåts i armeringen. Vid stort värde på µσs kommer genomstansningsbrottet 
att inträffa före sträckgränsen uppnås i någon del av överkantsarmeringen.Vilket skapar ett 
spröttbrott som helst bör undvikas. Vid liten mängd böjarmering kommer all armering att nå 
sträckgränsen innan brott. Vid större mängd böjarmering är det dock inte säkert att all 
armeringen når sträckgränsen, om skjuvarmering tillförs ökar mängden armerings som når 
sträckgräns (13). Detta medför att vid koncentrering av armering över stöd kommer risken för 
genomstansningen öka och bli det dimensionerande brottfallet vilket gör att skjuvarmering 
måste läggas in för att ta krafter för att fördela dessa till böjarmeirngen. Vid användningen av 
skjuvarmering skapas ett duktilt/segt brott som föredras gentmot det spröda (13). Det är möjligt 
att skapa tillräckligt stor kapacitet genom enbart böjarmering för att klara genomstansningen 
utan skjuvarmering. Detta tas inte upp men går att läsa om i Betonghandboken konstruktion. 
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4.	Resultat		

4.1	Metoden	
I avsnittet förklaras den framtagna metodens uppbyggnad och vad som ska beakta vid 
användningen av metoden.  Metoden är framtagen genom att använda FEM-design som 
beräkningsprogram och sedan implementera befintliga handberäkningsmetoder som behandlar 
reduktion och omfördelning av stödmoment. Guiden visas upp i sin helhet under avsnitt 4.2. 
Guiden visar från att strukturen, laster och analysresultat är framtagna ur programmet.   

4.1.1	Förutsättningar		
Metoden kommer att bygga på gränslastteori men använda indata från elasticitetteoretisk analys 
från FEM vid dimensionering i brottgränstillstånd. För bruksgränstillstånd görs sedan en analys 
för att kontrollera sprickor, deformationer och så vidare mot den armering som har framkommit 
av brottgränsanalysen. Teorierna för momentreduktionen nyttjas från befintlig litteratur. De 
formler som har nyttjas för att ta fram metoden återfinns i bilaga 1. Litteraturen har primärt 
använts för att ta fram reduktionsområden men även för att verifiera övergången mellan 
gränslastteori och elasticitetsteori. Litteraturen har även använts till reduktion på momentkurvor 
och hur dessa kan integreras över reduktionsområdet. Eftersom att FEM bygger sina analyser 
på elasticitetsteori var det nödvändigt att kontrollera övergången mellan de olika teorierna. Vid 
integrering av momentet så måste den totala momentsumman vara densamma eller större efter 
omfördelningen. Vidare så gäller det att pelarna ansluter dirket mot plattan utan kapitäl och att 
brottet  följer cirkulära brottlinjefigur. Metoden avser enbart mitt- och kantpelare. För att ge en 
överblick över de moment som genomförs vid användandet av metoden listas stegen grovt 
nedan.  
 

1. Beräkna reduktionsområden 
2. Bestämma dimensionerandemoment för reduktionsområdena och mellan 

reduktionsområdena 
3. Beräkna fram armeringsmängd för de olika områden och momenten 
4. Kontrollera genomstansning  
5. Kontrollera bruksgräns 

4.1.2	Reduktions	områden	

4.1.2.1	Innerpelare		
Det som först måste avgöras är hur stor arean ska vara där momentkurvan delas i en andra nivå. 
Området c2 som är en framtagen area för reduktion mot innerpelare. För att hitta en lämplig 
formel har formlerna från litteraturen granskats som visas i bilaga 1. I konstruktionsteknik Bygg 
huvuddel 3 blir beräkningen för c relativt lång jämfört med betonghandboken. Vilket gör att 
sträckan c kommer beräknas med formlerna från Betonghandboken för att underlätta 
beräkningarna. Av formlerna framgår det att c är oberoende av pelarlasten och beror enbart på 
strimmelstorlekarna, vilket visas genom formler 7a, 7b och 8a i bilaga 1.  Vilket ger en enkel 
formel för sträckan c och för innerpelare går det nyttja c2 som reduktionsarea. Den slutliga 
formeln för c blir då: 
 

· Cmitt = 0,5√ ′ ∗ ′ 
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4.1.2.2	Kantpelare		
För kantpelare måste reduktionsområdet anpassas emot kantstrimlorna. Bredden för 
reduktionsområdet är givet till halva strimmelbredden (4).  För att underlätta armeringen så 
anpassas området till Cmitt för längden (parallellt med kant) och halva strimlan för bredden (tvärs 
för kant). Dock måste vissa krav uppfyllas för att detta ska kunna antas vilka anges i avsnitt 4.2 
där visas även framtagna reduktionsområden. Det som återstår är för vilket värde på momentet 
som ska dimensionera varje område.  
 
Krav:  
 

· 0,5d2+0,25b < Cmitt  

4.1.2.2	Områdena	mellan	c	rutorna	
Områdena mellan c-rutorna blir givna efter att reduktionsområdena har beräknats fram för kant 
och innerpelare. Därav behöver inte det här områdena någon egenberäkning utan hamnar 
emellan  de  andra  två.  Där  samma  längd  används  som  för  Cmitt och bredden på området blir 
sträckan mellan Cmitt och Ckant.  

4.1.3	Dimensionerande	moment.		

4.1.3.1	Innerpelare		
Som nämndes under förutsättningar är att momentsumman måste vara större eller minst 
densamma efter omfördelningen. I FEM-design så går det nyttja att programmet själv kan räkna 
ut ett snitt för momentkurvan på en angiven sträcka vilket medför att det går snabbt kan beräkna 
snittmomentet inom de framtagna reduktionsområdena. Eftersom programmet då integrerar 
momentkurvan  till  ett  medelvärde  för  momentsumman över  den  angivna  sträckan.   Dock så  
måste hela området c innehålla enbart stödmoment (negativtmoment) i den aktuella riktningen 
för att funktion ska kunna användas. Eftersom snittet enbart ska baseras på det negativa 
momentet blir resultatet felaktigt om programmet tar med positivt moment. Det 
dimensionerande momentet för innerpelare bestämmas genom 0,15Pc. Litteraturen tar även 
hänsyn till pelartvärsnittet som ger en reduktionsfaktor ∆Ms, vilket ger det dimensionerande 
momentet 0,15Pc minus reduktionsfaktor för sträckan c. Vidare för dimensioneringen ska dessa 
krav kontrolleras.  
 
Krav: 
 

· Kontrollera  att  hela  snittet  innehåller  negativt  moment,  för  att  kunna  använda  FEM-
design till beräkning av snittmoment 

· Kontrollera att c rutan är utanför momentnollpunkterna enligt bild 3. 
· Ms, snitt, c < 0,15Pc 
· Ms, snitt, c < 0,15Pc – reduktion  

 
Kraven gör att momentsumman alltid kommer att vara större än analysens. Detta ger ett resultat 
på den säkra sidan vid armering. Som visas på figur 3.16 är att c måste gå utanför 
momentnollpunkten.  
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4.1.3.2	Kantpelare	
För kantpelare kan inte pelarkraften nyttjas för att finna det dimensionerande momentet inom 
reduktionsområdet. Utan det dimensionerande stödmomentet beräknas enligt:  
 

· = 2 ∗ ( , ∆ )  
 

Med formeln flyttas hela momentsumman till reduktionsområdet vilket gör att hela 
momentsumman koncentreras till området överstöd (4). Lika som för innerpelare nyttjas FEM-
design till att plocka fram Ms2 med hjälp av snittberäkningen. För säkerhetens skull kontrolleras 
även här:  
 

· Ms, snitt < Ms 
· Kontrollera  att  hela  snittet  innehåller  negativt  moment,  för  att  kunna  använda  FEM-

design till beräkning av snittmoment 
· Kontrollera att c rutan är utan för momentnollpunkterna enligt bild 3. 

4.1.3.2	Områdena	mellan	c	rutorna		
Återstående delar som kan innehåller stödmoment är mellan reduktionsområdena. Om 
stödmoment finns måste även dessa beaktas. Eftersom det dimensionerats för lokalt överpelare 
finns det en given momentsumma. Vid dimensioneringen av kantpelarna förs hela 
momentsumman över från strimlan till reduktionsområdet vilket medför att momentkapaciteten 
är tillräcklig för kantstrimlorna. Följande gör att bara mittstrimlan behöver kontrolleras för 
återstående moment. Vilket medför kontrollen Ms,tot,strimla -  Ms,tot,c   som ger totala återstående 
momentsumma. Summan divideras med kvarvarande sträcka inom strimlan för att erhålla 
dimensionerande moment i kNm/m som placeras mellan c-rutorna. Det som bör kontrolleras är 
om  momentet  blir  väldiglit  litet  är  kravet  för  max  avstånd  mellan  stänger  i  plattor.  Om  det  
däremot inte återstår något moment bör kontroll göras för om miniarmering krävs enligt 
Eurokod 2. Detta krävs inte om betongen klarar av att ta spänningarna själv vilket kontrolleras 
i FEM-design mot betongkvaliténs draghållfasthet.  

4.1.4	Armering			
Armeringen dimensioneras för de olika reduktionsområden och för det aktuella 
dimensionerandemomentet. Armeringen anpassas med samma längd som de angivna 
reduktionsrutorna fast den spänner en bit utanför området för att säkerställa förankringslängd. 
Genom att följa reduktionområdena med armeringen underlättas fördelningen och blir mer 
praktisk.  

4.1.5	Kontroll	genomstansning		
Genomstansningen kontrolleras mot den armeringsmängd som framkommer av beräkningarna. 
Kontrollen göras med FEM-design. Om armeringen klarar stansningen behöver inte detta 
beaktas närmare, om inte måste konstruktören öka armeringensmängden.  

4.1.6	Kontroll	bruksgränstillstånd		
När väl dimensioneringen i brottgränstillstånd är gjord och armeringen är placerad så 
kontrolleras denna emot bruksgränstillstånd för sprickvidder, deformationer och så vidare. 
Kontroll för spänning i konstruktionen görs med FEM-design och beroende på hur 
konstruktionen klarar spänningarna avgörs om en kontroll med lastkombinationer i 
brukgränsstillstånd måste göras. Här är det upp till konstruktören att avgöra hur 
bruksgränskraven ska uppfyllas för den aktuella konstruktionen.    
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4.2	Den	färdiga	guiden	
Nedan visas hela guiden i sitt ursprung. Guiden visar ett pelardäck med osymmetrisk 
pelarplacering och omfördelning av moment ska utföras.  
 
Reduktion och omfördelning av stödmoment pelardäck i FEM- design  
Exemplet som visas nedan är för ett pelardäck med 9 pelare som är osymmetriskt placerade. 
Guiden visar från att analysen för en aktuell konstruktion är gjord. Det finns en kompletterande 
rapport uttagen från FEM-design som fungerar som referens till guiden. Reduktionsareorna 
görs för mitt- och kantpelare. Det ska nämnas att det bara är stödmoment och stödarmering som 
kontrolleras i guiden. Guiden visar bara omfördelningen i en riktning Y-led eftersom att samma 
principer gäller oavsett riktning.   
 
Strimelbredd och tvärsnitt.  
Det första som görs är att definiera strimmelbredder mellan tvärkraftsnollpunkterna. Enklast är 
att ta fram tvärkraftsdiagram över strukturen och mäta fram strimlorna. Nedan visas tvärkraft 
diagram för x och y-led. I bilderna är strimlorna utritade i båda riktningarna. Strimlorna kommer 
att användas för att definiera reduktionsområden överpelare.  
 
Tvärkraft X-led 

 
Figur 4.1 
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Tvärkraft Y-led 

 
Figur 4.2 
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Definiera reduktionsområden 
 
Innerpelare  
Reduktionsområdet definieras som c2 i beräkningsgången. Denna beräknas med hänsyn till 
strimmelbredderna. Området för innerpelare blir en kvadrat med sidorna c. Beräkningen av c 
kan göras i tillhörande Exceldokumentet med formeln nedan där a och b är strimmelbredderna 
i de olika riktningarna.  
 
 

· Cmitt = 0,5√ ∗  
 

 
Figur 4.3 
 
Bilden visar hur c rutan anpassas till armering och momentkurva. Det som är vikttigt är att c 
rutan måste gå förbi momentnollpunkterna.  
 
Kantpelare 
För kantpelare blir reduktionsområdet en rektangel med längden av ses sträckan parallellt med 
kanten och med bredden avses sträckan tvärs för kanten. För bredden på sträckan används halva 
strimmelbredden för aktuell kantpelare. Vidare för längden av rektangeln används för 
enkelhetens skull sträckan Cmitt , dock måste ner stående krav vara uppfyllda. Om vänster ledet 
skulle bli större används denna som längd istället.  
 
Krav 

· 0,5d2+0,25b < Cmitt  
 
För exempel fallet blir områdena 
Cmittpelare = 4,1m Y-led och 4,1 X-led 
Ckantpelare = 4,1m (Y-led) och 1,68m (X-led)  (Pelare C2) 
Ckantpelare = 4,1m (Y-led) och 0,8m (X-led)  (Pelare A2) 
Ckantpelare = 4,1m (X-led) och 1,64m (Y-led)  (Pelare B3)  
Ckantpelare = 4,1m (X-led) och 1,07m (Y-led)   (Pelare B1) 
 
Detta gör att man kan ordna strukturen i armeringsrutor. Rutorna visas runt pelarna i figur 4.4  
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Figur 4.4 
 
Figur 4.4 visar resultatet av reduktionsområdena. Se hur längden Cmitt används för alla stöden 
vilket underlättar armeringsutformningen.  
Vid kantpelare används c rutan enbart för armering som ska ta negativt böjmoment. För att lösa 
inspänningar måste kraven i Eurokod 2 följas se 9.4.2. 
 
Dimensionerande moment  
 
innerpelare  
Inom  c2 nyttjas att det dimensionerande momentet kan beräknas till en snittnivå av 
0,15*Pelarkraften för aktuell innerpelare. Momentet kan sedan reduceras med hänsyn till 
pelartvärsnittet.  Vid reduktionen ges ett mindre moment, detta måste beaktas vid aktuell 
konstruktion  om  det  är  går  att  nyttja.  Kontrollerna  nedan  måste  utföras  så  att  den  totala  
momentsumman för sträckan c från analysen minst uppnås. 
  

· = 0.15  
 
Krav 

· Reduktionen kan endast nyttjas för mittenpelare 
 
Kontroller  

· Kontrollera att hela snittet innehåller negativt moment, för att kunna använda FEM till 
beräkning av snittmoment 

· Kontrollera att c rutan är utanför momentnollpunkterna enligt bild 3. 
· Ms,snitt,c < 0,15Pc 
· Ms,snitt,c < 0,15Pc – ∆Ms  
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Figur 4.5 
 
Bilden visar stödreaktioner från exemplet. För mittpelaren ger 0,15Pc ett dimensionerande 
moment på 143,55 kNm och vid hänsyn till pelartvärsnittet 126,3 kNm. Nedan visas 
momentkurvan med medelvärden för de olika sträckorna i Y-led. Figur 4.6 visar att 
snittmomentet för mittenrutan är 129 kNm vilket gör att det inte går att armera med 126,3 kNM 
eftersom momentsumman blir lägre än vad analysen beräknat. Vilket gör att armering görs för 
0,15Pc, det vill säga 143,55 kNm. 
 

 
Figur 4.6 
 
C rutan för Kantpelare  
För reduktionsområdet runt kantpelare kan inte pelarkraften nyttjas för det dimensionerande 
momentet. Här används betonghandbokens tillvägagångsätt med:  
 

· = 2 ∗ ( , ∆ ) 
 

Där Ms är det dimensionerande momentet inom reduktionsområdet för kantpelaren. M,s2 är 
punktmomentet över strimlan (totala momentsumman) och ∆Ms är reduktionsfaktor med 
hänsyn till pelartvärsnittet.  Kontrollerna nedan måste göras:  
 

· Mssnitt  < Ms  
· Kontrollera att hela snittet innehåller negativt moment, för att kunna använda FEM till 

beräkning av snittmoment 
· Kontrollera att c rutan är utan för momentnollpunkterna. 

 
Pelare A2 ger ett stödmoment på 146 kNm enligt figur 4.7 vid reduktion av momentet ges ett 
värde på 127 kNM/m inom c rutan. Kontroll mot snittmoment visar att 127 kNm är större än 
snittet 94 kNm ur figur 4.6 vilket ger ett säkert resultat. 
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Figur 4.7 
 
Mellan c områdena 
Den totala mängden moment som armeras för måste minst uppgå till Ms,tot i den beaktade 
riktningen och sträckan. Då det dimensionera momentet redan har definierats lokalt över 
mittenpelare och kantpelare ger det en kvarvarande summa att sprida över konstruktionen. 
Området mellan pelare A2 och B2 används som exempel. Sen innan har det beräknats att. 
  
Cmitt dimensioneras för 143,55 kNm/m 
Ckant dimensioneras för 127 kNm/m 
 
Enligt formeln för kantpelare har omfördelningen av momentet gjort att hela momentsumman 
för strimlan ligger innanför Ckant. Detta gör att endast mittstrimlan har kvar moment att fördela. 
I mittstrimlan är snittmoment på 80 kNm/m vilket ger en total summa på 643,2 kNm. Av 
summan dras momentsumman över Cmitt bort som är 588,55 kNm vilket ger ett kvar varande 
moment på 54,65 kNm som ska spridas på ytan 8,04 - 4,1 = 3,94 m det som är kvar av 
mittstrimlan. Detta ger ett värde på ca 14 kNm/m.  Vid dimensionering vid låga moment ska 
det kontroller för maxavstånd mellan stänger i plattor enligt Eurokod 2 avsnitt 9.3.1(3) utföras. 
Det framtagna momentet 14 kNm/m dimensioneras över hela ytan mellan pelarna vilket ger 
större momentkapacitet än analysen på grund av att kantstrimlorna redan har större moment 
summa än analysens. Proceduren måste göras för alla riktningar och sträckor vid osymmetrisk 
pelarplacering. Dimensionerande moment som fördelas överkvarvarande sträcka blir således:  
 
Ms,tot,mittstrimla - Ms,tot,c  = Ms  
 
Om det inte återstår något moment i strimlan ska miniarmeringskraven följas enligt EC2 9.2.1. 
Om inte betongen klarar dragspänningarna utan armering. Vilket kontrolleras genom att jämföra 
spänningarna i betongen mot dess draghållfastvärden.  
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Armering  
Armeringen placeras sedan inom de olika reduktionsområdena och dimensioneras för aktuellt 
moment. Områdena mellan reduktionsrutor armeras också efter givet moment med samma 
bredd som mittenrutan, i ovanstående exempel är detta 4,1m. Varför kantpelarna armeras med 
samma längd som mitten pelaren är för att underlätta armeringen.  
Sammanfattat  
 

· Armera efter momentem inom och mellan reduktionsareorna som är beräknade enligt 
metoden. 

· Kontrollera förankringslängd  
· Kontrollera om konstruktionen klarar genomstansning  
· Kontrollera bruksgränstillstånd 

	
Kontroll	genomstansning		
Vidare måste brottfenomenet stansning kontrolleras eftersom att brottet är mycket avgörande i 
pelardäck. Under kapitel 6.3 i Eurokod 2 anges det hur genomstansning ska beräknas och vilka 
krav som gäller. Stansningen kan beräknas med FEM där formlerna bygger på Eurokod 2. 
Formlerna visas nedan.  
 
Dimensionerande tvärkraftkapacitet avseende på livtryckbrott  

, = 0.5 ∗ ∗  
 
Dimensionerande värde på bärförmågan för genomstansning för en platta utan skjuvarmering  

, = ( , ∗ ∗ (100 ∗ ∗ ) / ∗ ) + 	 ∗   ≥ + ∗  
 
Dimensionerande värde på bärförmågan för genomstansning för en platta med skjuvarmering  

, = 0.75 , + 1.5 ∗ ∗ . ∗ 1/( ∗ )) 	∗ 	sin(α) 

 
Här avgörs sedan om armeringsmängden måste ökas eller att tvärkraftsarmering måste 
användas för att klara stansningen bedömningen görs på beräkningarna. Vid valet av lösning 
måste kraven i Eurokod 2 avsnitt 6.4 tas i beaktning.   
 
Kontroll bruksgräns  
Som nämnts måste dragspänningar kontrolleras för att se om armering krävs mellan pelarna. 
Om dessa värden är OK för brottgräns behövs inte lastkombinationer i bruksgränstillstånd 
kontrolleras då lasten blir lägre. Om spänningarna där emot överstiger betongen hållfast görs 
en kontroll för bruksgränstillstånd. Om inte betongen klarar spänningarna ska 
minimiarmeringskraven Eurokod 2 avsnitt 9.2.1 kontrolleras.  
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4.3	Jämförelse	Pelardäck	med	och	utan	reduktion.	
I kapitlet visas dimensioneringsgången för ett pelardäck i FEM-design. Första delen visar 
exemplet från Eurokods egna dimensioneringsexempel sedan visas dimensionering med FEM-
designs automatiska dimensioneringsfunktion sedan visas dimensionering med auto peak 
smoothing funktionen och sist visas dimensionering med framtagna metoden. 
Jämförelseexemplet är ett enkelt pelardäck med nio pelare. Exempel visas i början av avsnittet. 
Alla materialvärden och laster är samma för alla beräkningar. I jämförelsen görs bara 
dimensioneringen i brottgräns och för stödarmering.  

4.3.1	Exemplet	
Förutsättningar i exemplet är exakt tagna ur Eurokod 2 dimensioneringsexempel för pelardäck. 
Förutsättningar ges nedan för Geometri, Laster och Material. Varför exemplet används är för 
att få ett resultat till att jämföra med. Vid dimensionering i FEM-design har två 
dimensioneringar utförts utan auto peak smoothing och en med auto peak smoothing.  

Geometri	

 
Bild 5 
 
Pelardäck med våningshöjden 3 meter. 
 
Plattjocklek:     t = 0.3 m 
Tvärsnittmått innerpelare:    ci= 0,4 m 
Tvärsnittmått kant och hörnpelare:    ckh = 0,3 m 
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Laster		
Permanent last (egenvikt och övergolv):  gk = 8.0 kN/m2 

Nyttig last (variabel):    qk = 3,5 kN/m2  
Säkerhetsklass 1:   Y = 1,0 
Partialkoefficient egenvikt:   Yg = 1,35 
Partialkoefficient nyttiglast:   Yq = 1,5 

Kombinations faktor nyttiglast:   ψ = 0,7 

Material		
Betong:     C25/30  
Karakteristisk tryckhållfasthet:  fck = 25 Mpa  
Karakteristisk draghållfasthet:   fctk = 1,8 MPa 
Elasticitetmodul:    Ecm= 31 GPa  
Armering:     K500C-T 
Karakteristisk sträckgräns:   fyk = 500 MPa 

4.3.2	Dimensionering	av	Eurokod	2		
Nedan visas armeringsfördelning och dimensioner enligt Eurokoden. Hela beräkningsgången 
återfinns i Eurokoden. Figur 4.8 visar hela armeringsmängden med både överkants- och 
underkantsarmering. Då metoden enbart behandlar överkantsarmering ges en figur med enbart 
stödarmering figur 4.9 för att kunna se skillnader eller likheter bättre.  

 
Figur 4.8  
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Figur 4.10 
 
Eurokoden ger stödarmeringen nedan:   
 
Y-led:   
kantpelare: Ø16s300 
Mellan pelare: Ø12s370, Ø12s400  
Innerpelare: Ø16s170  
 
X-led:  
Kantpelare; Ø16s280 
Mellan pelare: Ø12s350, Ø12s400 
Innerpelare Ø16s180  
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4.3.3	Dimensionering	FEM-design		
Här visas kortfattat resultatet av dimensioneringen I FEM med dess egen 
dimensioneringsfunktion.   Hela beräkningen återfinns i Bilaga 5. I dimensioneringen så har 
inte någon omfördelning av moment eller armering gjorts utan här har programmet automatiskt 
dimensionerat konstruktionen. Det ska sägas att FEM-designs egen auto peak smoothing 
funktion inte användes vid dimensioneringen. Om funktionen hade använts skulle 
armeringsmängden minskat men fördelningen sett lika ut. Vidare ska det nämnas att vid en 
verklig dimensionering skulle fördelningen aldrig se ut som nedan då denna är mycket 
opraktisk. Fördelningen skulle lika som vid metoden koncentreras mot stöden och variera i 
fördelning i konstruktionen. Dimensioneringen görs för att påvisa problematiken med FEM-
designs auto dimensionering armeringsfördelningen visas nedan.  
 

  
Figur 4.11 
 
FEM-design ger stödarmeringen nedan:  
 
Y-led:  
Ø22s150 över hela plattan  
X-led:  
Ø22s150 över hela plattan 
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4.3.4	Dimensionering	FEM-design	med	auto	peak	smoothing		
Nedan visas dimensionering där funktionen auto peak smoothing har använts för framtagandet 
av dimensionerande moment. Fördelningen är densamma som den framtagna metodens detta 
för att skapa ett mer realistiskt dimensioneringsförslag med FEM. Det ska påpekas att 
dimensioneringen inte är gjord med FEM-design utan programmet har enbart beräknat fram de 
moment som används vid dimensioneringen.  
 
 

 
Figur 4.12 
 
FEM-design med auto peak smoothing ger stödarmeringen nedan:  
 
Y-led: 
Kantpelare: Ø16s220 inom reduktionsområdet  
Mellan pelare: Ø10s400 
Innerpelare: Ø16s130 inom reduktionsområdet  
 
X-led: 
Kantpelare: Ø16s220 inom reduktionsområdet 
Mellan pelare: Ø10s400 
Innerpelare: Ø16s140 inom reduktionsområde 
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4.2.5	Dimensionering	FEM-design	med	framtagen	metod	
Dimensioneringsresultatet med den framtagna metoden visas nedan. I bilaga 3 går det följa 
beräkningarna till den armeringsfördelningen. För att utföra dimensioneringen har den 
framtagna  metoden  används  som stöd.  I  metoden  har  omfördelning  av  moment  gjort  för  att  
skapa en effektivare armeringsmängd resultatet visas nedan.  
 

 
Figur 4.13 
 
Den framtagna metoden ger stödarmeringen nedan:  
 
Y-led: 
Kantpelare: Ø16s280 inom reduktionsområdet  
Mellan pelare: Ø8s400 
Innerpelare: Ø16s190 inom reduktionsområdet  
 
X-led: 
Kantpelare: Ø16s280 inom reduktionsområdet 
Mellan pelare: Ø8s400 
Innerpelare: Ø16s200 inom reduktionsområde 
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4.4	Sammanställning	jämförelsen		
Nedan presenteras resultatet av jämförelsen, för att visa skillnaden beräknas de olika 
armeringsmassorna mellan de olika dimensioneringsexemplen. Först visas skillnad i 
armeringsmassa och sedan visas skillnad i moment.  

4.4.1	Armering		

4.4.1.1	Armeringsmassa	FEM-design	auto	dimensionering		
Armeringsmassa utan omfördelning, armeringsfördelningen är Ø22s150 i båda riktningarna.  
Armeringslängd = 6,3 meter  
 
Armering X-led  
S-avstånd= 150 mm  
Totalantal stänger = 6300/150 = 42 st  
Vikt per meter Ø22 = 2,98 kg/m 
Armeringsmassa X-led = 42 ∗ 6,3 ∗ 2,98 = 788,5	  
 
Armering Y-led 
S-avstånd= 150 mm  
Totalantal stänger = 6300/150 = 42 st  
Vikt per meter Ø22 = 2,98 kg/m 
Armeringsmassa Y-led = 42 ∗ 6,3 ∗ 2,98 = 788,5	 	  
 
Total armeringsmassa = 1577 kg  

4.4.1.2	Armeringsmassa	FEM-design	med	auto	peak	smoothing			
Längd på armering = 3,55 m 
 
Armering X-led  
Kantpelare: Ø16s220 
Armeras halva strimmelbredden = 1,22 meter  
Totalantalstänger = 1220/220 = 5,55 st 
 
Mellan pelare: Ø10s400  
Bredd = 3,16 m 
Totalantalstänger = 2450/400 = 6,125 st  
 
Innerpelare: Ø16s140 
Bredd = 3,55 m 
Totaltantalstänger = 3550/140 = 25,36 st  
 
Total armeringsmassa X-led  
Totalt antal Ø16 stänger X-led = 2*5,55+25.36 = 36,46 st 
Vikt Ø16 per meter = 1,58 kg/m  
 
Totalt antal Ø10 stänger X-led = 2*6,125 = 12,5 st  
Vikt Ø10 per meter = 0,617 kg/m  
 
Armeringsmassa X-led = (36,46*1,58 + 12,5*0,617)* 3,55 = 232 kg 
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Armering Y-led  
Kantpelare: Ø16s220 
Armeras halva strimmelbredden = 1,22 meter  
Totalantalstänger = 1220/220 = 5,55 st  
 
Mellan pelare: Ø10s400  
Bredd = 3,16 m 
Totalantalstänger = 2450/400 = 6,125 st  
 
Innerpelare: Ø16s130 
Bredd = 3,55 m 
Totaltantalstänger = 3550/130 = 27,3 st  
 
Total mängd Y led  
Totalt antal Ø16 stänger Y-led = 2*5,55+27,3 = 38,4 st 
Vikt Ø16 per meter = 1,58 kg/m  
 
Totalt antal Ø10 stänger Y-led = 2*6,125 = 12,5 st  
Vikt Ø10 per meter = 0,617 kg/m  
 
Armeringsmassa Y-led = (38,4*1,58 + 12,5*0,617)* 3,55 = 243 kg 
 
Total armeringsmassa Y- och X-led = 232 + 243 = 475 kg  
 

4.4.1.3	Med	framtagen	metod		
Armeringsmassa med omfördelning  
Armeringslängd = 3,55 m 
 
Armering X-led  
Kantpelare: Ø16s280 
Armeras halva strimmelbredden = 1,22 meter  
Totalantalstänger = 1220/280 = 4,36 st  
 
Mellan pelare: Ø8s400  
Bredd = 3,16 m 
Totalantalstänger = 2450/400 = 6,125 st  
 
Innerpelare: Ø16s200 
Bredd = 3,55 m 
Totaltantalstänger = 3550/200 = 17,75 st  
 
Total mängd X-led  
Totalt antal Ø16 stänger X-led = 2*4,36+17,75 = 26,47 st 
Vikt Ø16 per meter = 1,58 kg/m  
 
Totalt antal Ø8 stänger X-led = 2*6,125 = 12,5 st  
Vikt Ø8 per meter = 0,395 kg/m  
 
Armeringsmassa X-led = (26,47*1,58 + 12,5*0,395)* 3,55 = 166 kg 
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Armering Y-led  
Kantpelare armering Ø16s280 
Armeras halva strimmelbredden = 1,22 meter  
Totalantalstänger = 1220/280 = 4,36 st  
 
Mellan pelare: Ø8s400  
Bredd = 3,16 m 
Totalantalstänger = 2450/400 = 6,125 st  
 
Innerpelare: Ø16s190 
Bredd = 3,55 m 
Totaltantalstänger = 3550/190 = 18,68st  
 
total mängd Y led  
Totalt antal Ø16 stänger Y-led = 2*4,36+18,68 = 27,4 st 
Vikt Ø16 per meter = 1,58 kg/m  
 
Totalt antal Ø8 stänger Y-led = 2*6,125 = 12,5 st  
Vikt Ø8 per meter = 0,395 kg/m  
 
Armeringsmassa Y-led = (27,4*1,58 + 12,5*0,395)* 3,55 = 171 kg 
 
Total armeringsmassa = 171+166 =337 Kg   

4.4.1.4	Skillnaden	i	armeringsmängd		
Det  som  resultatet  visar  är  att  programmet  dimensionerar  extremt  högt  i  fallet  när  den  
automatiska dimensioneringsfunktionen används. Programmet beräknar fram en 
totalarmeringsmassa på 1577 kg. Om funktionen auto peak smoothing aktiveras och 
fördelningen sker lika som i den framtagna metoden blir armeringsmassan 475 kg och vid 
användning av den framtagna metoden blir armeringsmassan 337 kg. Skillnader i 
armeringsmassa sammanställs nedan i tabell 1.  Varför Eurokodens dimensioneringsexempel 
inte är med i tabellen beror på att den inte anger sträckor för armeringsfördelningen vilket gör 
att massan inte går att beräkna.  
 
 
Armeringsmassa  FEM- auto 

dimensionering  
FEM auto peak 
smoothing  

Framtagen 
metod  

EUROKOD 

Total =  1577 kg  475 kg  337 kg   
Skillnad i kg mot 
framtagen metod   

+1240 kg  +138 kg  + 0 kg   

Procentuell skillnad 
mot framtagen 
metod 

+ 368 % + 40 % 0 %   

Tabell 1  
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Nedan visas skillnaden i de olika armeringsfördelningarna för de aktuella områdena på 
pelardäckskonstruktionen. Här kan Eurokodsexemplet även vara med vilket också gör att det 
går skapa en uppfattning om hur de andra dimensioneringsexemplen förhåller sig till 
Eurokodens exempel. Skillnad i fördelning redovisas i tabell 2.  
 
 
Y-led: 
 

FEM-design auto 
peak smoothing 

Framtagen metod EUROKOD 

Kantpelare: Ø16s220 Ø16s280 Ø16s300 
Mellan pelare Ø10s400 Ø8s400 Ø12s370 och 

Ø12s400 
Innerpelare Ø16s130 Ø16s190 Ø16s170 
X-led: 
 

   

Kantpelare Ø16s220 Ø16s280 Ø16s280 
Mellan pelare Ø10s400 Ø8s400 Ø12s350 och 

Ø12s400 
Innerpelare Ø16s140 Ø16s200 Ø16s180 

Tabell 2 
 
Vid kantpelare är det ungefärsamma fördelning utom i Y-led där Eurokoden har en något glesare 
fördelning. Mellan pelare har Eurokoden en högre dimension och i vissa delar tätare armering 
vilket medför att metoden blir klart mer effektiv. Vid innerpelaren har metoden en glesare 
fördelning i båda riktningarna vilket också ger en mer effektiv armerings fördelning.   
 

4.4.2	Momentkurvor		

4.4.2.1	Utan	omfördelning		
Nedan visas moment kurvan i Y-led för exemplet, eftersom att pelardäcket är symmetriskt blir 
momenten lika i båda riktningarna vilket medför att det är tillräcklig att titta i ett led.  

 
Figur 4.13 
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4.4.2.2	Med	auto	peak	smoothing		
Nedan visas momentkurvan då auto peak smoothing funktionen har använts. Momenttopparna 
har fungerat som dimensionerande moment för reduktionsområdena.  
 

 
 
 
Figur 4.14 
 
 

4.4.2.3	Med	omfördelning		
Nedan visas resultatet av omfördelningen av momentet med metoden. Bilden är inte skapad i 
FEM utan är manipulerad för att visa den färdiga omfördelningen. 
 

 
Figur 4.15 

4.4.2.4	Skillnad	i	moment	
Vid granskning av momentkurvorna visas det att med både auto peak smoothing och den 
framtagna metoden att maxmomentet sjunker jämfört med ursprung analysens. Nedan visas 
skillnad för maxmoment på olika upplag mellan de olika momentkurvorna. Moment mellan 
reduktionsområdena för pelare visas inte i tabellen.  
 
Maxmoment FEM-design 

utan auto peak 
smoothing  

FEM-design 
med auto peak 
smoothing 

Framtagen 
metod 

Eurokod 

Innerpelare:  245 kNm  145 kNm  101 kNm  Framgår ej 
Kantpelare:  137 kNm 95 kNm  73 kNm  Framgår ej 
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5.	Diskussion		
I kapitlet diskuteras resultat, problem och den framtagna metoden. Det tas även upp svårigheter 
med jämförelsen och hur metoden skulle kunna användas i andra konstruktionsfall.  
 
Vid dimensionering av armerade betongplattor är det som angivet mycket fördelaktigt att nyttja 
dess egenskaper att samverka för laster. Det som har varit en stor del av studien är framtagandet 
av teori som varit lämplig till metoden. Eftersom att tiden är begränsad och alla olika 
tillvägagångsätt inte kan studeras går det inte säga att den framtagna metoden är optimal. 
Däremot är den enkel att använda. Om en större studie utförts hade tiden för att se över mer 
teorier varit längre och eventuellt hade det gått att hittat en mer effektiv metod. Vidare hade 
undersökningen även kunnat utföras med olika FEM-program. Vilket skulle kunna visa att en 
skillnad mellan programmen finns. Effektiviseringen hade även kunnat jämföras mellan de 
olika programmen. Det hade skapat en bild om hur generaliserbar metoden är och hur pass den 
framtagna metoden kan nyttjas mellan olika program. Vid ett test av flera program skulle det 
gå att se skillnader för hur effektiv metoden är för de olika programmen. Varför studien enbart 
har utförts för FEM-design är på grund av att detta nyttjas på WSP Östersunds kontor.  
 
De valda formlerna och strategier har förefallit bra vid användning av metoden. Det som har 
varit fördelaktigt är att all litteratur som har studerats bygger på varandra vilket har gjort att 
skillnader har kunna studerats för att se hur litteraturen har utvecklats genom tiden. I vissa fall 
har beräkningarna blivit enklare i nyare litteratur vilket skulle kunna ifrågasättas om det är en 
förbättring eller inte. Problemet som undersökts i rapporten har redan lösts i äldre litteratur men 
inom de nya räkneverken har dessa sorterats bort eller liknande, vilket är besynnerligt då det 
tycks att dessa hellre skulle ha förfinat metoden. Exempelvis är för reduktionsområden där de 
inte återfinns i någon nyare litteratur. Reduktionsområden är simpla att beräkna fram och är 
mycket användbara då dessa avgör armeringsfördelningen och lägger en grund för 
omfördelningen. I Eurokoden nämns inget om någon liknande metod vilket kan ha att göra med 
att det anses vara upp till konstruktören att avgöra. De nämner däremot att armering 
koncentreras emot upplag vilket är någon form av angivelse för reduktionsområdena. Det som 
även gör den äldre litteraturen enkel att använda är att den anger ett förslag till 
dimensionerandemoment inom reduktionsområdena. Förslaget medför att dimensioneringen 
för armeringen blir styrd och enkel att beräkna vilket har till följd att konstruktören får ett krasst 
resultat att arbeta efter. De äldre beräkningsgångarna har inte heller implementerats i det 
undersökta beräkningsprogrammet, vilket skulle kunna ha att göra med att lösningar inte har 
följt med eller att det är komplicerat att göra det till en användbar funktion. En övriga reflektion 
är också att pelardäck inte är lika vanliga konstruktioner i dagsläget. Det kan vara en bidragande 
faktor till att metodiken inte har följt med. Det som har varit en del är att se hur elastiska 
analysvärden kan nyttjas till formler baserade på brottlinjeteorier. Genom litteraturen har 
övergången bekräftats. Vid valet för formler och tillvägagångssätt har dessa valts för att skapa 
en simpel metod med givande resultat. Genom valet blir metoden mer lätthanterlig och kan 
nyttjas av flera användare.  
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Det den framtagna metoden berör är omfördelning av moment där analysvärden omfördelas 
och reduceras inom reduktionsområdena. Det svåra med omfördelningen är att sätta en princip 
som kan nyttjas för alla konstruktioner. Då guiden behandlar ett pelardäck med osymmetrisk 
pelarplacering och jämförelsen en konstruktion med symmetrisk pelarplacering ger det att 
tillvägagångsättet kan nyttjas i flera konstruktioner vilket också ökar metodens 
generaliserbarhet. Det går givetvis inte avgöra hur effektiv metoden är då den inte har testats 
på nog många konstruktioner. När beräkningarna görs i FEM-design och metoden används som 
stöd blir problemet mer lätthanterliga då programmet kan ge mycket data och metoden hur 
problemet ska hanteras. 
 
En utveckling av programmet skulle vara att det själv kunde hantera problematiken. Då det är 
känt att elasticitetsteorin ger höga momentvärden vid upplag bör en sådan funktion finnas. 
Funktionen som programmet har, auto peak smoothing går att nyttja som det gör i exemplet. 
Det som är upp till konstruktören är då att bestämma ytan som momenten ska gälla över. För 
exemplet användes samma fördelning som den framtagna metoden gav, vilket ger en bra 
jämförelse. Som visas under avsnitt 4.3.2.2 är att funktionen omfördelar momentet men inte i 
samma skala som metoden. Toppmomenten för inner och kantpelare blir lägre men exakt hur 
armeringen ska fördelas ges inte av inte av programmet vilket skapar att konstruktören måste 
avgöra fördelningen.  Problemet hanteras mycket enkelt i metoden då det blir konkret hur 
omfördelningen ska utföras. Det som skulle kunna vara en utveckling till programmet är att 
denna gör likt metoden och visar ytan som momentkurvan integreras över och hur de olika 
reduktionsområdena anpassas till de aktuella pelarna.   
 
Som visas i avsnitt 3.5.2 är att en punktlast kan omfördelas mycket vilket skulle kunna tänkas 
fungera direkt till dimensionering av pelarkonstruktioner eftersom pelare kan ses som en 
koncentrerad  last  mot  plattor.  Detta  skulle  ge  en  enkel  dimensionering  och  eftersom  att  
omfördelning för fältmoment har gjorts i stor utsträckning är omfördelningen beprövad. Som 
visas för fallet i avsnitt 3.5.2 är att en punklast går att omvandla till en ekvivalent last genom 
P/3 vilket eventuellt skulle kunna nyttjas för pelarkrafter eftersom det teoretisk skulle kunna 
tänkas att en punktlast och pelarkraft ger samma brottfigurer. Även om det är skillnad i 
momentkurvan för en fritt upplagd balk som belastas av en punktlast jämfört med en 
trestödsbalk. I Eurokodsexempel blir P/3 lika med 261 kNm vilket är mycket större än vid den 
framtagna metodens beräkningar som ger 101 kNm vilket gör att P/3 för fallet inte är aktuellt. 
Pelaren har också en fast punkt för sin belastning medan P/3 gör att punktlasten kan verka vart 
som på plattan vilket inte blir aktuellt för en pelare då denna är fixerad.   
 
Momentkurvor bör studeras för att undersöka när det kan vara lämpligt att dela kurvan på flera 
nivåer. Hur delningen ska utföras måste avgöras med hänsyn till konstruktionen till exempel 
som metoden anger är omfördelningen olik beroende på pelare. Det som eventuellt skulle kunna 
vara en indikation är om det finns centrerade toppar som ökar exponentiellt i konstruktionen. 
Topparna innefattar en kort sträcka av konstruktionen som är mycket högre än medelvärdet av 
momentet. Om armeringen anpassas direkt mot momentkurvan utan omfördelning skulle den 
bli alltför opraktisk att utföra i verkligheteten. Vilket medför att det är praktiskt att omfördela 
momentkurvan i analysstadiet eftersom denna styr armeringsfördelningen. Som metoden 
beskriver så ska momentsumman före och efter omfördelningen minst vara densamma. Om inte 
summan är lika eller större än analysens momentsumma blir momentkapaciteten lägre än 
analysen och konstruktionen blir osäker på grund av för liten momentkapacitet. Det som är med 
omfördelningen är att denna ska ge mer praktiska resultat till armeringsfördelningen. De här 
två komponenterna måste överstämma till ett gott resultat vilket har med hur ofta moment ska 
delas i olika nivåer. Det skulle kunna tänkas att momentet delas i flertalet nivåer och inte bara 
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i två för att ge en användbar armeringsfördelning. Sådan frågor och problem blir upp till 
konstruktören att avgöra för att klara kraven för den aktuella konstruktionen.  
  
Det  som  skulle  kunna  ge  en  mer  optimal  men  otestad  metod  är  att  enbart  ta  fram  
reduktionsområden över upplag och använda medelvärdet av momentet över reduktionsytan 
och dimensionerna efter det. Det gör att dimensionering görs för den exakta momentsumman 
som analysen anger vilket skulle vara en effektivisering. Exempelvis blir skillnaden att 
beräkningar för dimensionerande moment inte behöver göras utan plockas enkelt från analysen. 
Det som också underlättar är att hela omfördelningen kan göras direkt i programmet. Vid 
användningen av metoden blir den totala momentsumman efter omfördelningen högre än från 
analysens. Resultatet blir på den säkra sidan vilket inte skulle bli fallet om snittmomentet kunde 
användas då momentkapaciteten är exakt. För att bekräfta en sådan metod krävs förmodligen 
verkliga försöksobjekt som kan visa att omfördelningen fungerar i praktiken. Vid guidens 
exempel där pelarna är osymmetriskt placerade ges det att 0,15Pc minus reduktion blir lägre än 
snittmomentet vilket medför att en sådan kontroll alltid måste göras. I litteraturen används 
0,15Pc minus reduktion som dimensionerande moment vilket kanske skulle kunna göras även 
här trots att momentsumman blir lägre. Problemet är att alla exempel har symmetrisk 
pelarutformning vilket gör det oklart om formeln alltid kan användas. Fallet kanske är just för 
osymmetriska placeringar vilket gör att problemet inte visas i litteraturen men förekommer i 
verkligheten. En tänkt förbättring är att hitta ett optimalt reduktionsområde som nyttjas emot 
momentkurvan för att minimera armeringsmassan.  
 
I metoden ges bara en hänvisning till hur genomstansning ska hanteras. Vid en större studie 
hade även denna ingått i jämförelsen för att se hur denna påverkar armeringsmängden och om 
det skulle vara mer effektiv att nyttja stödarmeringen för att klara genomstansningen eller om 
detta alltid bör tas med bygelarmering. Annars är det mycket vanligt att stansning tas upp av 
annan armering till exempel av bygelarmering.  
 
Den framtagna metoden hanterar stödmoment för pelardäck och hur dimensionerande moment 
och omfördelning kan utföras.  Eftersom problematiken visas skulle metoden kunna nyttjas för 
konstruktioner där liknande problem uppkommer. Till exempel vid en betongplatta som stöds 
av en mittpelare och ränderna är upplagda på vägar. Metoden skulle kunna användas för 
mittpelaren. Även om plattan redan är befintlig och en pelare sätts in för att förstärka bjälklaget 
så kan guiden visa vilka problem som kan uppkomma och t.ex. visa vilket moment pelaren 
tillför i plattan. På liknande sätt för nyproducerade konstruktioner där pelare stöttar bjälklag går 
det nyttja metoden om pelaren är en kant- eller innerpelare. Vid armering av hela konstruktioner 
är det givetvis så att alla olika moment och brottfenomen måste kontrolleras, vilket gör att det 
är mycket mer kontroller och anpassningar som spelar in vid en hel dimensionering.       
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6.	Slutats		
I kapitlet sammanfattas resultat och visar vilka slutsatser som kan dras av studien. 
 
Då enbart en konstruktion har jämförts går det inte direkt att säga att metoden alltid kommer att 
ge ett effektivare resultat än de andra exemplen. Vid de tidigare studierna har det påvisats störst 
skillnad vid simpla plattor, vilket den jämförda konstruktionen skulle kunna vara. Däremot när 
Eurokodens resultat jämförs med den fram tagna metodens resultat bör dessa hamna relativt 
nära varandra då de bygger på samma teorier. Metodens resultat har något lägre fördelning för 
innerpelare medan för kantpelarna har de ungefär samma värden. Däremot mellan pelarna har 
metoden en avsevärt mindre armeringsmängd. Det som blir svårt att avgöra är hur stor 
skillnaden är då det inte anges några direkta anvisningar om hur de olika fördelningarna sprider 
sig i Eurokodexemplet. Varför det återfinns skillnader kan bero på de olika analysmetoderna 
där Eurokoden använder ekvivalent ramanalys medan metoden bygger på FEM-design. 
Skillnaden när dimensioneringen gör med metoden och med FEM-design när auto peak 
smoothing funktionen används visar också att metoden ger en lägre armeringsmassa. Vilket 
talar för att det kan vara lönsamt att använda metoden i flera fall då skillnaden är + 40 % då 
värdena från auto peak smoothing används.   
 
Vidare när det gäller dimensionering så blir bruksgränskraven också varierande för olika 
konstruktioner och kraven varierar. Detta medför att dimensioneringen alltid måste anpassas till 
aktuell konstruktion för att klarar regler och krav. Det som är med metoder är att vid mer 
avancerade metoder som kräver mer beräkningar och tar längre tid så måste skillnaden blir 
större mot simplare metoder som inte är lika resurskrävande. Om en metod är tidskrävande 
gäller det att resultatet blir mer lönsamt i slut ändan. För fallet tyder det hur som helst på att 
beräkningarna för metoden inte blir speciellt avancerade och ger en god lönsamhet. 
 
Det som går att säga är att föregående studiers indikation även stämmer för exemplet, att FEM 
armerar mer än handberäkningar. Exakt hur en omfördelning ska göras är svårt att säga då det 
beror på konstruktionens krav. Det som går att säga är att armering och moment bör 
koncentreras till områden med stor krökning för en effektiv armeringsmängd. Att nyttja 
metoden och dess omfördelningsstrategi är ett fungerade sätt och kan i alla fall kan nyttjas som 
startpunkt i dimensioneringen. För exemplet visar det sig att metoden är mycket effektiv och 
ger en betydligt mindre mängd armeringsmängd jämfört med FEM-designs egen 
dimensioneringsfunktion. Fördelningen som programmet ger skulle aldrig tillämpas i en verklig 
konstruktion vilket påvisar att det inte går nyttja programmet direkt vid den här typen av 
dimensioneringar.  För skillnaden mellan Eurokodens exempel och metoden ger också metoden 
en mindre armeringsmassa vilket visar på att metoden fungerar gott och kan användas för 
effektivisering av armeringsmängd i pelardäck. Metoden bör alltid användas med eftertanke 
och är inget facit på hur en konstruktion ska dimensioneras utan den fungerar som stöd.  
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7.	Förslag	fortsatta	studier		
Utveckla metoden ytterligare genom att verifiera att medelvärdet av momentet från analysen 
kan användas som dimensionerandemoment över reduktionsområdena. Vilket skulle ge den 
aktuella konstruktionen exakta momentkapacitet som analysen anger. Metoden skulle bli 
effektivare och minska armeringsmängden ytterligare.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

Referenser		
 
(1) Hartman, J. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, 
Lund. Studentlitteratur. 1998. 
 
(2) Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare, upplaga 2:4, Malmö. Liber AB. 2007 
 
(3) Isaksson T. Mårtensson A. Thelandersson S. Byggkonstruktion. Lund.  Studentlitteratur 
AB. 2010  
 
(4) Cederwall K. Elfgren L. Engström B. Hillerborg Å. Hultin E. Karlsson I. et al. 
Betonghandboken konstruktion. Upplaga 2. Kapitel 3.2 och 6.5. Solna. AB svensk Byggtjänst. 
1990  
 
(5) Nilsson M. Olofsson T. Jonasson J.E. Betongplattor. Luleå. Luleå tekniska universitet. 
2012.  
 
(6) Axelsson K. strukturmekanikens grunder. Uppsala. Geotryckeriet. 2008.  
 
(7) Lundin K. Byggkonstruktion Kompendium. Uppsala universitet  
 
(8) Almssad A. Betongkonstruktion. Kapitel 8. Lund. Studentlitteratur AB. 2015  
  
(9) Näslund J. Examensarbete beräkning av betongplattor med FEM-design [Internet]. Luleå 
Tekniska universitet. 2008. Hämtad från: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1026003/FULLTEXT02 
 
(10) SIS. Eurokod 2. SS-EN 1992-1-1. Stockholm. 2005. 
 
(11) Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 Volym 1. Stockholm. 2010. 
 
(12)  Beton kalender. Ernst & Sohn, Berlin 1977 
 
(13) Andersson H. Baehre R. Barkeling E. Bengtsson Å. Bergman S. Björk S. et al. 
konstruktionsteknik Bygg huvuddel 3. Upplaga 3. Kapitel 336. Stockholm. AB Byggmäsarens 
förlag. 1969.   
  

Bilagor		
Bilaga 1 = Formelhänvisning  
Bilaga 2 = Armeringsberäkningar med auto peak smoothing funktions värden   
Bilaga 3 = Moment och Armerings beräkningar med metod för exemplet  
Bilaga 4 = Beräkningsrapport FEM automatisk dimensionering    
Bilaga 5 = Beräkningsrapport FEM med metod.   
 
 
  
 



 

49 
 

BILAGA	1	
 

 
 



 

50 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

51 
 

BILAGA	2	

 
 



 

52 
 

 



 

53 
 

 



 

54 
 

 



 

55 
 

 



 

56 
 

BILAGA	3	

 
 
 



 

57 
 

 
 



 

58 
 

 
 



 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

60 
 

 



 

61 
 

BILAGA	4	
 

Load cases 
No. Name Type Duration class 

1 
2 

egenvikt 
Nyttiglast  

Ordinary 
Ordinary 

Permanent 
Medium-term 

Load combinations 
No. Name Type Factor Load cases 

1 6.10b Ultimate 1.200 egenvikt  

2 karak... Service... 
1.500 
1.000 

Nyttiglast 
egenvikt  

   1.000 Nyttiglast  
Surface loads 

No. q1 q2 q3 Load case Intensity 
[-] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [-] [-] 

1 3.500 3.500 3.500 Nyttiglast  Action 
2 8.000 8.000 8.000 egenvikt  Action 
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1.1 Stödreaktioner 

 
1.2	moment	X	
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1.3	moment	Y	
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