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Sammanfattning 
Jord är ett komplicerat material och dess beteende är ofta svårt att fastställa. Att 
kunna förutse hur deformationer sker vid belastning utgör en central del av 
geotekniken och berör i hög grad byggnadens slutgiltiga utformning. För att kunna 
uppskatta en deformation i jorden tillämpar konstruktörer ofta Winkler-modellen 
där jorden ersätts med en fjäderbädd som motsvarar jordens styvhet, en så kallad 
bäddmodul. Hur fjäderbädden utformas, beräknas och tillämpas är upp till 
konstruktören själv och utgår ofta från egen erfarenhet av vad som fungerat i 
tidigare projekt. Problem som belysts med dagens metod att ansätta bäddmoduler är 
att samverkanseffekter mellan fundament och platta i grundkonstruktionen ofta 
försummas. Konsekvensen blir att främst dragspänningar i betongen förbises vilket 
kan leda till oförutsedd sprickbildning. 

Syftet med detta arbete är att ge konstruktörer ett underlag så de kan välja en 
beräkningsmodell som ger beräkningsförutsättningar vid dimensionering av 
grundkonstruktioner som tar hänsyn till samverkanseffekter. Målet är att påvisa hur 
samverkanseffekter och ansättning av bäddmodul påverkar delar av 
grundkonstruktionen med hänsyn till moment. 

Tre olika metoder för att beräkna bäddmoduler och två olika sätt att ansätta dessa 
har studerats med avseende på hur moment uppträder i grundkonstruktionen. 
Objektet som undersökts är en grundplatta med fundament som utgör ett källarplan i 
en byggnad där kontors- och affärsverksamhet bedrivs. Fundamenten fungera som 
upplag för pelare i det bärande systemet. 

I datorprogrammet FEM-Design har sex olika modeller tagits fram och analyserats i 
syfte att jämföra hur ansättning av bäddmoduler påverkar uppkomsten av moment 
och dess värde. Genom simuleringar valdes fyra sektioner ut för att bestämma 
moment och påvisa de samverkanseffekter som uppstår. Rådata från analyserna 
sammanställdes till momentdiagram där de tre metoderna för beräkning av 
bäddmodul ställs mot varandra.  

Undersökningens resultat visar att val av beräkningsmetod för bäddmodul inte 
påverkar momentkurvans form men att maximala moment i vissa fall varierar stort 
mellan metoderna. En styvare bäddmodul ger generellt lägre moment som enligt 
gällande teori återspeglar jordens verkliga beteende på ett bättre sätt. Resultatet 
påvisar även att det uppstår zoner med dragspänning i konstruktionens överkant som 
en effekt av samverkan. 

 





 

 
 

Abstract 
Vid beräkning av grundkonstruktioner tillämpas ofta Winkler-modellen där jorden 
ersätts med en fjäderbädd som motsvarar jordens styvhet, en så kallad bäddmodul. 
Samverkanseffekter försummas ofta i dagens sätt att ansätta bäddmoduler och 
konsekvensen av detta blir att oförutsedda dragspänningar uppstår. Syftet med 
undersökningen är att ge konstruktörer ett underlag så de kan välja en 
beräkningsmodell som ger beräkningsförutsättningar vid dimensionering av 
grundkonstruktioner som tar hänsyn till samverkanseffekter. Målet är att påvisa hur 
samverkanseffekter och ansättning av bäddmodul påverkar delar av 
grundkonstruktionen med hänsyn till moment. Tre olika metoder för att beräkna 
bäddmoduler och två olika sätt att ansätta dessa har studerats med avseende på hur 
moment uppträder i grundkonstruktionen. Sex modeller har analyserats i 
datorprogrammet FEM-Design genom fyra valda sektioner i grundkonstruktionen. 
Resultatet visar att val av bäddmodul inte påverkar formen på momentkurvan men 
att det maximala momentet kan variera stort. Resultatet påvisar även att det uppstår 
zoner med dragspänning i konstruktionens överkant som en effekt av samverkan. 

Nyckelord: Winkler, Bäddmodul, Grundkonstruktion, FEM-Design, Sättning, 
Betong, Geoteknik. 

 



 

 
 

Abstract 
The Winkler-model is often applied when calculating foundation slabs. The model 
intend to replace the subgrade with a bedding of vertical springs that corresponds 
with the stiffness of the soil. The integration of the foundation slab is often 
neglected in todays approved methods of implementing subgrade modulus. The 
consequence of this overlook may cause unforeseen tensile stress in the foundation. 
The purpose of this study is to support engineers in their decision of choosing a 
model and provide proper conditions designing slabs taking into account for 
interplay of the whole foundation structure. The aim is to demonstrate how the 
interplay in the construction and the application of the subgrade modulus affects 
parts of the foundation regarding bending moment. Three different methods of 
calculating subgrade modulus and two ways of application have been studied with 
purpose to illustrate how bending moment appear in the structure. Four sections 
have been selected to represent the structural behavior to analyze six model cases in 
the FEM-Design program. The result indicates the choosing of subgrade modulus 
affect maximum value of bending moment although the appearance of the 
momentum curve are not affected. Results also show that zones of tensile stress 
occur at the top of the foundation as an effect of integration effects of the whole 
structure.   

Key words: Winkler, Subgrade modulus, Foundation slab, FEM-Design, Deflection, 
Concrete, geotechnology  
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Symbolförteckning 
 

𝐴  [mm2] Total stålyta i beräkningssnitt 
𝐴  [mm2] Stålyta för ett armeringsjärn 
𝐸  [Pa] Elasticitetsmodul, betong 

𝐸  [MPa] 
Elasticitetsmodulens medelvärde för 
en jordprofil 

𝐸  [kPa] Karakteristisk elasticitetsmodul 
𝐹  [kN] Vertikal last 
𝑀  [kNm] Momentkapacitet 
𝑁 , 𝑁 , 𝑁  - Bärighetsfaktorer 
𝑃  [kPa] Referenssättning 
𝑉 .  [kN] Kapacitet mot skjuvglidbrott, betong 
𝑉 .  [kN] Kapacitet mot livtryckbrott, betong 
𝑏  [m] Effektiv bredd 

𝑐  [kPa] 
Skjuvhållfasthet för odränerade 
förhållanden 

𝑓  [MPa] Dim. tryckhållfasthet betong 
𝑓  [MPa] Karakteristisk tryckhållfasthet, betong 
𝑙  [m] Effektiv längd 
𝑞  [kPa] Grundtryckets brottvärde 
𝑞  [kPa] Nettospänningsökning 
𝑟   Ekvivalent radie 
𝑠  [mm] Sättning för skikt 𝑖 
𝛼  - Hållfasthetsreduktionsfaktor 
𝛾  - Partialkoefficient 
𝛾  [kN/m3] Ekvivalent tunghet 
𝜀  - Betongtöjning 
𝜀  - Betongstukning vid tryckt kant 
𝜀  - Brottstukning, betong 
𝜀  - Relativ kompression för skikt 𝑖 
𝜀  - Ståltöjning 
𝜉 , 𝜉 , 𝜉  - Korrektionsfaktorer 

𝜎′  [kPa] 
Tillskottspänning från intillliggande 
last 

𝜎′  [kPa] Ursprunglig effektivspänning 

𝜎′  [kPa] 
Vertikal effektivspänning före 
avschaktning 

𝜎  [kPa] Spänning på djupet 𝑧 
∆𝜎  [kPa] Spänningsökning 
𝐸 [kPa] Elasticitetsmodul 
𝑀 [kPa] Kompressionsmodul 
𝑆 - Integrerad töjningsinfluenskurva 
𝑐 [kPa] Skjuvhållfasthet 



 

 
 

𝑐′ [kPa] 
Skjuvhållfasthet, dränerande 
förhållanden 

𝑑 [m] Effektiv höjd 
𝑘 [kPa/m] Bäddmodul 
𝑞 [kPa] Effektivt överlagringstryck 
𝛼 - Tryckblocksfaktor, betong 
𝛽 - Sättningsexponent för sand och silt 
𝜀 - Töjning 
𝜆 - Jordartstal 
𝜏 [kPa] Skjuvspänning 

𝜙´ [°] 
Inre friktionsvinkel, dränerade 
förhållanden 
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1 Introduktion 
Då en byggnad ska uppföras genomförs ett flertal utredningar och beräkningar. 
Byggnadens placering, form, stomsystem och funktion är ett axplock av alla de 
faktorer som påverkar den slutliga produkten. För att byggnaden ska uppnå en 
pålitlig stabilitet som minimerar risken för oförutsedda deformationer måste 
byggnaden stå på en stabil grund. 

Jordens förmåga att ta hand om last och sprida den vidare beror främst av dess 
geologiska sammansättning. Jordens sammansättning och egenskaper bestäms 
genom olika provtagningar som sammanställs till en representativ jordprofil. Denna 
jordprofil kommer att påverka hur förväntade sättningar och spänningar utvecklas 
vid lastpåkänning. Jorden kan därför betraktas som en byggnadsdel som påverkar 
dimensionering av grundkonstruktionen.  

För att kunna beskriva jorden som en byggnadsdel behövs en modell som 
representerar dess hållfasthetsegenskaper. Runt år 1860 introduceras Winkler-
modellen för att beskriva jordens beteende vid dimensionering av järnvägsspår 
(Teodoru 2009). Modellen har utvecklats och anpassats under åren och används idag 
inom ingenjörsområden där samverkan mellan byggnad och jord råder (Frýba 
2007). Modellen påminner om Hookes lag om ett linjärelastiskt samband mellan 
spänning och töjning där jorden ersätts med identiska vertikala fjädrar som verkar 
oberoende av varandra. Fjädrarna antas vara tätt placerade och tillsammans utgöra 
en elastisk bädd (Worku 2009). Vid dimensionering av grundkonstruktioner 
använder konstruktören bäddmoduler för att efterlikna jordens respons av last och 
hur denna kommer att påverka konstruktionen. Hur konstruktören väljer att ansätta 
sin bäddmodul kommer att påverka hur förväntade sättningar i jorden uppträder 
samt att den slutliga produktens utformning påverkas.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
En vedertagen metod som idag används vid dimensionering av grundkonstruktioner 
utgår från att titta på olika delar av konstruktionen separerade från varandra1. 
Exempel på detta är bärande pelare som för ner laster i grundplattan. Här antas 
pelaren vara uppställd på ett fundament som enskilt för ner lasten till underliggande 
jord. I detta fall antas att fundamentet är frikopplat från resterande delar av plattan 
och att ingen transversal last sprids till omkringliggande delar av 
grundkonstruktionen. Kontakttrycket som uppstår mellan fundament och 
underliggande jord kommer i detta fall att endast bero av fundamentets dimension 
och pålagd last. För plattan gäller samma antagande om att det endast är tillhörande 
last och dimension som ger upphov till kontakttryck. Eftersom respektive last som 
påverkar platta och fundament är olika till värde kommer sättning i jorden att 
variera. I det verkliga fallet är fundament och platta sammanfogade och reagerar 
som en enhet. Den last som förs ned via pelare kommer till stor del att tas upp av 
fundamentet men en del kommer även att tas upp av plattan. Sättningen är då inte 

                                                      

1 Carl Larsson, Skanska Teknik, den 16 april 2019. 
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begränsad till fundamentets ränder utan uppstår i förhållande till hur lasten sprids i 
grundkonstruktionen. Stor sättning kommer att ske direkt under pelare där lasten är 
koncentrerad för att sedan minska med ökat avstånd från lastcentrum. Den globala 
sättningsformen för den aktuella konstruktionen är att likna med en fallskärm där 
stor sättning sker längs konstruktionens kanter och mindre sättningar mot mitten. 
För konstruktionen leder detta till dragspänningar i överkant och tryckspänningar i 
underkant. Betong karakteriseras av dess mycket lägre kapacitet mot brott i drag än i 
tryck. Genom att dimensionera grundplattans delar utan att ta hänsyn till de 
samverkanseffekter som uppstår vid belastning finns risk att sprickbildning sker där 
främst dragspänningar i överkant blir för höga1.  

Fröderberg (2014) konstaterar i sin rapport att ingenjörers metodval i hög grad 
baseras på egen erfarenhet och kunskaper vilket medför variationer i den framtagna 
konstruktionen beroende på vem som dimensionerat den. Idag finns flera metoder 
för att ta fram ett värde på den elastiska bädd som brukar kallas bäddmodul. Dock 
saknas tydliga riktlinjer för vilken metod som är mest lämplig. Om en konstruktör 
väljer att beräkna grundkonstruktionen med fel förutsättningar med hänsyn till 
lastfördelning mot undergrunden kan fördyrande underhållseffekter uppstå eller i 
värsta fall att konstruktionen gå sönder. 

1.2 Syfte och mål 
 Syftet är att undersöka hur val av beräkningsmetod och ansättning av 

bäddmoduler påverkar momentfördelningen i en grundkonstruktion med 
hänsyn till samverkanseffekter. 

 Målet är att påvisa att samverkanseffekter och ansättning av bäddmodul 
påverkar delar av grundkonstruktionen med hänsyn till moment. 

1.3 Avgränsningar 
Både konstruktionens och jordens förutsättningar har förenklas. Undersökningen 
avsåg endast en konstruktion och där lasterna förs ned av ett pelarsystem. 
Grundkonstruktionen som undersöktes var avgränsad till en mindre del av en 
grundplatta som antogs vara symmetrisk.  

Vid beräkning av bäddmoduler har tre olika metoder nyttjats för att utvärdera om 
metodvalet påverkar resultatet. 

 Bäddmodul 1, enligt Trafikverkets tekniska råd Bros rekommendationer, 
Brigade (Trafikverket 2011). 

 Bäddmodul 2, enligt Handboken Bygg, Tung vätska (Avén 1985). 
 Bäddmodul 3, enligt Handboken Bygg, Approximativ metod (Avén 1985). 

Beräkningsmetoder utförs där linjär elastiskt beteende antas gälla. I analysen av 
resultatet av olika val av bäddmoduler har endast moment i brottgränstillstånd 
undersökts.

                                                      

1 Carl Larsson, Skanska Teknik, den 16 april 2019. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Jord 
För att kunna utföra en korrekt grundläggning krävs en grundläggande förståelse för 
geoteknik. Genom att förstå jordens uppbyggnad och egenskaper kan 
grundläggningen utformas så att angripande laster kan bäras upp med hänsyn till 
bärförmåga, stabilitet och spänningar. 

 Jordens uppbyggnad och egenskaper 
Till begreppet jord innefattas den lösa delen av jordskorpan som vanligtvis består av 
tre komponenter porgas, porvatten och fast substans. Den fasta substansen i en 
mineraljord utgörs av mineralkorn och bildar ett kornskelett som kan ta upp de 
laster jorden utsätts för. De hålrum som kornskelettet bildar kallas porer och består 
oftast av luft, vatten eller en kombination av dessa (Sällfors 2001, s.2.1). 

En jords egenskaper kan variera stort och beror på de ingående partiklarnas form, 
storlek, fördelning och geologiskt bildningssätt. Intervall av kornstorlekar skapar 
fraktioner som delar upp jorden i kategorier och beroende på 
kornstorleksfördelningen och kornens form påverkas jordens mekaniska egenskaper 
(Sällfors 2001, s.2.2).  

Jordar delas huvudsakligen in i kohesionsjordar och friktionsjordar. En friktionsjord 
består av de grövre fraktionerna och genom direkt kontakt mellan kornen kan 
normal- och friktionskrafter överföras. Leror som är en kohesionsjord överför 
huvudsakligen krafter genom kemiska bindningar som involverar elektriska 
ytladdningar vilket resulterar i en sämre hållfasthet (Dahlblom 2017, s.4).  

 Spänning i jord 
De spänningar ett jordelement utsätts för är orsakade av ovanpåliggande jordlager 
och externt pålagda laster. Spänningarna verkar i majoriteten av fallen tryckande 
mot jordelementet och definieras sålunda som positiva spänningar. I jordbäddar där 
markytan är horisontell utgör de vertikala och horisontella spänningarna 
huvudspänningar. Spänningarnas intensitet ökar med djupet och har stor påverkan 
på jordens egenskaper (Sällfors 2001, s.3.1). 

Begreppet normalspänning beskriver normalkraft per areaenhet. Inom 
jordmekaniken definieras tryckspänningar som positiva och dragspänningar som 
negativa. Främst uppstår spänningar i jord av interna och externa lastpåkänningar 
där de interna utgörs av omgivande jords egentyngd och de externa av laster som 
tillförs vid markytan (Dahlblom 2017, s.17).  

2.1.2.1 Vertikalspänning 
De interna vertikala spänningarna precis under ett jordelement ökar med djupet och 
beror av ovanpåliggande jords tunghet enligt Ekvation (1) 
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𝜎 = 𝑔𝜌 𝑧 = 𝛾 ℎ  (1) 

där 𝜎  är aktuell spänning [kPa], 𝛾  är tungheten [kN/m3] och ℎ  [m] är tjockleken 
för jordlager 𝑖. 

2.1.2.2 Skjuvspänning 
Då en kraft verkar parallellt med en yta uppstår en skjuvspänning betecknad 𝜏 [kPa]. 
Aktuell spänning som är jämt fördelad ges sambandet enligt Ekvation (2),  

 
𝜏 =

𝐹

𝐴
 (2) 

där 𝐹 är total parallell kraft [N] och 𝐴 är total area [m2]. 

2.1.2.3 Spänningstillskott 
Last som tillförs vid markyta ger upphov till ett spänningstillskott i jorden. Verkar 
lasten på ett begränsat område uppstår skjuvspänningar i jorden som med ökat djup 
minskar spänningstillskottets värde samtidigt som tillskottet fördelas över en större 
area. Vid handberäkning nyttjas en närmemetod, den så kallade 2:1-metoden för att 
beskriva hur spänningstillskottet fördelas med ökat djup. Enligt denna metod 
fördelas spänningen inom en volym som utgår från lastens kontaktyta med en 
längdenhet i sidoökning per två längdenheter ökning i djup. Aktuell spänning 
beskrivs enligt Ekvation (3), (Bergdahl, Ottosson & Malmborg 1993, s.64). 

 ∆𝜎 =   (3) 

Där ∆𝜎  är spänningstillskottet i jorden [kPa] på djupet 𝑧 [m], 𝑞 är lastintensiteten 
[kPa] som verkar på längden 𝑙 [m] och bredden 𝑏 [m].  

 Sättning 
Den ökade lasten som orsakas av en byggnad skapar i normalfallet ökade 
spänningar i jorden. Detta tillskott av spänningar kan orsaka deformationer som 
brukar kallas sättning. Det är viktigt som konstruktör att kunna förutse och beräkna 
dessa sättningar då dessa, till exempel, ger upphov till ändrade spänningar i 
grundkonstruktionen (Dahlblom 2017, s.50). 

2.1.3.1 Moduler 
I de flesta isotropa material så som stål är förhållandet mellan spänning och töjning 
linjärt, det vill säga ett linjärelastiskt materialsamband. Inom geotekniken är 
förhållandet mellan effektivspänningen och kompressionstöjningen icke linjärt 
vilket visas i Figur 1. 
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Figur 1: Exempel på materialsamband för jord. 

Kompressionsmodulen M är materialets styvhet och beskrivs som lutningen av 
materialsambandet som presenterats i Figur 1. Det vill säga derivatan av spänningen 
med hänsyn till töjningen. Genom att använda sig av kompressionsmodulen 
begränsas deformationen till att verka endast vertikalt och försummar utvidgning 
horisontalt, se Figur 2. Det kan också förklaras som att omkringliggande jords 
horisontella tryck är tillräckligt stort för att förhindra deformationer i horisontalled. 

 

Figur 2: Visuell representation av kompressionsmodulen. 

Elasticitetsmodul är något som också används inom geotekniken. Modulen utgår 
från Hookes lag och baseras på ett linjärelastiskt materialsamband, se Ekvation (4)  



 

6 
 

 𝐸 =
𝜎

𝜀
 (4) 

där 𝐸 är elasticitetsmodulen [MPa], 𝜎 är spänningen [kPa] och 𝜀 är töjningen.  

Som tidigare nämnts är de flesta materialförhållanden inom geoteknik icke linjära. 
Dock kan ett linjärelastiskt samband användas eftersom de teoretiska 
beräkningsmodeller som gäller för elastiska samband är väl utvecklade (Edström 
2006). Genom att utgå utifrån det linjärelastiska sambandet antas att 
elasticitetsmodulens storlek är lika i alla riktningar och vid deformation sker en 
kompression vertikalt och utvidgning horisontalt, se Figur 3. Detta medför att 
elasticitetsmodulen har ett lägre värde än kompressionsmodulen för samma typ av 
jord. Elasticitetsmodulen anses vara på den säkra sidan då förhindrad utvidgning 
horisontalt inte kan generaliseras. Elasticitetsmodulen är den modul som 
geoteknikerna tar fram i underlaget och den som kommer att användas vid sättnings- 
och bäddmodulsberäkningar. 

 

Figur 3: Visuell presentation av elasticitetsmodulen. 

2.1.3.2 Permeabilitet 
En jords permeabilitet beskriver jordens vattengenomsläpplighet. I finkorniga 
jordfraktioner är permeabiliteten låg och ökar succesivt för att nå ett högsta värde i 
de grövsta jordfraktionerna (Dahlblom 2017, s.31). Jordens permeabilitet inverkar 
på hur deformationer kommer att ske vid belastning. Är jorden vattenmättad då den 
utsätts för last kommer deformation att ske under tiden som vatten pressas ut ur 
materialet. Volymminskning som sker under vattenavgång kallas konsolidering. Har 
jorden hög permeabilitet sker deformationer momentant medan jordar med låg 
permeabilitet deformeras över lång tid.  
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 Allmänna bärighetsekvationen 
Vid beräkning av en jords kapacitet mot brott ansätts att en långsträckt platta med 
konstant bredd belastar underliggande jord med en jämt utbredd last. Om denna last 
ökar kommer jorden tillslut att gå till brott. Det är främst jordens egenskaper som 
påverkar vilken last som kan läggas på plattan. Då brott uppstår kommer jorden 
under plattan att pressas nedåt, samtidigt som jord bredvid plattan pressas i sidled 
och uppåt. För att bestämma jordens bärighet 𝑞  antas jorden vara homogen och ha 
en kohesion 𝑐, en inre friktionsvinkel 𝜙 och en tunghet 𝛾 enligt Ekvation (5), (IEG 
2008). 

 𝑞 = 𝑐𝑁 + 𝑞𝑁 + 0.5𝑏 𝛾𝑁  (5) 

En hög inre friktionsvinkel ger höga värden och en låg inre friktionsvinkel ger låga 
värden på jordens egenskaper. För att kunna tillämpa ekvationen för bärighet på en 
jord som belastas av ett fundament med en bestämd längd och bredd införs 
korrektionsfaktorerna 𝜉 , 𝜉 och 𝜉  vilket ger den allmänna bärighetsekvationen 
enligt Ekvation (6). 

 𝑞 = 𝑐𝑁 𝜉 + 𝑞𝑁 𝜉 + 0.5𝛾 𝑏 𝑁 𝜉  (6) 

Den första termen behandlar bidraget till bärförmågan från jordens kohesion 𝑐, den 
andra termen behandlar bidraget från överlagringstrycket 𝑞 på grundläggningsnivån 
och den tredje termen avser bidraget av jordens tunghet 𝛾 , den vid brott utglidande 
jordkilen under plattan (IEG 2008). Bärighetsfaktorerna, 𝑁, beror av jordens 
friktionsvinkel och för bestäms 𝜙 ≠ 0 enligt Ekvation (7), (8) och (9). 

 
𝑁 =

𝑁 − 1

tan 𝜙
 (7) 

 
𝑁 =

1 + sin 𝜙

1 − sin 𝜙
𝑒  

(8) 

 𝑁 = (0.08705 + 0.3231 sin 2 𝜙 −

0.04836 sin 2𝜙 ) 𝑒 . − 1   

(9) 

För att ta hänsyn till avvikelser i bärighetsfaktorerna nyttjas korrektionsfaktorer 𝜉 
som bestäms utav faktorerna 𝑑, 𝑠 och 𝑖 enligt Ekvation (10),(11) och (12).  

 𝜉 = 𝑑 𝑠 𝑖  (10) 
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 𝜉 = 𝑑 𝑠 𝑖  (11) 

 𝜉 = 𝑑 𝑠 𝑖  (12) 

För att ta hänsyn till att jordens hållfasthet ovan grundläggningsdjupet höjer 
bärförmågan multipliceras bärighetsfaktorerna 𝑁 med följande korrektionsfaktorer 
enligt Ekvation (13), (14) och (15). 

 
𝑑 = 1 + 0.35

𝑑

𝑏
  ; 𝑑 ≤ 1,7 (13) 

 
𝑑 = 1 + 0.35

𝑑

𝑏
  ; 𝑑 ≤ 1,7 

(14) 

 𝑑 = 1 (15) 

Allmänna bärighetsekvationen är i sin grundform utformad för långsträckta 
fundament. Vid annan form på fundamentet måste bärighetsfaktorerna 𝑁 korrigeras 
med följande korrektionsfaktorer enligt Ekvation (16), (17), (18) och (19). 

 
𝑠 = 1 + 0.2

𝑏

𝑙
 (16) 

 
𝑠 = 1 +

𝑁

𝑁

𝑏

𝑙
, 𝜙 ≠ 0 

(17) 

 
𝑠 = 1 + tan  𝜙

𝑏

𝑙
 

(18) 

 
𝑠 = 1 − 0.4

𝑏

𝑙
 

(19) 

Då en horisontell lastkomposant verkar på grundplattan sänks dess kapacitet att ta 
hand om vertikala laster. Bärighetsfaktorerna 𝑁 korrigeras med följande 
korrektionsfaktorer enligt Ekvation (20), (21) och (22). 

 𝑖 = 𝑖 − , 𝜙 ≠ 0 
(20) 
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𝑖 = 1 −

𝐻

𝑉 + 𝑏 𝑙 𝑐 cot 𝜙
 

(21) 

 
𝑖 = 1 −

𝐻

𝑉 + 𝑏 𝑙 𝑐 cot 𝜙
 

(22) 

 

 Geoteknisk undersökning 
För att kunna utföra en korrekt grundläggning krävs ett geotekniskt underlag. 
Underlaget ska kunna presentera information kring jordlagerföljd, jordens 
hållfasthets- och deformationsegenskaper och vattenförhållanden (IEG 2008). 
Undersökningen ska utföras i sådan omfattning att ovan information kan säkerställas 
utifrån den geotekniska kategorin som råder. Det finns tre geotekniska kategorier 
och de benämns GK1, GK2 och GK3. Vilken kategori en geokonstruktion ska 
projekteras för kan bero på bland annat konstruktionsdelars geometri, laster, 
pågående sättningsförlopp och grundvattenstörningar.  

Exempel på provtagningar som används i geotekniska undersökningar är 
skruvprovtagning, trycksondering, CPT-sondering. Genom olika metoder undersöks 
jordlagerföljden och en elasticitetsmodul kan tas fram för de olika jordlagren 
(Bergdahl 1984). Bergfritt djup är en faktor som påverkar sättning och undersöks 
ofta genom en så kallad tung slagsondering (SGF 2013).  

2.2 Betong 
Betong består vanligen i huvudsak av Portland-cement, ballastmaterial och vatten. 
För att påverka betongens egenskaper används vanligen olika tillsatsmedel. Cement 
är ett hydrauliskt bindemedel vilket innebär att när cement kommer i kontakt med 
vatten bildas en hård massa i en process som kallas hydratation. Betongens täthets- 
och hållfasthetsegenskaper påverkas i hög grad av cements kemiska 
sammansättning. Genom val av cement kan tillverkaren påverka alltifrån den färska 
betongens hanterbarhet till en färdig betongytas färg och beständighet (Svensk 
Byggtjänst 1994, s.33). Ballasten består vanligen av ett stenmaterial i olika 
fraktioner. 

Den hårdnade betongen karakteriseras av att dess egenskaper i tryck- och 
draghållfasthet markant skiljer sig åt. Normalt uppgår betongens draghållfasthet till 
ungefär en tiondel av dess tryckhållfasthet (Engström 2007, s.1-1). Då en 
betongkonstruktion belastas kommer både tryck- och dragspänningar att uppstå där 
även måttliga dragpåkänningar kan orsaka sprickbildning i tvärsnittet. För att 
kompensera betongens låga hållfasthet i drag förses konstruktionen med armering 
med syfte att överföra dragkrafter efter det att sprickor uppkommit inom tidigare 
dragna zoner (Engström 2007, s.1-1).  
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 Moment 
För ett armerat tvärsnitt som utsätts för böjning beskrivs materialets respons av 
sambandet mellan spännig och töjning. Figur 4 visar ett armerat betongtvärsnitt som 
vid böjande moment ger tryck i överkant och drag i nederkant.  

 

Figur 4: Töjning och spänningsdiagram över ett enkelarmerat tvärsnitt i brottgränstillståndet. 

I tvärsnittets neutrala lager är töjningen noll och uppstår där tryckzon övergår 
dragzon och finns på avståndet 𝑥 från tvärsnittets överkant. Avståndet 𝑥 definieras 
som tryckblockhöjden. 𝐹  utgör dragresultanten i tvärsnittet och beror av 
stålspänningen 𝜎  och armeringsmängden 𝐴 . Tryckresultanten 𝐹  utgörs av 
tryckblocksfaktorn 𝛼, tvärsnittets bredd 𝑏, avståndet 𝑥 och betongens 
dimensionerande tryckhållfasthet 𝑓  (Engström 2007, s.7-3). 

Tvärsnittets effektiva höjd beror av dragarmeringens centrumavstånd och 
tvärsnittets överkant, benämnt 𝑑. Betongens töjning 𝜀  antas vara rätlinjig och 
genom fullständig samverkan mellan armeringsstål och omgivande betong passar 
ståltöjningen 𝜀  exakt in i tvärsnittets töjningsfördelning. Betongtöjning i 
tvärsnittets överkant utgörs av 𝜀 . Böjda tvärsnitt i brottgränstillståndet kan 
uttryckas genom två kraftjämviktsvillkor enligt Ekvation (23), (24) och (25)  

 𝛼𝑓 𝑏𝑥 = 𝜎 𝐴  (23) 

 𝑀 = 𝛼𝑓 𝑏𝑥(𝑑 − 𝛽𝑥) (24) 

 
𝑓 = 𝛼

𝑓

𝛾
 

(25) 

där 𝑀  är momentkapaciteten [kNm] och 𝑑 är den effektiva höjden (Engström 
2007, s.7-5). Villkoret 𝜀 > 𝜀  gäller för att antagandet om att stålet flyter och 
beräknas enligt Ekvation (26) och (27) 

 
𝜀 =

𝑑 − 𝑥

𝑥
𝜀  (26) 



 

11 
 

 
𝜀 =

𝑓

𝐸
 

(27) 

där 𝜀  är betongens brottstukning, 𝑓  är stålets dimensionerande flytgräns och 𝐸  
är stålets elasticitetsmodul. 

 Tvärkraft 
Förutom angripande moment i ett tvärsnitt uppträder även tvärkraft som verkar 
parallellt med en snittyta (Heyden, Dahlblom, Olsson & Sandberg 2008, s.41). I ett 
snitt anges tvärkraften som den del av transversallasten som överförs genom snittet 
på väg till upplag (Engström 2007, s.11-1). Innan sprickbildning uppkommer i ett 
balkliv ger tvärkraft upphov till huvuddrag- och huvudtryckspänningar som står i 
kraftjämvikt enligt Figur 5. 

 

Figur 5: Spänningstillståndet efter att sneda skjuvsprickor uppstått. 

Tvärkraften bärs av huvudspänningarnas vertikala komponenter. Då sneda 
skjuvsprickor uppkommer i balklivet nollställs huvuddragspänningen momentant, 
samtidigt fördubblas huvudtryckspänningen. Tvärkraften bärs då endast av 
huvudtryckspänningen. Betongen som finns mellan de sneda sprickorna bildar 
trycksträvor parallellt med sprickorna som överför tvärkraften (Engström 2007, s.6-
10). 

I en böjarmerad konstruktionsdel som saknar tvärkraftsarmering inträffar 
tvärkraftsbrott normalt genom hastig och okontrollerad förskjutningen längs en sned 
spricka enligt Figur 6. 

 

Figur 6: Visuell presentation av skjuvglidbrott i ett tvärsnitt utan tvärkraftsrmering. 
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Brottypen benämns skjuvglidbrott. Vanligt är att den sneda skjuvsprickan initialt 
uppträder som en böjspricka för att sedan växa snett i balklivet. För beräkning av 
kapacitet mot skjuvglidbrott med endast böjarmering nyttjas enligt EC2 empiriska 
uttryck för att uppskatta kapaciteten mot skjuvglidbrott 𝑉 .  enligt Ekvation (28)  

 
𝑉 . = 𝐶 . 𝑘[100𝜌 𝑓 ] 𝑏 𝑑 (28) 

där 𝐶 .  är en nationell parameter, med rekommenderat värde, som beräknas 
genom Ekvation (29), (Engström 2007, s.11-24). Faktorn 𝐾 beräknas enligt 
Ekvation (30) med effektiv höjden 𝑑 [mm]. Faktorn 𝜌  beräknas enligt Ekvation 
(31) där 𝐴  är tvärsnittsarea fullt förankrad armering i dragzon och minsta 
tvärsnittsbredden 𝑏 .  

 
𝐶 . =

0,18

𝛾
 

(29) 

 

𝐾 = 1 +
200

𝑑
≤ 2,0 

(30) 

 
𝜌 =

𝐴

𝑏 𝑑
≤ 0,02 

(31) 

Den beräknade kapaciteten mot skjuvglidbrott skall dock minst uppgå till Ekvation 
(32) där 𝑣  beräknas enligt Ekvation (33). 

 𝑣 𝑏 𝑑 (32) 

 𝑣 = 0,035𝑘 ⁄ 𝑓
⁄

 (33) 

Vid livtryckbrott uppstår krossning i betongen vid de sneda trycksträvorna som 
uppkommer mellan de sneda skjuvsprickorna (Engström 2007, s.11–21). Detta 
inträffar då tvärkraften i strävan överstiger balklivets kapacitet i tryckspänning. 
Balklivets kapacitet mot livtryckbrott beräknas enligt Ekvation (34). Där 𝑣 är en 
nationell parameter och beräknas enligt Ekvation (35), (Engström 2007, s.11-22). 

 𝑉 . = 0,5𝑣𝑓 𝑏 𝑑 (34) 

 
𝑣 = 0,6 1 −

𝑓

250
 

(35) 
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 Armering 
För att kompensera betongens låga draghållfasthet används armering. När 
konstruktionen blir belastad och dragkrafter uppstår i betongen kommer den vid 
uppnådd brottgräns att börja spricka upp. Det är då armeringen som bär hela 
dragkraften och sprider den i konstruktionen genom vidhäftning och kontakttryck 
(Engström 2007, s.4-26).  

Armeringens vidhäftning till betongen sker genom kemiska ytreaktioner mellan 
materialen. Denna vidhäftning är relativt svag. Det är genom friktion som den 
största förankringsförmågan ligger. Vid dragpåkänning i betongen är det initialt 
förankring genom vidhäftning som sker. När denna brister övergår förankringen till 
friktion som beror av stångens ytstruktur (Burström 2001, s.322). 

 Marktryck på grundplatta 
Vid grundläggning på separata fundament ska dimensionering utföras så att den last 
som förs ned via vägg eller pelare fördelas över en tillräckligt stor yta så att lasten 
inte överskriver markens brottgräns. Markens bärförmåga behandlas i avsnitt 2.1.4, 
allmänna bärighetsekvationen. Vid dimensionering av fundament utgör 
markreaktionen en last på konstruktionen som resulterar i moment och tvärkraft. 
Markreaktionen ska stå i jämvikt med pålagd last och marktrycksfördelningen 
avgörs dels av markens respons men även av fundamentets eftergivlighet (Engström 
2007, s.3-22). Ett antagande om ett jämt fördelat kontakttryck över den effektiva 
arenan kan vara på osäkra sidan. I verkligheten erhålls en koncentration av 
kontakttrycket mot fundamentets kanter. Osäkerheten ökar ytterligare om den 
effektiva kanten slutar innan den verkliga kanten (Bergdahl, Ottosson & Malmborg 
1993, s.126). För oändligt styva fundament kan en rimlig fördelning av om 
kontakttrycket beräknas enligt Ekvation (36). 

 
𝜎 =

𝑉

𝑏𝑙
 (36) 

2.3 Eurokod 
För de kritiska lastfall som uppstår ska en lastkombination utföras för att beräkna 
dimensionerande last som representerar de laster som antas verka samtidigt. 
Brottgränstillståndet kontrolleras genom STR (a) och STR (b) som beräknas enligt 
Ekvation (37) samt (38)  

 𝛾 1.35𝐺 , , + 𝛾 1.5 𝜓 , 𝑄 ,  (37) 

 𝛾 1.2𝐺 , , + 𝛾 1.5𝑄 , + 𝛾 1.5 𝜓 , 𝑄 ,  
(38) 
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där 𝛾  är en partialkoefficient beroende av säkerhetsklass, 𝐺 , ,  är permanent 
laster, 𝜓 ,  är ett kombinationsvärde och 𝑄 ,  är variabel last (Johansson 2017).  

Kontroll av bruksgränstillståndet sker genom tre lastkombinationer. Karakteristisk 
kombination används vid irreversibla tillstånd, se Ekvation (39). Frekvent 
kombination används vid reversibla tillstånd, se Ekvation (40) och kvasi-permanent 
kombination används vid kontroll av långtidseffekter, se Ekvation (41). 

 𝐺 , + 𝑄 , + 𝜓 , 𝑄 ,  
(39) 

 𝐺 , + 𝜓 , 𝑄 , + 𝜓 , 𝑄 ,  
(40) 

 𝐺 , + 𝜓 , 𝑄 ,  
(41) 

2.4 Dimensioneringsprocessen 
Vid dimensionering av en bärande konstruktion ska dess utformning ske efter ett 
visst antal grundläggande krav. Under hela sin avsedda tekniska livstid ska 
konstruktionen på ett betryggande sätt upprätthålla en tillförlitlig bärförmåga, stadga 
och beständighet (Engström 2007, s.2-1). Nedan följer en översiktlig beskrivning 
vad dessa tre grundkrav innebär för dimensioneringen. 

 Bärförmåga 
För bärande konstruktioner är den primära funktionen dess förmåga att bära laster. 
Kravet på bärförmåga ställs dels under användandet av konstruktionen men även 
under dess uppförande. Att konstruktionen har tillräcklig bärförmåga påverkar både 
människors och byggnadens säkerhet. Vid dimensionering måste därför jämvikt 
uppnås i systemet för att undvika risken för stjälpning, glidning och lyftning 
inträffar. För stöd, upplag, grundläggning och bärande konstruktionsdelar måste 
säkerhet mot materialbrott beaktas. Då byggnaden utsätts för upprepande laster 
föreligger även risk för materialutmattning. Vid yttre laster såsom brand ska 
konstruktionens upprätthålla sin bärförmåga under en bestämd tid som beror av dess 
brandklassificering (Engström 2007, s.2-1). 

 Stadga 
Stadga innebär att byggnadens funktion upprätthålls vid normal användning. Vid 
dimensionering av konstruktionen ska deformationer, svängningar och skador inte 
uppkomma på ett sätt som negativt påverkar byggnadens verkningssätt eller 
människors tilltro till säkerheten. Deformationer får inte heller uppkomma så att de 
skadar installationer, maskiner eller annan utrustning i byggnaden. Av denna 
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anledning måste konstruktören utföra dimensionering så att byggnaden har 
tillräcklig styvhet (Engström 2007, s.2-3). 

 Beständighet 
Nedbrytning av materials egenskaper är i princip omöjligt att undvika. Bärande 
konstruktioner som placeras i utsatta miljöer kommer på sikt att tappa en del av sin 
bärförmåga som följd av denna nedbrytning. Med en byggnads beständighet menas 
att nedbrytningen sker kontrollerat och att dimensionering och utformning har skett 
så att konstruktionen bibehåller sin funktion. Den grundläggande principen för en 
byggnads beständighet är att dess krav på bärförmåga och stadga ska uppfyllas 
under hela dess livslängd (Engström 2007, s.2-4). 

2.5 Bäddmodul 
Emil Winkler är grundaren till det som idag kallas bäddmodul och 1867 
introducerade Winkler idén då han studerade jordens beteende under järnvägsspår. 
Teorin bygger på att ersätta jorden med tätt placerade vertikala fjädrar som verkar 
oberoende av varandra och skapar en elastisk bädd (Worku 2009). Genom ett 
linjärelastiskt förhållningssätt kan bäddmodulen beräknas utifrån sambandet mellan 
last och uppmätt deformation enligt Ekvation (42) 

 𝑝 = 𝑘𝑠 (42) 

där 𝑝 är det vertikala kontakttrycket [kPa], 𝑘 är bäddmodulen [kPa m⁄ ] och 𝑠 är 
sättningen [m].  

Att se på jorden enligt Winklers förenklade sätt anses inte ge en rättvis bild över 
jordens beteende då fjädrarna som ansätts verkar oberoende av varandra och därmed 
försummar alla skjuvkrafter i jorden (Kaplunov, Prikazchikov & Sultanova 2018). 
Även om modellen är teoretiskt enkel så är den idag den mest använda och välkända 
inom området då den är lätt att implementera och beskriver jorden tillräckligt bra i 
många avseenden (Horvath & Colasanti 2011b). Modellen har genom åren 
utvecklats och har idag flera användningsområden. Nedan beskrivs tre olika 
metoder för att räkna fram en bäddmodul. 

 

 Sättning enligt Trafikverkets tekniska råd Bro (TRVR) 
Trafikverket (2011) har tagit fram ett dokument TRVR Bro 11 som innehåller råd 
och riktlinjer för dimensionering av broar och andra angivna byggnadsverk. Detta 
dokument kan även appliceras vid grundläggning av husbyggnader. Sättningen 
beräknas utifrån nettospänningsökningen 𝑞  enligt Ekvation (43) som är den 
lastpåkänning jorden utsätts för vid ett aktuellt grundläggningsdjup 

 
𝑞 =

𝐹

𝐵 𝐿
− 𝜎′  (43) 
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där 𝐹  är den vertikala lasten [kN], 𝐵  är den effektiva bredden [m], 𝐿  är den 
effektiva längden [m] och 𝜎′  är den ursprungliga vertikala effektivspänningen på 
grundläggningsnivån [kPa].  

Enligt TRVR bör sättningen bestämmas av medelvärdet från tre olika 
sättningsberäkningsmetoder. Varje metod utgår ifrån en jordlagerföljd där djupet 𝑍 
motsvarar fyra gånger den effektiva bredden, uppdelad i minst åtta skikt, och 
förutsätter att en geoteknisk undersökning har bistått med elasticitetsmodul och 
skikttjocklek för angivna skikt. Varje metod beräknar en total sättning som gäller 
för aktuell last och belastningsyta. Denna sättning korrigeras med en 
kalibreringsfaktor 𝜂 som är en omräkning och korrigering från uppmätta sättningar 
för den valda metoden. Varje metod korrigeras även med en tidsfaktor som är 1,0 
vid beräkning av sättning efter 0,1 år, vilket gäller för undersökningen. 

2.5.1.1 Metod 1 
Spänningsökningen ∆𝜎  som orsakas av den pålagda lasten beräknas för 
mittpunkten av varje skikt genom Ekvation (44) 

 
∆𝜎 = 𝑞

𝐵 𝐿

𝐵 + 𝑍 𝐿 + 𝑍
+ 𝜎′  (44) 

där 𝜎′  är tillskottsspänningen från intilliggande last [kPa]. 
Tillskottsspänningen tar hänsyn till intilliggande vägbank eller bottenplattan vilket 
inte är aktuellt i denna studie. Sättningen för varje skikt 𝑠  beräknas enligt Ekvation 
(45) 

 
𝑠 = ∆𝜎

ℎ

𝐸
 (45) 

där ℎ  är skikttjockleken [m], 𝐸  är elasticitetsmodulen för enskilt skikt [MPa]. 
Sättningen för varje skikt summeras och den totala sättningen erhålls. 

 

 

2.5.1.2 Metod 2 
I metod 2 beräknas ∆𝜎  enligt Ekvation (46) 

 
∆𝜎 = 𝑞 1 + (3 − 2𝜆)

𝑍

𝑔𝐵
 

1 −
𝑍

𝑔𝐵
+ 𝜎′  

(46) 

där 𝜆 är ett jordartstal (0,5 för silt). Faktorn 𝑔 beräknas enligt Ekvation (47). 
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𝑔 = 1,0 + 21,5

𝐵

𝐿
+ 2,5

,

 (47) 

Den relativa kompressionen 𝜀 för varje skikt beräknas enligt Ekvation (48). 
Sättningen för respektive skikt erhålls genom att multiplicera den relativa 
kompressionen med gällande skikttjocklek ℎ  för att sedan kunna summera en total 
sättning 

 
𝜀 =

𝑃

𝐸 𝛽

𝜎 + ∆𝜎

𝑃
−

𝜎′

𝑃
 (48) 

där 𝑃  är en referensspänning =100 kPa, 𝛽 är en spänningsexponent (0,5 för sand 
och silt), 𝜎′  är vertikal effektivspänning före avschaktning [kPa]. 

2.5.1.3 Metod 3 
Sättningen för denna metod baseras på en framtagen ekvivalent radie 𝑟  för 
belastningsytan enligt Ekvation (49). 

 

𝑟 =
𝐿 𝐵

𝜋
 (49) 

En integrerad töjningsinfluenskurva 𝑆 beräknas för varje skikt enligt Ekvation (50). 

 
𝑆 = 3,87

𝑍

𝑟
+ 1,82

,

 (50) 

Den totala sättningen 𝑠 kan med hjälp av Ekvation (51) beräknas med villkoret 0 ≤
𝑍

𝑟 ≤ 20. 

 

𝑠 = 𝑞 𝑟
𝑆

𝑍
𝑟

− 𝑆
𝑍

𝑟

𝐸
 (51) 

För att beräkna den korrekta sättningen efter 0,1 år kräver metod 3 även korrigeras 
med faktorerna 𝐶, 𝑟  och 𝑑  som beräknas enligt Ekvation (52), (53) och (54) 

 
𝐶 =

4𝑟 𝑟

(𝑟 + 𝑟 )
 (52) 

där 𝑟  = 0,5m. 
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𝑟 = 0,45 + 0,98

𝐿

𝐵
+ 2,0

,

 (53) 

Villkoret 1 ≤ ≤ 20 gäller för 𝑟  

 
𝑑 = 0,82 + 0,96

𝐷

𝑟
+ 2,0

,

 (54) 

där 𝐷 är grundläggningsdjupet. Medelvärdet för de tre metoderna utgör den 
karakteristiska sättningen vid tiden t = 0,1 år. 

 Brigade 
För att beräkna en bäddmodul krävs en elasticitetsmodul som representerar hela 
jordprofilen. Det görs genom att utnyttja den beräknade sättningen. Genom att 
ansätta en fiktiv elasticitetsmodul som gäller som ett medelvärde för alla jordlager i 
jordprofilen och som även stämmer överens med beräknad sättning kan 
elasticitetsmodulen 𝐸  bestämmas. Bäddmodulen 𝑘 beräknas enligt Ekvation (55). 

 
𝑘 =

2,4𝐸

𝐵
 (55) 

Där 𝐸  är den gemensamma elasticitetsmodulen för jordprofilen [MPa], 𝐵 är 
grundplattans bredd. 

 Tung vätska  
Antagande om en tung vätska anses som en extrem modell som är grovt förenklad 
(Avén 1985). Teorin bygger på Winklers ursprungsformel och bäddmodulen 
beräknas enligt Ekvation (42). Grundplattan antas flyta på en tung vätska som ska 
representera jordens styvhet. 

 Approximativ metod 
Modellen baseras på att bestämma ett medelvärde på jordprofilens elasticitetsmodul 
för att kunna beräkna ett approximativt värde för bäddmodulen (Avén 1985). 
Elasticitetsmodulens medelvärde 𝐸  för jordprofilen beräknas enligt Ekvation (56) 

 1

𝐸
=

1

𝑛(𝑛 − 1)

∑ ℎ

ℎ ∗ 𝐸
+

𝑛 − 1

𝐸
 (56) 

där 𝑛 är antal jordlager, ℎ  är höjden på jordlagret [m]. Bäddmodulen beräknas 
enligt Ekvation (57) som är en förenklad approximativ ansats 
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𝑘 = 1,3

𝐸

ℎ

𝐸

𝐸

/

 (57) 

där ℎ är betongplattans tjocklek [m], 𝐸  är betongens elasticitetsmodul [Pa]. 

2.6 Beräkningsprogram 
Konstruktörer använder sig idag av olika beräkningsprogram som stöd och underlag 
vid dimensionering. FEM-Design 18 är ett av många program som baseras på finita 
elementmetoden. Metoden används för att approximativt lösa partiella 
differentialekvationer genom att dela upp en konstruktion i delelement som 
sammankopplas av noder (Hernborg & Strid 2018). Redan 1956 publicerade Turner, 
Clough, Martin och Top (1965) den första vetenskapliga artikeln på ämnet och där 
beräkningar utfördes för hand.  

2.7 Aktuellt forskningsläge 
En välkänd brist med den ursprungliga Winkler-modellen är den samverkanseffekt 
som försummas vid belastning. Den förenklade teoretiska modellen där endast 
vertikal deformation uppstår, se Figur 7a, överensstämmer inte med experimentella 
försök där deformationer även sker i horisontalled, se Figur 7b.  

Figur 7a: Vertikalt sättningsbeteende enligt 
Winkler-modellen. 

Figur 7b: Verkligt vertikalt sättningsbeteende. 

Caselunghe och Eriksson (2012) utförde en studie i syfte att undersöka olika 
metoders noggrannhet för att beskriva jords egenskaper vid modellering av 
strukturer där överbyggnad och jord samverkar. Alla metoderna som undersöktes 
utgick från den ursprungliga Winkler-modellen, att ersätta jorden med fjäderbädd, 
men där ett interaktionselement mellan fjädrarna införs för att efterlikna 
skjuvverkan i jorden. Horvath (2002) beskriver de vanligast förkommande 
metoderna för att modellera jordens egenskaper. Dessa redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Sammanställning av de vanligaste förekommande multiparametermetoder. 

Jordmodell Fysiska element för visuell modell 
Winkler- modeller Fjädrar 

Filonenko-Borodich Deformerad, förspänt membran+ fjädrar 

Pasternak´s hypotes 
Skjuvlager + fjädrar 

Loof´s hypotes 
Kerr-modellen Fjädrar 
Haber-Shaim Platta + fjädrar 

Hetenyi Fjädrar + platta + fjädrar 
Rhines Fjädrar + platta + skjuvlager + fjädrar 
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I studien av Caselunghe och Eriksson (2012) användes dessa metoder för att 
undersöka differenser i snittkrafter och sättningar för en byggnad där lasterna i 
huvudsak var koncentrerade till byggnadens centrum. En av de slutsatser som dras 
av Caselunghe och Eriksson (2012) är att Winkler-modellen med en konstant 
fjäderbädd under hela grundkonstruktionen leder till högt överskattade moment 
längs strukturens kanter. Detta för att jordens styvhet i detta område underskattas. 
Genom att öka jordens styvhet kan förbättrade resultat fås. Vid jämförelse av 
resultat mellan de olika metoderna överensstämmer Winkler-modellen relativt väl 
mot de mer utvecklade metoderna. 

En forskare vid namn John Horvath har arbetat mycket med Winkler-modellen och 
dess utveckling. De senaste 50 åren har arbete utförts för att utveckla Winkler-
modellen. Horvath och Colasanti (2011a) genomförde en studie med syfte att 
undersöka effekterna av den modifierade Kerr- Reissner modellen med hänsyn till 
den praktiska geotekniska implementeringen. Horvath och Colasanti (2011a) menar 
att grundkonstruktionens utformning i hög grad kommer att påverka hur den 
underliggande jorden kommer att reagera vid belastning. Då grundkonstruktionen 
gjuts kommer jordens sättningsprocess att påbörjas och uppkomna sättningar beror 
av plattans geometri och egenvikt. Under tiden betongen stelnar kommer ojämna 
sättningar under plattan inte att påverka de inre spänningarna. När betongen stelnat 
och plattan uppnått sin fulla styvhet kommer dess geometri, krympning, 
betongblandning och temperaturförändring att ge upphov till inre spänningar. Den 
ojämna sättning som sker i jorden beror enligt tidigare av plattans utformning men 
främst av jordens egenskaper. Enligt Horvath och Colasanti (2011a) kommer 
jordens ojämna sättning att fortsätta efter den punkt betongen stelnat vilket kommer 
leda till att komplexa fleraxliga momenttillstånd i plattan. 

Horvath (2002) konstaterar att det är svårt att utvärdera precisionen av respektive 
modell som anges i Tabell 1, och vilken som bäst representerar jordens beteende. 
Detta på grund av modellernas variation av ingångsvärden och tolkning av olika 
parametrar som den valda modellen baseras på. Övergången mellan den 
ursprungliga Winkler-modellen till mer utvecklade modeller med fler parametrar 
som möjliggör noggrannare beräkningar innebär en markant ökning av 
beräkningarnas komplexitet (Horvath & Colasanti 2011b). Vidare menar Horvath 
och Colasanti (2011b) att implementera enkla parametrar, som Winkler-modellen 
baseras på, i dagens kommersiella program är problematiskt.  

De datorstödda hjälpmedel som används blir mer avancerade och exponerar 
användare för black-box effekten som Fröderberg (2014) benämner det i sin 
avhandling. Fenomenet innebär att användaren för in indata i ett beräkningsprogram 
och får ut ett resultat utan att ha full förståelse för hur beräkningarna utförts. 
Konsekvensen av detta arbetssätt är att den konceptuella förståelsen för det aktuella 
problemet åsidosätts. Fröderberg (2014) konstaterar vidare att konstruktörers 
tolkning av ritningar, bestämmelser och annat underlag sker med stor variation och 
att deras metodval och antaganden görs i huvudsak utifrån egen erfarenhet och 
kunskapsnivå. 

Darter, Hall och Kuo (1995) utförde en studie som underlag för NCHRP report 372, 
av bäddmodulers effekt på dimensioneringen av betongvägar. Tre olika 
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bäddmodulsberäkningar undersöktes och beräknades enligt de riktlinjer som fanns 
för varje metod. Varje bäddmodul modellerades upp i ett datorprogram och 
simulerades utifrån given belastningsdata från AASHTO Road Test. Betongvägens 
tjocklek dimensionerades därefter. Resultatet visade att bäddmodulen hade 
begränsad påverkan på den dimensionerande betongtjockleken. 10 % felberäknad 
bäddmodul motsvarade endast 1 % skillnad i beräknad tjocklek. Värdet på 
bäddmodulen anses ge en signifikant effekt på betongtjockleken vid ett 
beräkningsfel på 50 %.   
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3 Objektsbeskrivning 
Objektet som studerats var ett verkligt projekt med vissa förenklingar. Byggnaden är 
ett sjuvåningshus med kontors- och affärsverksamhet. De bärande delarna av 
byggnaden är dimensionerade enligt säkerhetsklass 3. Byggnaden är placerad i 
södra Sverige och stommen består av en träkonstruktion där pelare för lasterna nedåt 
i konstruktionen. Källarplanet står på en grundplatta som ska nyttjas som garage och 
fördelar lasten till underliggande jord, se Figur 8. 

 

Figur 8: Modell över grundkonstruktionens förutsättningar. 

Jordlagerföljden med varje skikts egenskaper har sammanställts utifrån den 
geotekniska undersökningen och presenteras i Figur 9. Figuren utgår från 
grundplattans grundläggningsnivå som är 164 meter över havet. 
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Figur 9: Jordlagerföljden vid grundläggningsnivån 164 meter över havet och dess ingående 
egenskaper. 
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4 Metod 
Undersökningen utgörs av en jämförande analys av två modeller vid ansättning av 
bäddmoduler. En modell där bäddmodulen antogs vara konstant under hela 
konstruktionen och en modell där bäddmodulen antogs variera. Indata för de två 
modellerna har beräknats utifrån ett verkligt fall med hjälp av handberäkningar. 
Syftet med att genomföra handberäkningar var att ta fram indata till modellerna som 
analyserats i FEM-programvara. I de framtagna modellerna var det bäddmodulen 
som utgjorde den variabla faktorn. Därför provades olika metoder för att ta fram 
värden för bäddmodulen för att kunna undersöka dess inverkar på 
dimensioneringsförutsättningarna.  

4.1 Handberäkningar 
För att en jämförelse mellan beräkningsmodeller skulle kunna genomföras krävdes 
att förutsättningarna hanterades på ett korrekt sätt. Den dimensionerande lasten, 
jordprofilen och fundamentet utgjorde de grundläggande förutsättningarna och 
beräknades med hjälp av handberäkningar. Förhållningssättet vid framtagningen av 
indata till analysmodellen har varit att i största möjliga mån undvika färdiga 
tabellvärden. Där det varit möjligt har egna beräkningar utförts för att uppnå önskad 
noggrannhet samt erhålla full kontroll på metoden. Handberäkningarna utgjorde 
mall och kontroll för de Excelberäkningar som tagits fram.  

 Bäddmodulsberäkningar 
Tre olika beräkningsmetoder för att ta fram bäddmoduler har använts för att kunna 
stärka deras inverkan på de kritiska punkter och moment som uppstår i grundplattan. 
Bäddmodulerna ansattes även på två olika sätt vilket gav sex olika fall som 
kontrollerades. Att ansätta en separat bäddmodul för fundamentet speglar en mer 
rättvis bild av jorden då lasten till stor del ansågs tas upp av fundamentet. 

4.2 Beräkningar i FEM-Design 
En modell av grundkonstruktionen modelleras i FEM-Design där alla 
handberäknade förutsättningar inkluderas. Bäddmodulerna som beräknats skapade 
olika fall som undersökts. För att kunna påvisa eventuella skillnader i 
beräkningsmodellerna användes FEM-Design som ett hjälpmedel för att belysa och 
analysera det moment som uppstod i grundkonstruktionen då samverkan av 
fundament och platta uppstod. 

4.3 Analys 
Rådata i form av mätvärden hämtades från FEM-Design och sammanställdes i en 
lista där varje mätvärde representerade en punkt i strukturen. För att skapa ett urval 
över vilka mätdata som skulle användas vid analys gjordes ett urval av sektioner i 
konstruktionen. För att bestämma var sektionerna skulle placeras ställdes krav att ett 
visst beteende med avseende på moment skall uppträda i samtliga bäddmodulsfall i 
strukturen. Genom avläsning på respektive sektion kunde en serie mätpunkter 
bestämmas för att senare sortera ut rätt mätvärden i den sammanställda listan.  
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De sorterade mätvärdena kategoriserades efter sektion och momentorientering kring 
respektive axel enligt Tabell 2.  

Tabell 2: Kategorisering av mätvärden. 

 Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 
Varierad Mx My Mx My Mx My Mx My 
Hel platta Mx My Mx My Mx My Mx My 

 

Resultatet sammanställdes och analyserades kvantitativt genom diagram där 
variablerna utgjordes av läge på x-axeln och moment på y-axeln i en sektion. 
Analysmetoden möjliggjorde att en direkt jämförelse och analys över hur 
momentfördelning och dess värde för respektive bäddmodulsmetod uppträder i de 
valda sektionerna. Analys av resultat jämfördes sedan mot gällande teori.
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5 Genomförande 

5.1 Laster 
De vertikala lasterna som grundplattan utsattes för baserades på ett verkligt projekt 
och indelades i fyra kategorier. Egentyngd, nyttig last, snö- och vindlast. De 
verksamheter som gällde för byggnaden var fordonstrafik på garageplan, affärs- och 
kontorslokaler på ovanliggande våningar. Fordonstrafik och affärslokalers 
kombinationsvärden sammanföll och utgjorde även det värsta fallet vid 
lastkombination. All nyttig last valdes därför att dimensioneras med samma 
kombinationsvärden. Lasterna kombinerades enligt Eurokod där fem kombinationer 
undersöktes, enligt kapitel 2.3.  

I brottgränstillståndet kombinerades STR (a) och STR (b) och i bruksgränstillståndet 
kombinerades lasterna enligt karakteristisk kombination, frekvent kombination och 
kvasi-permanent kombination. För sammanställning av lastkombinationerna se 
Bilaga 1. En generalisering som gjorts var att utgå från den mest belastade pelaren 
och denna last ansattes på samtliga pelare för att tydligare kunna åskådliggöra 
samband vid resultatanalys.  

5.2 Jordprofil 
Resultatet från den geotekniska undersökning låg till grund för alla beräkningar som 
berörde jorden. Enligt IEG (2008) gäller kravet att den dimensionerade vertikala 
brukslasten är mindre än 2/3 av dimensionerad bärförmåga i brottstadiet för att 
tillåtas räkna med linjära metoder.  

Berggrundens nivå varierade stort mellan de mätpunkter den geotekniska 
undersökningen utfört. Det största bergfria djupet valdes att utföra 
sättningsberäkning på eftersom bergs höga elasticitetsmodul ger en mer gynnsam 
sättningsberäkning. Sättningen beräknades enligt de tre metoder som presenterats i 
2.5.1 där jordlagerföljden och respektive elasticitetsmoduler från den geotekniska 
undersökningen utnyttjades. För fullständig beräkning av sättning och 
skiktindelning se Bilaga 4.  

5.3 Beräkning av vertikal bärförmåga i jord 
Vid beräkning av jordens hållfasthet tillämpades allmänna bärighetsekvationen som 
beskrivits i avsnitt 2.1.4. Beräkningen syftade till att ta fram erforderlig bredd och 
längd på fundamentet som ska sprida den vertikala lasten på tillräckligt stor yta för 
att jorden inte ska gå till brott. Den vertikala last som verkade på fundamentet 
utgjordes av den dimensionerade last som beräknades genom lastkombination, se 
Bilaga 1. De använda materialparametrar och partialkoefficienter för jorden 
hämtades från den geotekniska undersökning som gäller för aktuell site. I beräkning 
antogs att fundamentet blev centriskt belastat och att lasten fördelades jämt över 
kontaktytan enligt 2.2.4. Samtliga faktorer som ingår i allmänna 
bärighetsekvationen beräknades för hand. I denna beräkning kontrollerades även att 
maximal dimensionerande brukslast inte överstiger två tredjedelar av jordens 
bärighet i brottgränstillstånd. För fullständig beräkning se Bilaga 2. 
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5.4 Grundkonstruktion 
Grundkonstruktionen består av fundament och grundplatta där fundamentet 
fungerade som upplag för bärande pelare och grundplattan utgör golv för 
parkeringsplan. Beräkningsmodellen utgick från att fundamentet bar hela pelarlasten 
och grundplattan bär endast trafiklast. För grundplattan antogs att momentet är noll 
då den belastades av jämt utbredda laster i form av trafiklast och grundtryck. 
Tjockleken på grundplattan bestämdes med hänsyn till den effektiva 
vertikalspänningen från jorden som verkar i motsatt riktning som trafiklasten. För 
att undvika en negativ sättning valdes en tjocklek som gav ett positivt värde på 
nettospänningen. Fundamentets dimensioner i bredd och längd fastställdes utifrån 
jordens kapacitet mot brott, se Bilaga 2. Enligt avsnitt 2.2.4 utgör grundtrycket från 
jorden en last på konstruktionen. Fundamentet antogs vara centriskt belastat av 
pelare och lasten kunde då betraktas som jämt fördelad under fundamentet. För 
beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft som verkar på fundamentet 
användes ett teoretiskt inspänningssnitt som redovisas i Figur 10. 

 

Figur 10: Inspänningssnitt för fundament. 

 

Inspänningssnittet tillämpades genom Elementarfall 9, se Figur 11. För beräkning 
antogs en betongkvalitét till C25/30 och armeringstyp till KS600B. 
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Figur 11: Elementarfall 9. 

En given förutsättning för fundamentet var att tvärsnitt och dragarmering skulle ha 
tillräcklig kapacitet för att bära både dimensionerande moment och tvärkraft i 
brottgränstillståndet. För att uppfylla denna förutsättning ansattes en effektivhöjd 𝑑 
för att sedan beräkna erforderlig mängd dragarmering men hänsyn till maximalt 
moment. Därefter kontrollerades tvärsnittets kapacitet mot livtryckbrott enligt 
avsnitt 2.2.2 Villkoren som ska uppfyllas var att 𝑀 ≥ 𝑀  samt 𝑉 . ≥ 𝑉 . 
Genom iteration där effektivhöjd och dragarmeringsyta i tvärsnittet utgjorde 
variabler erhölls ett tvärsnitt med tillräcklig kapacitet i moment och tvärkraft utan 
tvärkraftsarmering, se Bilaga 2. 

5.5 Bäddmodul  
Tre olika metoder för att beräkna bäddmoduler har genomförts enligt avsnitt 2.2. 
Varje beräkningsmetod har använts för att beräkna två bäddmoduler. En bäddmodul 
som gäller för fundamentet och en bäddmodul för plattan för att kunna undersöka 
om ansättningen av bäddmodul påverkade dimensioneringsförutsättningarna. Den 
första ansättningen avsåg att ta fram en jämn bäddmodul som gällde för hela 
grundplattan inklusive fundament. Den beräknades genom att summera alla laster 
som verkar på hela grundplattans yta och utifrån den orsakade sättningen ta fram en 
bäddmodul, se Figur 12.  

 

Figur 12: Ansättningen av en jämn bäddmodul. 
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Den andra ansättningen avsåg att ta fram två bäddmoduler för att skapa ett fall med 
varierad bäddmodul. En bäddmodul som gällde för fundamentet och den andra 
bäddmodulen för resterande del av plattan utifrån respektive laster, se Figur 13. 
Detta skapade sex olika fall som låg till grund för analys i FEM-Design. För 
samtliga bäddmodulsberäkningar se Bilaga 3. 

 

Figur 13: Ansättning av varierad bäddmodul. 

5.6 Modell och FEM-analys 
Samtliga beräkningar och förutsättningar som tagits fram användes som underlag till 
den modell som fördes in FEM-Design. De olika bäddmodulsfall som beräknats 
skapade sex modeller som simulerades i programmet. Ett exempel på de 
förutsättningar som modellerats och gällde för ett av fallen illustreras i Figur 14 där 
grundkonstruktionen påverkades av nedåtriktad trafik- och pelarlast samt 
uppåtriktad bäddmodul. 

 

Figur 14: Illustration av förutsättningar för varierad bäddmodul som modelleras i FEM-Design. 

I FEM-Design orsakar punktlaster som verkar på en struktur en lasteffekt som 
saknar gränsvärde då snitt tas oändligt nära lastcentrum. För att hantera denna effekt 
använder sig konstruktörer av något som kallas peak-smoothing. Det innebär att 
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lasteffekten utjämnas till ett medelvärde över en begränsad yta. För modellen 
ansattes att pelarlasten, som förs ned i fundamenten, verkar över kontaktytan mellan 
pelare och fundament. 

Genom simuleringar av hela grundkonstruktionen har globala maxvärden för 
moment identifieras i syfte att finna de kritiska snitt som representerar 
konstruktionens samverkanseffekter. Detta resulterade i totalt fyra sektioner, se 
Figur 15, där varje sektion innehåller minst ett globalt maxvärde för olika 
orienteringar i koordinatsystemet. 

 

Figur 15: Grundkonstruktionens undersökta sektioner. 

Genom programmets analysfunktion beräknades värden för dimensionerande krafter 
i strukturen. I varje sektion redovisas momentfördelningen runt x-och y-axeln i 
strukturen. Samtliga värden för moment utgjorde slutgiltigt underlag för 
undersökningens resultat. 
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6 Resultat 
Det resultat som valts att presenteras är momentfördelningen som uppstår längs med 
varje sektion, se Figur 15. Till varje sektion tillhör fyra grafer där varje grafserie 
redovisar momentet som uppstår kring x- och y-axeln längs med plattan för de två 
bäddmodulsfallen, Varierad bäddmodul mot konstant bäddmodul som benämns Hel 
platta. För konstruktionens överkant gäller negativt moment dragspänningar och 
positivt moment tryckspänningar. De beräknade bäddmodulerna för de olika fallen 
presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3:Sammanställning av bäddmoduler för de olika fallen. 

6.1 Sektion 1 
Sektion 1, se Figur 15, skär endast genom den 400 mm tjocka plattan där pålagd last 
består av trafiklast och egentyngd. Då sektionen inte skär genom något fundament 
gäller en konstant bäddmodul längs hela sträckan för respektive beräkningsmetod. 

 Hel platta 
För moment runt y-axeln gäller dragspänningar i överkant över hela sektionen, se 
Figur 16. De tre beräkningsmodellerna följer samma mönster och variationen i 
moment är liten. Från sektionens ändpunkter ökar momentet till ett maxvärde ca 3,0 
m från kant för att sedan vara i huvudsak konstant längs sektionens mitt.  

 

Figur 16: Moment runt y-axeln för hel platta i sektion 1. 
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För moment runt x-axeln gäller dragspänningar i överkant över hela sektionen, se 
Figur 17. De tre beräkningsmodellerna följer samma mönster men dess värde i 
moment varierar. Maximala moment uppstår i sektionens ändpunkter för att övergå 
till ett konstant värde. 

 

Figur 17: Moment runt x-axeln för hel platta i sektion 1. 

 Varierad bäddmodul 
För moment runt y-axeln gäller dragspänningar i överkant över hela sektionen, se 
Figur 18. För Brigade och Tung vätska uppstår ett nära konstant moment längs hela 
sektionen. Approx-metoden ger maxmoment ca 3,0 meter från kanter för att övergå 
till ett konstant moment längs mittre delen av sektionen. 

  

Figur 18: Moment runt y-axeln för varierad bäddmodul i sektion 1. 

För moment runt x-axeln gäller dragspänningar i överkant över hela sektionen, se 
Figur 19. För beräkningsmetoderna Brigade och Tung vätska är moment tämligen 
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konstant längs sektionen och är relativt lika till fördelning och värde. För Approx 
uppstår ett högre moment vid sektionens kanter för att sedan minska till ett konstant 
moment mot dess mittre del. Approx-metoden avviker här på grund av dess mycket 
högre värde för moment som utgör undersökningens största negativa moment (434 
kNm). 

 

Figur 19: Moment runt x-axeln för varierad bäddmodul i sektion 1. 

6.2 Sektion 2 
Sektion 2, se Figur 15, skär genom både fundament och platta där den börjar och 
avslutas i ett fundament.  

 Hel platta 
För moment runt y-axeln gäller positiva moment i fundamenten och negativa 
moment mellan fundamenten. De tre bäddmodulsmetoderna följer samma mönster 
och värden, se Figur 20.  
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Figur 20: Moment runt y-axeln för hel platta i sektion 2. 

För moment runt x-axeln gäller i huvudsak positiva moment över sektionen. Vid 
fundamentets kant ökar moment för samtliga bäddmodulsmetoder och når ett lokalt 
maxvärde i fundamentets mittpunkt. För alla metoder fås respektive maxmoment i 
första samt sista fundament i sektionen. Över resterande fundament uppstår ett lägre 
men konstant maxvärde. För Approx och Brigade uppstår negativa moment mellan 
fundamenten där absolutbeloppet är störst efter första och före sista fundament på 
sektionen. För Tung vätska uppstår negativa moment efter första och före sista 
fundamentet i sektionen och närmar sig noll i övriga punkter mellan fundamenten, 
se Figur 21.  

 

Figur 21: Moment runt x-axeln för hel platta i sektion 2. 
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 Varierad bäddmodul 
För moment runt y-axeln gäller i huvudsak positiva moment längs sektionens mitt 
samt ökade negativa moment mot dess ändpunkter. Approx ger både maximalt 
positivt moment i mitten och maximalt negativt moment i sektionens ytterdel. De 
andra två bäddmodulerna är relativt lika i fördelning men Brigade antar ett mindre 
maxmoment över och mellan fundamenten, se Figur 22. 

 

Figur 22: Moment runt y-axeln för varierad bäddmodul i sektion 2. 

För moment runt x-axeln gäller endast positiva moment för Brigade och Tung 
vätska, se Figur 23. Max- och minvärden för dessa metoder är symmetriskt över 
hela sektionen. Approx ger lägst positiva moment över fundamenten och störst 
negativa moment mellan fundamenten. 

 

Figur 23: Moment runt x-axeln för varierad bäddmodul i sektion 2. 
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6.3 Sektion 3 
Sektion 3, se Figur 15, skär endast genom den 400 mm tjocka plattan där pålagd last 
består av trafiklast och egentyngd. I nära anslutning till sektionen finns fundament 
och dessa befinner sig vid sektionens ändpunkter samt på punkterna 6,5 samt 17,3 
m.  

 Hel platta 
För moment runt y-axeln gäller negativt moment, dragspänningar i överkant, längs 
hela sektionen, se Figur 24. Samtliga bäddmodulsmetoder uppnår sitt största värde, 
ca 300 kNm, i sektionens ändpunkter. Momentet minskar förhållandevis jämnt för 
att nå sitt lägsta värde mot sektionens mitt för att sedan öka till dess maxvärde i 
ändpunkten.  

 

Figur 24: Moment runt y-axeln för hel platta i sektion 3. 

För moment runt x-axeln gäller varierade negativa moment över hela sektionen, se 
Figur 25. Samtliga tre bäddmodulsmetoder följer likartad momentfördelning längs 
hela sektionen. Nära fundamet uppstår samtliga metoders lokala minmoment och 
mellan fundament lokala maxmoment. I sektionens mitt uppnår Approx och Brigade 
sitt maximala moment medan Tung vätska uppnår sitt maxvärde mellan alla 
fundament i sektionen. Approx och Brigade uppnår likartade lokala min och max 
moment efter första och innan sista fundament men Approx innehar det till beloppet 
största momentet i sektionen, vilket är ungefär 325 kNm . 
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Figur 25: Moment runt x-axeln för hel platta i sektion 3. 

 Varierad bäddmodul 
För moment runt y-axeln gäller negativt moment, dragspänningar i överkant, längs 
hela sektionen, se Figur 26. Samtliga bäddmodulsmetoder uppnår sitt högsta 
moment i sektionens kanter, dock olika värde. Brigade ger det lägsta momentet av 
de tre metoderna och har en liten minskning av moment mot sektionens mitt. Tung 
vätska följer samma form som Brigade men generellt 50 kNm större i alla punkter 
utom i mitten där minmomenten endast med ungefär 25 kNm. Approx följer inte 
samma mönster som Brigade och Tung vätska. Grafens lutning för Approx minskar 
nära fundament och ökar mellan fundament. Maximalt moment finns i Approx 
ändpunkter och uppnår ungefär 350 kNm. 

 

Figur 26: Moment runt y-axeln för varierad bäddmodul i sektion 3. 
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För moment runt x-axeln gäller i huvudsak negativa moment men även nära noll-
moment för Brigade och Tung vätska, se Figur 27. De tre bäddmodulsmetoderna har 
ett nära noll-moment i sektionerns ändar. Brigade har ett visst ökat moment mellan 
fundament för att i nära anslutning till fundament närma sig noll-moment. Tung 
vätska följer samma mönster som Brigade men uppnår ett högre värde för moment 
mellan fundament. Approx följer samma mönster som Brigade och Tung vätska men 
uppnår högre värden för moment mellan fundament. Samtliga metoder når sitt 
maxmoment i sektionens mitt där Approx är störst, 380 kNm, Brigade minst, 90 
kNm, och Tung vätska ungefär 110 kNm.  

 

Figur 27: Moment runt x-axeln för varierad bäddmodul i sektion 3. 

6.4 Sektion 4 
Sektion 4, se Figur 15, skär genom både fundament och platta i mitten av 
konstruktionen i y-riktningen. 

 Hel platta 
För moment runt y-axeln gäller positiva moment över fundamenten och ett 
maximalt negativt moment i mitten av plattan. Samtliga bäddmodulsmetoder påvisar 
samma momentfördelning över hela sektionen, se Figur 28. 
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Figur 28: Moment runt y-axeln för hel platta i sektion 4. 

För moment runt x-axeln gäller positiva moment över fundament och negativa 
moment mellan fundamenten. De olika bäddmodulerna ger liknande resultat över 
första och sista fundamentet. Över de två mittersta fundamenten ger Tung vätska 
största positiva momentet och Approx det minsta positiva momentet men även det 
största negativa momenten, se Figur 29. 

 

Figur 29: Moment runt x-axeln för hel platta i sektion 4. 

 Varierad bäddmodul 
För moment runt y-axeln gäller positiva moment över fundamenten där Approx 
utgör de största värdena. Det största negativa momentet uppstår i plattans mitt där 
Approx är störst, Brigade och Tung vätska ligger nära noll i denna del. I denna graf 
återfinns undersökningens största positiva moment. (Approx 390,9 kNm), se Figur 
30. 
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Figur 30: Moment runt y-axeln för varierad bäddmodul i sektion 4. 

För moment runt x-axeln gäller positiva moment över fundament och negativa 
moment mellan fundamenten. Över de två mittersta fundamenten ger Tung vätska 
största positiva momentet och Approx det minsta positiva momentet men även det 
största negativa momenten. Brigade ger till beloppet de lägsta värde på negativt 
moment mellan fundamenten, se Figur 31. 

 

Figur 31: Moment runt x-axeln för varierad bäddmodul i sektion 4. 
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7 Analys av resultat 
Vid FEM-analys där programmet tar hänsyn till samverkanseffekter uppvisar 
samtliga sektioner att det största positiva momentet (drag i underkant) sker i 
fundamentens mittpunkt. Detta beteende uppstår runt x-axel samt y-axel och går i 
linje med det beräkningssätt där fundament dimensioneras separat från övrig del av 
plattan. Dock varierar momenten till värde längs med sektionerna 2 och 4 som skär 
genom både platta och fundament. I sektion 2 för moment runt y-axeln uppstår 
maximalt moment i sektionens mitt för att succesivt minska mot kanterna. För 
moment runt x-axeln uppnås maximalt moment över alla stöden. Detta fenomen 
gäller både för beräkningsmodellen med varierat ansatta bäddmoduler och 
beräkningsmodell med en konstant bäddmodul över hela plattan. I sektion 4 är 
uppkomsten av ökande och konstanta moment omvänt orienteringen. För moment 
runt y-axeln uppstår konstanta maximala moment över alla fundament medan det 
runt x-axeln uppstår maximala moment i sektionens mitt för att minska mot 
kanterna.  

För det handberäknade momentet i ett enskilt fundament dimensionerades detta mot 
ett moment som orsakas av jordens grundtryck. Dimensionerande moment blev då 
609 kNm, se Bilaga 2. Vid analys av motsvarande moment i resultatet i FEM-
Design erhålls maximalt moment som uppnår 390 kNm, se Figur 30. Detta påvisar 
att samverkan i konstruktionen råder. Genom den separerade beräkningsgången 
antas pelarlasten tas upp endast i fundamentet utan att spridas till övriga delar av 
plattan. Detta antagande medför att inget moment uppstår i plattan som då bara 
belastas av jämt utbredda laster. Sektion 1 och 3 som endast skär den 400 millimeter 
tjocka plattan visar dragspänningar i överkant längs hela snittet. 

Vid moment runt x-axeln för beräkningsmodell med konstant bäddmodul över hela 
plattan i samtliga sektioner avviker ingen av bäddmodulsmetoderna. Samtliga 
moment som uppstår längs sektionerna är likvärdiga. Detta resultat går i linje med 
undersökningen som utfördes av Darter, Hall och Kuo (1995) som konstaterar att 
bäddmodulens inverkan vid dimensionering är begränsad. De menar att det krävs en 
stor variation i bäddmodulens värde för att påverka den slutliga produktens 
utformning. 

Vid tillämpning av den förenklade Winkler-modellen antas grundkonstruktionen 
vara oändligt styv och därmed förutsätts att en jämn sättning i jorden sker (Teodoru 
2009; Worku 2009). Med de framtagna bäddmodulerna för respektive 
beräkningsmodell som enligt teorin skall representera jorden bör då en jämn 
sättning uppstå utan några interna laster. Undersökningens resultat visar på att 
interna laster faktiskt uppstår då samverkanseffekter beaktas i grundkonstruktionen. 
De interna laster som uppstår i grundkonstruktionen är framförallt dragspänningar i 
fundamentens underkant och plattans överkant. Enligt Horvath och Colasanti 
(2011a) uppstår interna laster i en förstyvnad grundkonstruktion då 
sättningsdifferenser i jorden uppstår. Därmed kan en ojämn sättning i jorden antas 
vilket går emot den förenklade modellens teori (Worku 2009).  
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Den förenklade Winkler-modellen försummar många delar av jordens egenskaper. 
Den främsta är interaktionen mellan de diskreta fjädrarna i den tänkta bädden som 
ersätter jorden vid beräkning. Caselunghe och Eriksson (2012) menar att en effekt 
av detta uppstår då en konstant bäddmodul ansätts verka under 
grundkonstruktionen. Jordens styvhet längs grundkonstruktionens kanter 
underskattas då kringliggande jords faktiska interaktion med belastad jord inte 
beaktas. Enligt den förenklade modellen tas last endast upp i direkt underliggande 
jord vilken då deformeras mer varpå ökade snittkrafter uppstår. Caselunghe och 
Eriksson (2012) anser att en styvare bäddmodul bör ansättas vid konstruktionens 
kanter för att få ett rättvisare resultat av verkande moment. Genom jämförelse 
mellan Figur 28 där en styvare bäddmodul i sektionens kanter användes och Figur 
30 med konstant bäddmodul över hela sektionen återspeglas denna effekt. En låg 
bäddmodul ger ett högt moment och en hög bäddmodul ger ett lågt moment vid 
sektionens kanter. Resultatet styrker även detta påstående. I Figur 30 uppstår 
maximalt moment i sektionens kant för Approx som har en bäddmodul men låg 
styvhet och minsta moment för Brigade som har en bäddmodulen med hög styvhet.  

Horvath (2002) utvärderar de etablerade vidareutvecklingar av Winkler-modellen 
och konstaterar att det är omöjligt att praktiskt antyda att den ena metoden är mer 
rätt än den andra. Detta för att de beaktar olika parametrar för att beskriva jorden. 
Detta gäller även i denna undersöknings resultat. De olika bäddmodulmetoderna 
utgår från olika beräkningssätt och ger därför olika värden på respektive bäddmodul. 
Momentfördelningen i samtliga diagram är i huvudsak lika men varierar till värde. 
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8 Diskussion  

8.1 Teori och metod 
Den geotekniska undersökningens framarbetade jordprofil och dess egenskaper 
antas representera hela undersökningsområdet vilket innebär att lokala avvikelser i 
jordens egenskaper och jordlagerföljd kan ha förbisetts. Bergets djup som 
presenterades i underlaget varierade stort och ett förenklat antagande om ett 
generaliserat bergfritt djup användes. Det bergfria djupet var, även om det varierade 
stort, på grunt djup och kravet om att skikten bör delas upp på ett djup som 
motsvarar 4𝑏  i en sättningsberäkning kunde inte uppfyllas. Plattans bredd i 
kombination med det grunda djupet till berg skulle medföra en sättningsberäkning 
bestående av majoritet berggrund vilket har fallit utanför ramarna för denna 
undersökning. Denna undersökning utgår från att jorden kan utvidgas horisontalt 
och därmed kunnat utnyttja elasticitetsmodulen. Vid beräkning med denna modul 
finns risk för att jordens styvhet underskattas. 

Mycket handberäkningar har genomförts och många iterationer krävs för att 
kontrollera krav och villkor. Genom att formatera Excelberäkningar minimerades 
felberäkningar vid de upprepande handberäkningar som genomfördes. Dock skapar 
eventuella fel i formateringen inkorrekta resultat som kan vara svåra att upptäcka. 

De laster som fundamenten antogs ta upp från pelarna har generaliserats med 
hänsyn till värde för att underlätta arbetet med att identifiera och jämföra momenten 
som påverkade grundkonstruktionen. I ett verkligt projekt är det osannolikt att alla 
laster är lika stora och i detta avseende återspeglar denna undersökning verkligheten 
på ett begränsat sätt.  

En av undersökningens avgränsningar var att endast undersöka momentet i 
brottgränstillståndet för grundkonstruktionen. Det finns många olika delar som kan 
påverka den slutliga produkten och även om momentet kan ge en indikation för hur 
armeringen bör utformas så finns det en helhetssyn som saknas i viss mån. Den 
armeringsmängd som hade krävts för varje bäddmodulsmetod hade varit intressant 
att undersöka för att få en förankring till dimensioneringsprocessen. Även om 
momenten visar på en olikhet mellan metoderna skulle möjligtvis inte den slutliga 
armeringsmängden skilja sig åt. 

Fyra sektioner har undersökts i grundkonstruktionen och även om väl motiverat 
urval har genomförts kan det inte säkerställas att dessa sektioner representerar hela 
plattans beteende. 

I det kommersiella programmet FEM-Design har resultat från handberäkningar 
använts som indata för att låta programmet analysera och ta fram efterfrågat resultat. 
Stort förtroende på programmets trovärdighet har lagts här. Genom direkt 
handledning har förmåga att använda programmet och genomföra analyser för att ta 
fram resultat vuxit fram. Det finns dock en osäkerhet för hur programmet använder 
de indata som definieras vid beräkning och en viss exponering av den effekt som 
Fröderberg (2014) benämner som black-box effekten förekommer. 
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Som Horvath och Colasanti (2011b) påpekar så kan det bli problematiskt när simpla 
metoder införs i avancerade beräkningsprogram för att simulera komplexa verkliga 
ingenjörsproblem. Att införa det separerade handberäkningssättet i ett program som 
hanterar samverkan kan anses kontroversiellt. Beräkningsprogrammet har använts i 
syfte att genomföra en jämförelse av momentfördelning för olika 
bäddmodulsmetoder. Eventuella fel i den indata som använts kan ha påverkat 
resultatet men inte i den grad att det äventyrat resultatets jämförbarhet. En annan 
aspekt som utelämnades som hade varit av intresse att undersöka hade varit att 
utföra en jämförelse mellan de två beräkningssätten samverkananalys och separerad 
handberäkning med hänsyn till fundamentens storlek och plattans tjocklek. För att 
kunna belysa hur mycket fundamentens storlek hade kunnat reduceras på grund av 
den samverkanseffekt som sker. 

8.2 Resultat 
Resultaten som tagits fram i undersökningen bedöms främst gälla för detta projekt 
och bör inte generaliseras förrän fler studier genomförts. De ingångsparameterar 
som används för framförallt jordens beskaffenhet utgår från en geoteknisk 
undersökning som genomförts på aktuell plats. När fundamentens storlek skulle 
bestämmas gjordes detta men hänsyn till jordens kapacitet mot brott och är därför 
beroende av jordens karaktär. De beräkningar som gjorts för bäddmoduler följer 
etablerade och kända metoder. Hur ansättning av bäddmodulen påverkar 
uppkomsten av moment i en grundkonstruktion kan inte anses vara generellt utan 
beror på konstruktionens geometri och tjocklek samt jordens egenskaper. 

I resultatet syns tydligt att Approx-metoden i majoriteten av fallen ger högst 
moment. Detta beror på att bäddmodulen som beräknas i med denna metod ger 
minst styvhet av de metoder som testas. Approx -metoden skiljer sig på så vis att 
den inte tar hänsyn till storleken på belastningsytan eller någon förväntad sättning 
vid pålagd last som både Brigade och Tung vätska gör. De tre 
bäddmodulsmetoderna skiljer sig inte vid moment runt y-axeln i samtliga fall med 
Hel platta vilket är intressant i det avseende att sambandet endast gäller för den 
benämnda kombinationen och inte återfinns även om kurvorna för Brigade och 
Tung vätska ofta följs åt. En varierad bäddmodul för Brigade och Tung vätska 
visade sig i de flesta fallen ge lägre moment än Hel platta vilket är går i linje med 
teorin om att större värde på bäddmodulen orsakar lägre snittkrafter. Dock i sektion 
2 runt x-axeln visade resultatet på det motsatta av skäl som inte har kunnat förklaras. 

Resultatet visar att val av bäddmodul påverkar vilka moment som förväntas uppstå i 
konstruktionen. Vilken metod som konstruktören väljer beror bland annat på 
subjektiv erfarenhet enligt Fröderberg (2014). I sin undersökning lät han 16 
konstruktörer sammanställa alla laster som skulle påverkar en specifik pelare i ett 
projekt. Alla 16 konstruktörer kom fram till olika resultat och i vissa fall med stor 
variation.  

Horvath och Colasanti (2011b) menar att praktisk tillämpning av den klassiska 
Winkler-modellen är allmänt känd och fortfarande används trots modellens kända 
brister. Att konstruktörer inte väljer att gå över till de mer avancerade metoderna 
beror enligt Horvath och Colasanti (2011b) på att beräkningarna snabbt blir för 
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komplicerade. Idag används flera kommersiella program som använder finita 
elementmetoden vid dimensionering men att införa Winkler-metoden i dessa är 
problematiskt.  

Att använda kommersiella program vid dimensionering och modellering är idag 
vanligt. Det är relativt enkelt att skapa en modell, föra in laster och analysera för att 
få ut ett resultat. Det krävs dock en stor förståelse för hur programmet arbetar och 
använder de indata som används. Fröderberg (2014) belyser risken om black-box-
effekten som uppstår då konstruktörer använder program som de inte har full 
förståelse för. Risken är främst att de resultat som programmet ger, inte kritiskt kan 
analyseras eftersom personen inte förstår hur resultatet i sin helhet tagits fram.  

För att återkoppla till Fröderbergs 16 konstruktörer kan ett troligt antagande kring 
Winkler-modellens praktiska tillämpning dras. Det är en metod som 
erfarenhetsmässigt fungerar och resultatet landar på säkra sidan. De mer avancerade 
metoderna medför risken att felaktiga indata används vilket skulle betyda en osäker 
dimensionering.   

Black-box-effekten är något som kan ha påverkat denna studies resultat. FEM-
Design nyttjar finita element vid beräkning och detta är en kunskapsgren som 
författarna inte har. För bedömning av resultatens rimlighet har jämförelse mellan 
programmets resultat och handberäkningar gjorts. Handberäkningar avser maximalt 
marktryck mot fundament samt maximalt moment i fundament. Vid jämförelsen har 
det handberäknade resultatet till beloppet varit större än programmets resultat. 
Något som inte via handberäkning kunnat jämföras är de negativa moment som 
uppstår i plattans överkant.  
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9 Slutsatser 
Slutsatserna som dragits är att ogynnsamma effekter uppstår när en 
grundkonstruktion bestående av platta och fundament betraktas som en 
sammanhängande enhet. Den beräkningsmetoden som utgår från att fundament och 
platta dimensioneras separerat från varandra skapar ett fall där resultatet blir på 
säkra sidan för fundament men på osäkra sidan för plattan. De samverkanseffekter 
som denna studie ämnat belysa innebär att det uppstår dragspänningar i överkant av 
konstruktionen, främst i zoner mellan fundamenten. Om dessa zoner förbises kan 
det leda till att fördyrande underhållseffekter uppstår eller i värsta fall att 
konstruktionen brister.  

Studien har inte helt oväntat visat att val av bäddmodulsmetod har en inverkan på de 
moment som uppstår i konstruktionen. Resultatet visar att en enklare metod där få 
ingångsparametrar beaktas kommer att ge en låg bäddmodul med höga moment i 
grundkonstruktionen. Analys av resultatet visar att de tre bäddmodulsmetoderna 
generellt följer samma mönster i samtliga sektioner men att maximala positiva- och 
negativa moment i vissa orienteringar skiljer sig åt. Vid praktisk tillämpning av 
bäddmoduler grundade på Winkler-modellen anses det därför vara lämpligt att ta 
fram ett medelvärde för olika bäddmodulsmetoder då resultatet visar en spridning 
mellan testade metoder. Detta att likställa med sättningsberäkning enligt TRVR där 
tre metoder nyttjas för att bestämma en medelsättning.  

Trots Winkler-modellens förenklade bild av verkligheten och relativt simpla 
praktiska tillämpning fyller den sitt syfte. Den teori som behandlats konstaterar att 
konstruktörer idag är medvetna om metodens brister men att den återger jordens 
beteende på ett tillräckligt bra sätt för att dess användning ska vara motiverad. Val 
att ansätta en styvare bäddmodul lokalt under koncentrerad last jämfört med en 
konstant bäddmodul bör beaktas. Med en konstant bäddmodul som blir 
förhållandevis låg uppstår höga snittkrafter. Resultatet visar att med en styvare 
bäddmodul uppnås lägre snittkrafter som kan anses återspegla verkligheten på ett 
bättre sätt. Att fastställa om varierad bäddmodul bättre beskriver verkligheten kräver 
att detta undersökningsområde studeras vidare.  

Denna studie har avgränsats till att undersöka uppkomsten och spridningen av 
moment i utvalda sektioner för de olika metoderna att beräkna bäddmodul. För att 
kunna avgöra vilken av metoderna som är lämpligast samt om val av metod är 
avgörande föreslås att översätta beräknat moment i konstruktionen till erforderlig 
mängd armering och jämföra mot krav av minsta mängd armering. 

I programmet FEM-Design finns funktionen Soil där en jordprofil modelleras och 
analyseras med fler ingående parametrar än vad denna studie tagit hänsyn till. Att 
göra en soil-modellering och göra samma analys som denna studie gjort för 
Winkler-modellen skulle vara en intressant jämförelse av momentfördelning.  
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Bilaga 1, Lastkombinationer 
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Bilaga 2, Fundamentberäkning  
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Bilaga 3, Bäddmodulsberäkningar 
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Beräkning av bäddmodul enligt Brigade (Fundament)
Fiktiv E-modul E [Mpa] = 20,6
Verklig sättning [mm] = 30,63
Fiktiv sättning [mm] = 30,68
Differens [mm] = -0,05  

B/L-förhållande [-] = 1,00
Alpha 0,65  
Dim. Fiktiv E-modul E [Mpa] = 21
Vertikalfjäder kvk [kN/m] = 139446

Bäddmodul enl. Brigade [kPa/m] = 22473
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Beräkning av bäddmodul enligt Brigade (Platta exkl. fundament)
Fiktiv E-modul E [Mpa] = 22
Verklig sättning [mm] = 0,13
Fiktiv sättning [mm] = 0,14
Differens [mm] = -0,01  

B/L-förhållande [-] = 0,60
Alpha 0,75  
Dim. Fiktiv E-modul E [Mpa] = 22
Vertikalfjäder kvk [kN/m] = 2340426

Bäddmodul enl. Brigade [kPa/m] = 2218

Beräkning av bäddmodul enligt Brigade (Hel platta)
Fiktiv E-modul E [Mpa] = 23,5
Verklig sättning [mm] = 16,75
Fiktiv sättning [mm] = 16,77
Differens [mm] = -0,02  

B/L-förhållande [-] = 0,60
Alpha 0,75  
Dim. Fiktiv E-modul E [Mpa] = 24
Vertikalfjäder kvk [kN/m] = 2500000

Bäddmodul enl. Brigade [kPa/m] = 2370



 

Bilaga 3 sid IV 
 

 
 

 

S
ät

tn
in

g 
en

l.B
rig

ad
e

B
re

dd
 [

m
]

L
än

gd
 [

m
]

V
er

tik
al

 la
st

 [
kN

]
Sä

ttn
in

g 
[m

m
]

E
(f

ik
)

E
(g

em
)

E 
(c

on
)

B
rig

ad
e

Tu
ng

 v
ät

sk
a

A
pp

ro
x

F
un

da
m

en
t

2,
2

2,
2

22
 1

3
30

,6
3

20
,6

14
.0

3
34

00
0

22
 4

73
14

 4
25

1 
41

1
P

la
tta

 e
xk

l. 
fu

nd
am

en
t

23
,8

40
15

 1
61

0,
13

2
22

7.
51

1
34

00
0

2 
21

8
3 

97
7

1 
85

9
H

el
 p

la
tta

23
,8

40
85

 9
87

16
,7

5
23

,5
7.

51
1

34
00

0
2 

37
0

4 
47

3
1 

85
9

E
(f

ik
)

Fi
kt

iv
 e

la
st

ic
ite

ts
m

od
ul

 m
ot

sv
. j

or
dp

ro
fil

 e
nl

. B
rig

ad
e

E
(g

em
)

G
em

en
sa

m
 e

la
st

ic
ite

ts
m

od
ul

 e
nl

. A
pp

ro
xm

ia
tiv

 m
et

od

E
(c

on
)

B
et

on
ge

ns
 k

ar
ak

te
ris

tis
ka

 E
-m

od
ul

E
-m

od
ul

er
 [

M
pa

]
B

äd
dm

od
ul

er
 [

kP
a/

m
]

S
am

m
an

st
äl

ln
in

g 
av

 b
äd

dm
od

ul
er



 

Bilaga 4 sid I 
 

Bilaga 4, Sättningsberäkningar 
Sättningsberäkning enligt Brigade (Fundament) 

 

 

 

 

 

Indata
Grundläggnings djup D 1,40 m.u.my

Vertikallast Fsvd 2213 kN

Effektiv bredd Beff 2,20 m

Effektiv längd Leff 2,20 m

Ursprunglig vertikal eff. spänning s'v0 15 kPa

Spänningsökning qnetto = 441,831 kPa

Aktuell grundpåkänning s'v = 457 kPa

Plushöjd uk bottenplatta +163,60

Indata, karakteristisk E-modul, densiteter

Skikt                       
i

E-modul                
Ei [MPa]

Effektiv 
densitet             

r' [kN/m
3
]

Nivå 
lagermitt 

Skikttjocklek 
hi       

  z                   
lagermitt 
(m.u.sula)

  z                         
lagertopp 
(m.u.sula)

1 20,0 11,0 +163,38 0,45 0,23 0,00

2 20,0 11,0 +162,93 0,45 0,68 0,45

3 20,0 11,0 +162,48 0,45 1,13 0,90

4 20,0 11,0 +162,03 0,45 1,58 1,35

5 20,0 11,0 +161,58 0,45 2,03 1,80

6 20,0 11,0 +161,13 0,45 2,48 2,25

7 20,0 11,0 +160,68 0,45 2,93 2,70

8 20,0 11,0 +160,23 0,45 3,38 3,15

9 15,0 10,0 +159,75 0,50 3,85 3,60

10 15,0 10,0 +159,25 0,50 4,35 4,10

11 35,0 11,0 +158,50 1,00 5,10 4,60

12 35,0 11,0 +157,50 1,00 6,10 5,60

13 35,0 11,0 +156,50 1,00 7,10 6,60

14 35,0 11,0 +155,50 1,00 8,10 7,60

15 35,0 11,0 +154,50 1,00 9,10 8,60

16 35,0 11,0 +153,50 1,00 10,10 9,60

10,60

S hi = 10,60 m 4xBef = 8,80 m OK
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Sättningsberäkning enligt metod 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skikt                       
i

Skiktmitt             

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa]

Spännings 
ökning 

skiktmitt                

Dsv  [kPa]

Sättning                      

si  [mm]

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,23 20,00 363,6 8,2 8,2

2 0,68 20,00 258,7 5,8 5,8

3 1,13 20,00 193,4 4,4 4,4

4 1,58 20,00 150,1 3,4 3,4

5 2,03 20,00 119,8 2,7 2,7

6 2,48 20,00 97,8 2,2 2,2

7 2,93 20,00 81,4 1,8 1,8

8 3,38 20,00 68,8 1,5 1,5

9 3,85 15,00 58,4 1,9 1,9

10 4,35 15,00 49,8 1,7 1,7

11 5,10 35,00 40,1 1,1 1,1

12 6,10 35,00 31,0 0,9 0,9

13 7,10 35,00 24,7 0,7 0,7

14 8,10 35,00 20,2 0,6 0,6

15 9,10 35,00 16,7 0,5 0,5

16 10,10 35,00 14,1 0,4 0,4

Summa: S si = 37,8 37,8
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Sättningsberäkning enligt metod 2 

 

Sättningsberäkning enligt metod 3 

 

Skikt                       
i

Skiktmitt             

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa]

Tillskotts-
spänning 

mitt i skikt             

Dsv  [kPa]

Spänning 
före schakt                     

s'vm0  [kPa]

Relativ 
kompression         

ei (%)

Sättning                      

si  [mm]

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,23 20,00 421,3 17,9 1,67% 7,5 4,9

2 0,68 20,00 370,0 22,8 1,50% 6,8 4,4

3 1,13 20,00 310,6 27,8 1,31% 5,9 3,8

4 1,58 20,00 248,6 32,7 1,11% 5,0 3,2

5 2,03 20,00 188,8 37,7 0,89% 4,0 2,6

6 2,48 20,00 134,6 42,6 0,68% 3,1 2,0

7 2,93 20,00 88,6 47,6 0,48% 2,1 1,4

8 3,38 20,00 52,4 52,5 0,30% 1,3 0,9

9 3,85 15,00 25,3 57,5 0,20% 1,0 0,7

10 4,35 15,00 8,5 62,5 0,07% 0,3 0,2

11 5,10 35,00 0,2 73,5 0,00% 0,0 0,0

12 6,10 35,00 -3,1 84,5 0,00% 0,0 0,0

13 7,10 35,00 -50,1 95,5 0,00% 0,0 0,0

14 8,10 35,00 -221,0 106,5 0,00% 0,0 0,0

15 9,10 35,00 -621,4 117,5 0,00% 0,0 0,0

16 10,10 35,00 -1381,5 128,5 0,00% 0,0 0,0

Summa: S si = 37,1 24,1

Skikt                       
i

Skikt topp            

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa] zi / r0 S(zi / r0)

Fundament 
relaterad 
sättning           

Ds0 (mm)

Elastisk 
sättning pga 

tillskott 
(mm)

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,00 20,00 0,0 1,40 10,2 0,0 8,6

2 0,45 20,00 0,4 1,03 6,5 0,0 5,5

3 0,90 20,00 0,7 0,79 4,4 0,0 3,7

4 1,35 20,00 1,1 0,63 3,1 0,0 2,7

5 1,80 20,00 1,5 0,52 2,3 0,0 2,0

6 2,25 20,00 1,8 0,43 1,8 0,0 1,5

7 2,70 20,00 2,2 0,37 1,4 0,0 1,2

8 3,15 20,00 2,5 0,32 1,1 0,0 0,9

9 3,60 15,00 2,9 0,28 1,3 0,0 1,1

10 4,10 15,00 3,3 0,24 1,1 0,0 0,9

11 4,60 35,00 3,7 0,21 0,7 0,0 0,6

12 5,60 35,00 4,5 0,17 0,5 0,0 0,4

13 6,60 35,00 5,3 0,14 0,4 0,0 0,3

14 7,60 35,00 6,1 0,11 0,3 0,0 0,2

15 8,60 35,00 6,9 0,10 0,2 0,0 0,2

16 9,60 35,00 7,7 0,08 0,2 0,0 0,1

- 10,60 - 8,5 0,07 -  -  -

Summa: Ss0 = 35,3 s = 30,0
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Sättningsberäkning enligt Brigade (Platta exkl. fundament) 

 

 

 

 

 

 

Indata
Grundläggnings djup D 1,40 m.u.my

Vertikallast Fsvd 15161 kN

Effektiv bredd Beff 23,80 m

Effektiv längd Leff 40,00 m

Ursprunglig vertikal eff. spänning s'v0 15 kPa

Spänningsökning qnetto = 0,525 kPa

Aktuell grundpåkänning s'v = 16 kPa

Plushöjd uk bottenplatta +164,00

Indata, karakteristisk E-modul, densiteter

Skikt                       
i

E-modul                
Ei [MPa]

Effektiv 
densitet             

r' [kN/m
3
]

Nivå 
lagermitt 

Skikttjocklek 
hi       

  z                   
lagermitt 
(m.u.sula)

  z                         
lagertopp 
(m.u.sula)

1 15,0 0,4 +163,95 0,10 0,05 0,00

2 15,0 0,4 +163,85 0,10 0,15 0,10

3 15,0 0,4 +163,75 0,10 0,25 0,20

4 20,0 11,0 +163,33 0,74 0,67 0,30

5 20,0 11,0 +162,59 0,74 1,41 1,04

6 20,0 11,0 +161,85 0,74 2,15 1,78

7 20,0 11,0 +161,11 0,74 2,89 2,52

8 20,0 11,0 +160,37 0,74 3,63 3,26

9 15,0 10,0 +159,75 0,50 4,25 4,00

10 15,0 10,0 +159,25 0,50 4,75 4,50

11 35,0 11,0 +158,50 1,00 5,50 5,00

12 35,0 11,0 +157,50 1,00 6,50 6,00

13 35,0 11,0 +156,50 1,00 7,50 7,00

14 35,0 11,0 +155,50 1,00 8,50 8,00

15 35,0 11,0 +154,50 1,00 9,50 9,00

16 35,0 11,0 +153,50 1,00 10,50 10,00

11,00

S hi = 11,00 m 4xBef = 95,20 m EJ OK
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Sättningsberäkning enligt metod 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skikt                       
i

Skiktmitt             

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa]

Spännings 
ökning 

skiktmitt                

Dsv  [kPa]

Sättning                      

si  [mm]

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,05 15,00 0,5 0,0 0,0

2 0,15 15,00 0,5 0,0 0,0

3 0,25 15,00 0,5 0,0 0,0

4 0,67 20,00 0,5 0,0 0,0

5 1,41 20,00 0,5 0,0 0,0

6 2,15 20,00 0,5 0,0 0,0

7 2,89 20,00 0,4 0,0 0,0

8 3,63 20,00 0,4 0,0 0,0

9 4,25 15,00 0,4 0,0 0,0

10 4,75 15,00 0,4 0,0 0,0

11 5,50 35,00 0,4 0,0 0,0

12 6,50 35,00 0,4 0,0 0,0

13 7,50 35,00 0,3 0,0 0,0

14 8,50 35,00 0,3 0,0 0,0

15 9,50 35,00 0,3 0,0 0,0

16 10,50 35,00 0,3 0,0 0,0

Summa: S si = 0,2 0,2
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Sättningsberäkning enligt metod 2 

 

Sättningsberäkning enligt metod 3 

 

Skikt                       
i

Skiktmitt             

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa]

Tillskotts-
spänning 

mitt i skikt             

Dsv  [kPa]

Spänning 
före schakt                     

s'vm0  [kPa]

Relativ 
kompression         

ei (%)

Sättning                      

si  [mm]

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,05 15,00 0,5 15,4 0,01% 0,0 0,0

2 0,15 15,00 0,5 15,5 0,01% 0,0 0,0

3 0,25 15,00 0,5 15,5 0,01% 0,0 0,0

4 0,67 20,00 0,5 23,6 0,01% 0,0 0,0

5 1,41 20,00 0,5 31,8 0,00% 0,0 0,0

6 2,15 20,00 0,5 39,9 0,00% 0,0 0,0

7 2,89 20,00 0,5 48,1 0,00% 0,0 0,0

8 3,63 20,00 0,5 56,2 0,00% 0,0 0,0

9 4,25 15,00 0,5 61,2 0,00% 0,0 0,0

10 4,75 15,00 0,5 66,2 0,00% 0,0 0,0

11 5,50 35,00 0,5 77,2 0,00% 0,0 0,0

12 6,50 35,00 0,5 88,2 0,00% 0,0 0,0

13 7,50 35,00 0,5 99,2 0,00% 0,0 0,0

14 8,50 35,00 0,4 110,2 0,00% 0,0 0,0

15 9,50 35,00 0,4 121,2 0,00% 0,0 0,0

16 10,50 35,00 0,4 132,2 0,00% 0,0 0,0

Summa: S si = 0,3 0,2

Skikt                       
i

Skikt topp            

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa] zi / r0 S(zi / r0)

Fundament 
relaterad 
sättning           

Ds0 (mm)

Elastisk 
sättning pga 

tillskott 
(mm)

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,00 15,00 0,0 1,40 0,0 0,0 0,0

2 0,10 15,00 0,0 1,39 0,0 0,0 0,0

3 0,20 15,00 0,0 1,38 0,0 0,0 0,0

4 0,30 20,00 0,0 1,38 0,0 0,0 0,0

5 1,04 20,00 0,1 1,32 0,0 0,0 0,0

6 1,78 20,00 0,1 1,27 0,0 0,0 0,0

7 2,52 20,00 0,1 1,23 0,0 0,0 0,0

8 3,26 20,00 0,2 1,18 0,0 0,0 0,0

9 4,00 15,00 0,2 1,14 0,0 0,0 0,0

10 4,50 15,00 0,3 1,12 0,0 0,0 0,0

11 5,00 35,00 0,3 1,09 0,0 0,0 0,0

12 6,00 35,00 0,3 1,04 0,0 0,0 0,0

13 7,00 35,00 0,4 1,00 0,0 0,0 0,0

14 8,00 35,00 0,5 0,95 0,0 0,0 0,0

15 9,00 35,00 0,5 0,91 0,0 0,0 0,0

16 10,00 35,00 0,6 0,88 0,0 0,0 0,0

- 11,00 - 0,6 0,84 -  -  -

Summa: Ss0 = 0,2 s = 0,0
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Sättningsberäkning enligt Brigade (Hel platta) 

 

 

 

 

 

 

 

Indata
Grundläggnings djup D 1,40 m.u.my

Vertikallast Fsvd 85987 kN

Effektiv bredd Beff 23,80 m

Effektiv längd Leff 40,00 m

Ursprunglig vertikal eff. spänning s'v0 15 kPa

Spänningsökning qnetto = 74,922 kPa

Aktuell grundpåkänning s'v = 90 kPa

Plushöjd uk bottenplatta +164,00

Indata, karakteristisk E-modul, densiteter

Skikt                       
i

E-modul                
Ei [MPa]

Effektiv 
densitet             

r' [kN/m
3
]

Nivå 
lagermitt 

Skikttjocklek 
hi       

  z                   
lagermitt 
(m.u.sula)

  z                         
lagertopp 
(m.u.sula)

1 15,0 0,4 +163,95 0,10 0,05 0,00

2 15,0 0,4 +163,85 0,10 0,15 0,10

3 15,0 0,4 +163,75 0,10 0,25 0,20

4 20,0 11,0 +163,33 0,74 0,67 0,30

5 20,0 11,0 +162,59 0,74 1,41 1,04

6 20,0 11,0 +161,85 0,74 2,15 1,78

7 20,0 11,0 +161,11 0,74 2,89 2,52

8 20,0 11,0 +160,37 0,74 3,63 3,26

9 15,0 10,0 +159,75 0,50 4,25 4,00

10 15,0 10,0 +159,25 0,50 4,75 4,50

11 35,0 11,0 +158,50 1,00 5,50 5,00

12 35,0 11,0 +157,50 1,00 6,50 6,00

13 35,0 11,0 +156,50 1,00 7,50 7,00

14 35,0 11,0 +155,50 1,00 8,50 8,00

15 35,0 11,0 +154,50 1,00 9,50 9,00

16 35,0 11,0 +153,50 1,00 10,50 10,00

11,00

S hi = 11,00 m 4xBef = 95,20 m EJ OK
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Sättningsberäkning enligt metod 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skikt                       
i

Skiktmitt             

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa]

Spännings 
ökning 

skiktmitt                

Dsv  [kPa]

Sättning                      

si  [mm]

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,05 15,00 74,7 0,5 0,5

2 0,15 15,00 74,2 0,5 0,5

3 0,25 15,00 73,7 0,5 0,5

4 0,67 20,00 71,7 2,7 2,7

5 1,41 20,00 68,3 2,5 2,5

6 2,15 20,00 65,2 2,4 2,4

7 2,89 20,00 62,3 2,3 2,3

8 3,63 20,00 59,6 2,2 2,2

9 4,25 15,00 57,5 1,9 1,9

10 4,75 15,00 55,8 1,9 1,9

11 5,50 35,00 53,5 1,5 1,5

12 6,50 35,00 50,6 1,4 1,4

13 7,50 35,00 48,0 1,4 1,4

14 8,50 35,00 45,5 1,3 1,3

15 9,50 35,00 43,3 1,2 1,2

16 10,50 35,00 41,2 1,2 1,2

Summa: S si = 25,4 25,4
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Sättningsberäkning enligt metod 2 

 

Sättningsberäkning enligt metod 3 

 

Skikt                       
i

Skiktmitt             

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa]

Tillskotts-
spänning 

mitt i skikt             

Dsv  [kPa]

Spänning 
före schakt                     

s'vm0  [kPa]

Relativ 
kompression         

ei (%)

Sättning                      

si  [mm]

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,05 15,00 74,9 15,4 0,74% 0,7 0,5

2 0,15 15,00 74,8 15,5 0,74% 0,7 0,5

3 0,25 15,00 74,6 15,5 0,74% 0,7 0,5

4 0,67 20,00 74,2 23,6 0,50% 3,7 2,4

5 1,41 20,00 73,3 31,8 0,46% 3,4 2,2

6 2,15 20,00 72,4 39,9 0,43% 3,2 2,1

7 2,89 20,00 71,4 48,1 0,40% 3,0 1,9

8 3,63 20,00 70,4 56,2 0,38% 2,8 1,8

9 4,25 15,00 69,5 61,2 0,48% 2,4 1,6

10 4,75 15,00 68,8 66,2 0,46% 2,3 1,5

11 5,50 35,00 67,7 77,2 0,19% 1,9 1,2

12 6,50 35,00 66,2 88,2 0,17% 1,7 1,1

13 7,50 35,00 64,6 99,2 0,16% 1,6 1,1

14 8,50 35,00 62,9 110,2 0,15% 1,5 1,0

15 9,50 35,00 61,2 121,2 0,14% 1,4 0,9

16 10,50 35,00 59,5 132,2 0,13% 1,3 0,9

Summa: S si = 32,5 21,1

Skikt                       
i

Skikt topp            

zi

Sättnings-
modul                

Ei  [MPa] zi / r0 S(zi / r0)

Fundament 
relaterad 
sättning           

Ds0 (mm)

Elastisk 
sättning pga 

tillskott 
(mm)

Total 
sättning för 
tiden t=0,1 

år                           
Ds (mm)

1 0,00 15,00 0,0 1,40 0,6 0,0 0,1

2 0,10 15,00 0,0 1,39 0,6 0,0 0,1

3 0,20 15,00 0,0 1,38 0,6 0,0 0,1

4 0,30 20,00 0,0 1,38 3,4 0,0 0,4

5 1,04 20,00 0,1 1,32 3,2 0,0 0,4

6 1,78 20,00 0,1 1,27 3,0 0,0 0,4

7 2,52 20,00 0,1 1,23 2,9 0,0 0,3

8 3,26 20,00 0,2 1,18 2,7 0,0 0,3

9 4,00 15,00 0,2 1,14 2,3 0,0 0,3

10 4,50 15,00 0,3 1,12 2,2 0,0 0,3

11 5,00 35,00 0,3 1,09 1,8 0,0 0,2

12 6,00 35,00 0,3 1,04 1,7 0,0 0,2

13 7,00 35,00 0,4 1,00 1,6 0,0 0,2

14 8,00 35,00 0,5 0,95 1,5 0,0 0,2

15 9,00 35,00 0,5 0,91 1,4 0,0 0,2

16 10,00 35,00 0,6 0,88 1,3 0,0 0,2

- 11,00 - 0,6 0,84 -  -  -

Summa: Ss0 = 31,0 s = 3,7
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Sammanställning av sättning

Metod 1 Metod 2 Metod 3 Medel
Fundament 37,8 24,1 30,0 30,63

Platta exkl. fundament 0,178 0,193 0,026 0,132
Hel platta 25,4 21,1 3,7 16,75

Sättning [mm]
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