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For a prefabricated concrete building the design engineer must take into consideration the
connections between the concrete elements in order to make sure that the building will
possess a sufficient structural stability. Therefore the structural engineer might have to recalculate the original st ru ct u re that often has been designed as an on site-built
building.
The purpose of this thesis is to examine the forces between elements related to different
models to see if the structural engineer has to make a re-design. To get results for this
study we have used FEM-design 3D Structure. The results of forces from the program were
compared with Abetongs standard forces of point connections and recess lists and showed
that the structural engineer can use the original calculation up to around five stories
when a prefabricated shall be erected.
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SAMMANFATTNING
Detta examensarbete är utfört i samarbete med Abetong som är ett ledande företag inom
prefabricering av betongkonstruktioner.
För att enklare dimensionera byggnader används 3D-beräkningsprogram. Då det både går att
rita och göra beräkningar i samma program växer användandet av dessa ständigt inom
byggbranschen. I vissa fall dimensionerar konstruktören för en platsbyggd byggnad även om
den senare ska byggas som en prefabricerad byggnad. Detta kan medföra problem då man vid
prefabricering av byggnader måste ta hänsyn till anslutningarnas och kopplingarnas
egenskaper för att erhålla samma funktionalitet som en platsbyggd konstruktion.
Syftet är att fastställa om prefabkonstruktören måste konstruera om konstruktionen för att
vara säker på att den har samma egenskaper. För att undersöka detta användes Strusoft FEMdesign 3D Structure där en byggnad modellerades upp i olika elementindelningar och höjder
för att se vilka krafter som uppkommer mellan elementen.
Resultaten från programmet har studerats i form av att jämföra skjuv- och dragkrafterna
mellan elementen med Abetongs standarder som de använder vid prefabricering av
byggnader. Detta har visat att upp till fem våningar behöver inte prefabkonstruktören räkna
om konstruktionen men vid tio och femton våningar blir skjuvkrafterna större än
anslutningarnas dimensioneringsvärden.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
I vissa fall anlitar byggherren en allmän konstruktör som ska projektera en byggnad utan
vetskap om byggnaden senare ska byggas som en platsbyggd eller prefabricerad konstruktion.
Om en prefableverantör sedan får uppdraget att projektera byggnaden behöver
prefableverantören kontrollera att byggnaden har samma egenskaper som tidigare beräkningar
gjorda av huvudkonstruktören då hänsyn måste tas till anslutningar och kopplingar mellan
betongelementen vid prefabricering.

1.2 Problembeskrivning
När en byggnad övergår från platsbyggd till prefabricerad påverkas också dess stomstabilitet.
Beroende på hur en elementindelning görs och i vilken höjd byggnaden skall byggas så går
det inte att vara säker på att byggnaden erhåller samma egenskaper som den platsbyggda
konstruktionen hade. Hur och när byggnaden inte längre behåller samma egenskaper med
hänsyn till höjd och elementindelning finns inga svar på och det leder till att
prefableverantören möjligtvis gör beräkningar i onödan när en byggnad skall konstrueras om
från platsbyggd till prefabricerad. Många prefableverantörer använder sig av 3Dberäkningsprogram vid dessa beräkningar för att spara tid, då det är komplexa program går
det inte alltid att lita på att modelleringen blivit korrekt.

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att fastställa om det finns skäl för prefableverantören att räkna om den
redan beräknade konstruktionen från huvudkonstruktören när byggnaden istället skall
tillverkas som prefabricerad. Resonemang och slutsatser har genomförts på en specifik
byggnad i olika modeller eftersom det inte är genomförbart att göra en studie som fastslår att
så är fallet för alla projekt. Samt att belysa eventuell problematik som kan uppstå när 3Dberäkningsprogram används.

1.4 Mål
Målet är att få fram ett resultat som visar hur byggnadens stomstabilisering påverkas vid olika
dimensioneringar av prefabricerade betongkonstruktioner med förhoppning om att hjälpa
prefabindustrin att snabbare och billigare kunna projektera en byggnad.

1.5 Metod
1.5.1 Abetong AB
Abetong är ett ledande företag inom prefabricerade betongelement och betongbaserade
lösningar i Sverige. Företaget ingår i koncernen HeidelbergCement Group tillsammans med
deras dotterbolag Precon Polska. Verksamheten är indelad i anläggning, hus och lantbruk och
har en omsättning på drygt 1,2 miljarder om året.1
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http://www.abetong.se/sv/fakta_om_abetong
Dokument hämtat 2015-02-18
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1.5.2 Litteraturstudie
Genom en litteraturstudie samla information till den teoretiska delen av examensarbetet för att
beskriva och förklara hur ett 3D-beräkningsprogram fungerar, hur en prefabricerad byggnad
borde utformas samt vilka lastvärden som skall användas enligt Eurokod.
1.5.3 3D-beräkningsprogram
Med hjälp av Abetong används FEM-design 3D Structure för att modellera upp en byggnad i
olika höjder och elementindelningar. För att se hur huset uppför sig när väggar och bjälklag
delas upp i olika element kommer prefabmodellerna jämföras med varandra. Resultat kommer
att studeras i form av drag- och skjuvkrafter mellan betongelementen för att via FEM-design
3D Structure kunna bestämma vad som krävs av kopplingar och anslutningar hos en
prefabricerad byggnad.

1.6 Avgränsningar och förutsättningar
I Strusoft FEM-design 3D Structure kommer beräkningarna utgå ifrån en specifik byggnad i
tre olika modeller. Varje modell kommer att beräknas i fem, tio och femton våningar. Detta
görs för att kunna fastställa vid vilket ungefärligt våningsantal som prefabkonstruktören måste
dimensionera om byggnaden. Så den jämförelsen som har gjorts är egentligen med den
platsbyggda konstruktionen är endast att kontrollera att byggnaden hade gått att bygga med
samma bas som den prefabricerade konstruktionen och upp till 15 våningar. Detta är testat
genom att modellera upp byggnaden helt utan skarvar, alltså som om byggnaden vore gjuten i
ett enda stycke.
De tre olika modellerna är:
1. Platsbyggt, massiva betongväggar utan skarvar och homogena bjälklag
2. Prefab, massiva betongväggar med 6m långa elementindelningar och prefabricerade
bjälklag
3. Prefab, massiva betongväggar med 3m långa elementindelningar och prefabricerade
bjälklag

1.7 Förväntat resultat
Förväntningarna är att en prefabricerad byggnad behöver sammankopplas mellan de olika
betongelementen för att kunna behålla sin stabilitet och inte kollapsa. Det kommer då krävas
att byggnaden utses med punktkopplingar och förtagningsfogar för att klara drag- och
skjuvkrafter som kommer att uppstå mellan betongelementen.
Ju högre en byggnad blir desto viktigare blir det att beakta stomstabiliseringen förutsatt att
bas- och elementstorlek är densamma. När byggnaden modelleras i mindre
betongelementindelningar förväntas också att stomstabiliseringen kommer påverkas och leda
till att det blir större krafter i kopplingar och anslutningar mellan betongelementen. Mer om
punktkopplingar och förtagningsfogar presenteras i Kapitel 2.2 och Bilaga A.
Vindlasten är den horisontallast som förväntas att påverka byggnadens stomstabilisering mest,
speciellt vid högre konstruktioner, då risken att byggnadens deformationer och förskjutningar
blir större. Snölast, nyttig last och egentyngd är vertikala laster som också påverkar
4

stomstabiliseringen då snedställningslasten är en viss procent av den vertikala lasten. Dock
antas i arbetet att värsta fallet uppstår när vinden är huvudlast för de variabla lasterna och sätts
därför som dimensionerande last.
Resultaten för de olika analyserna skall kunna ligga till grund för framtida projekt och
förenkla projekteringsarbetet.
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2 BYGGNADERNAS UTFORMNING
Detta kapitel beskriver utformning av struktur samt anslutningar och kopplingar hos de olika
byggnaderna.

2.1 Struktur
Material
Beständighetsklass
Betongklass
Kryptal
Tjocklek på bärande yttervägg
Tjocklek på bjälklag
Vägghöjd
Byggnadernas längd
Byggnadernas bredd
Elementindelning
Våningsantal

Betong
XC1
C 30/37
2,25
0,150 m
0,250 m
2,6 m
12 m
6m
3 och 6 m
5, 10 och 15

Figur 2.1 Planlösning av byggnaderna
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1. Platsbyggt, massiva betongväggar utan skarvar och homogena bjälklag
2. Prefab, massiva betongväggar med 6m långa elementindelningar och prefabricerade
bjälklag
3. Prefab, massiva betongväggar med 3m långa elementindelningar och prefabricerade
bjälklag

Figur 2.2 Byggnadernas olika elementindelningar
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2.2 Anslutningar och kopplingar
Kopplingar och anslutningar är viktiga delar i en prefabricerad byggnad och har stor betydelse
för det strukturella systemet. Huvuduppgifterna för kopplingar och anslutningar är att
överföra krafter mellan de prefabricerade byggnadsdelarna så att strukturen av byggnaden
erhålls. Kopplingar och anslutningar i prefabricerade byggnader består inte bara utav
horisontella kopplingar mellan väggarna utan även fyllda fogar och skarvar som måste
beaktas.
I detta arbete har två stycken punktkopplingar med s-avstånd 1,4 m placerats mellan varje
vägg-vägg element i byggnaden som visas i Figur 2.3. Punktkopplingarna är dimensionerade
som oändligt styva och starka mot dragkrafter. Med detta menas att punktkopplingarna håller
ihop elementen så de inte kan dras ifrån varandra. Mer information om vad oändligt styva
punktkopplingar betyder för byggnaden presenteras i Kapitel 3.6.

Figur 2.3 Placering av punktkopplingar
Mellan väggelementen finns ytterligare anslutningar som först formas med hjälp av en
förtagningslist. Mer information om förtagningslist presenteras i Bilaga A. När
betongelementen är på plats gjuts betong i fogen mellan elementen för att kunna ta upp
skjuvkrafter i pilarnas riktning som visas i Figur 2.4. Denna typ av koppling kallas
kantkoppling i programmet.

9

Figur 2.4 Anslutning mellan två väggelement (plansnitt)

Figur 2.5 Anslutning mellan två väggelement (vertikalsnitt)
Bjälklagskopplingen sitter mellan vägg och bjälklag och håller samman elementen med hjälp
av armeringsjärn för att frånkomma oönskade förskjutningar. Även denna typ kallas för
kantkoppling i programmet.
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Figur 2.6 Anslutning mellan vägg och bjälklag
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3 3D-BERÄKNINGSPROGRAM
3.1 Allmänt
Användandet av 3D-beräkningsprogram växer ständigt inom byggbranschen och används mer
och mer vid projektering av byggnader. Anledningen är att 3D-beräkningsprogram bidrar till
en enklare byggprocess, då det både går att rita och göra beräkningar av byggnader i samma
program. Programmen kan dessutom kombinera diverse laster på de olika vis brukaren
behagar och göra detaljerade beräkningar som i praktiken är omöjliga att utföra för hand
vilket leder till att tid kan besparas och bidrar även till ett mer ekonomiskt byggande. Dock
finns det en del fällor att tänka på vid dimensionering/modellering i 3D-beräkningsprogram
då olika val ger olika resultat. Detta arbete kommer belysa vilka faror som finns och hur de på
bästa sätt kan undvikas.
Att projektera en byggnad i 3D-beräkningsprogram är inga svårigheter. Problemen uppstår
när inställningarna och val för en specifik byggnad ska väljas. Det finns många delar som
måste stämma för att få fram rätt resultat med allt från indata till inställningar av utdata. Detta
arbete har utgått utifrån Strusoft FEM-design 3D Structure men dessa faror finns troligtvis i
de flesta 3D-beräkningsprogram. Se bilaga A för förklaringar på begrepp som används i detta
arbete.

3.2 Indata
Det första som ska göras när en konstruktion skall modelleras upp är att välja rätt indata. Val
av indata är en noggrann process då dessa val kan ge stor betydelse för resultatet. Det är
väldigt lätt att missa en inställning då det finns så många olika val som ska göras.
De val som varit mest relevanta i detta arbete och påverkat resultatet mest är nedanstående val
på grund av otydligheter från programtillverkaren samt behov av handberäkningar.
•
•
•
•
•

Val av material, hållfasthetsklass samt vägg- och bjälklagsegenskaper
Kryptal
Planets storlek (modelleringsplanets storlek)
Laster och lastkombinationer
Randvillkor

3.3 Laster
När strukturen har modellerats ska lastfall och lastkombinationer skapas enligt Eurokod.
Andvändaren namnger och definierar typ av last och varaktighetklass för alla lastfall som ska
ingå i beräkningen. Egentyngden för betong räknar programmet ut beroende på vilken indata
användaren valt och är ingen lasttyp som behöver läggas in. Den egentyngd som visas i bild
3.1 räknas som fasta beklädnader som t.ex. golv eller gipsväggar i byggnaden. De
karakteristiska värdena för egentyngd och nyttig last anger man själv beroende på vilken typ
av byggnad och fasta installationer som gäller för det specifika projektet. Dessa laster läggs på
som utbredd last enligt tabeller i Eurokod. Vindlast och snölast skiljer sig eftersom det krävs
beräkningar för att få ut deras karakteristiska värden. Se Bilaga B. Det finns verktyg i
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programmet för vindlast och snölast där endast terrängtyp, vindhastighet och snözon väljs av
användaren då programmet utifrån dessa val räknar ut dess karakteristiska värden.

Bild 3.1 Lasttyper

Bild 3.2 Inställning av vindlast
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Vidare väljs inställningarna för lastkombinationerna där alla lasttyper ska kombineras och
faktorer sätts in. För att programmet senare i beräkningarna ska veta om hänsyn ska tas till
brottgränstillstånd (U) eller bruksgränstillstånd (S) måste dessa definieras. Brottgränstillstånd
tar hänsyn till brott och bruksgränstillstånd tar hänsyn till deformationer och sprickor.
Användaren räknar själv ut en faktor för varje lasttyp enligt tabell B.1 och tabell B.3 i Bilaga
B. Tabell 2.1 visar de lasttyper med ingångsvärden samt ψ-värden som är valda enligt
Eurokod. Tabell 2.2 visar sedan uträkningarna som gjorts för att få fram en faktor för varje
lasttyp. För att få ut faktorn för t.ex. nyttig last som i detta fall är en bilast, multipliceras 1,5
med den nyttiga lastens ψ0-värde som då ger faktorn 1,05. Vi har antagit att värsta fallet för
stomstabiliteten hos byggnaderna är när vind är huvudlast i lastkombinationerna 6.10b och
6.15b. Med x- och y-riktning menas att vid vind x angriper vinden på kortsidan och vid vind y
angriper vinden på långsidan av byggnaden. Programmet kombinerar och beräknar sedan
automatiskt de möjliga lastkombinationerna som lagts till.

Bild 3.3 Lastkombinationer med tillhörande faktorer
Tabell 2.1 Lasternas ingångsvärden
Lasttyper

Ingångsvärden

ψ0

ψ1

ψ2

Egentyngd

0,5 kN/m2

-

-

-

Nyttig last

2,5 kN/m

2

0,7

0,5

0,3

2,0 kN/m

2

0,6

0,3

0,1

0,3

0,2

0

Snölast
Vindlast

vref = 25 m/s
Terrängtyp II
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Tabell 2.2 Uträkning av faktorer
Namn på lastkombination
Vind X HL 6.10b
Brottgränstillstånd

Vind Y HL 6.10b
Brottgränstillstånd

Vind X HL 6.15b
Bruksgränstillstånd

Vind Y HL 6.15b
Bruksgränstillstånd

Typ

Uträkning av faktor

U

1,5 × 0,7 = 1,05

1,05 Nyttig last

1,20
1,5
1,5 × 0,6 = 0,90

1,20 Egentyngd
1,50 Vindlast X
0,90 Snölast

1,5 × 0,7 = 1,05

1,05 Nyttig last

1,20
1,5
1,5 × 0,6 = 0,90

1,20 Egentyngd
1,50 Vindlast Y
0,90 Snölast

0,30

0,30 Nyttig last

1,00
0,20
0,10

1,00 Egentyngd
0,20 Vindlast X
0,10 Snölast

0,30

0,30 Nyttig last

1,00
0,20
0,10

1,00 Egentyngd
0,20 Vindlast Y
0,10 Snölast

U

S

S
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Faktor

Lasttyp

3.4 Kopplingar mellan element
Det finns två olika sorters anslutningar och kopplingar som använts i detta arbete,
kantkopplingar och punktkopplingar. Båda har som funktion att stabilisera och hålla samman
elementen i en prefabricerad byggnad. Kantkopplingar verkar längs hela sidan av ett
betongelement (visas med streckad linje i Figur 3.1) i dess eget plan vilket leder till att
inställningarna för kantkopplingar ställs in på samma sätt runt om hela byggnaden.
Punktkopplingarna verkar i de punkter de är placerade, i det globala planet, med det globala
planet menas ett plan som ligger i programmets universella koordinatsystem, vilket leder till
att inställningarna för punktkopplingarna skiljer sig beroende på var i byggnaden de är
placerade. Figur 3.1 visar kant- och punktkopplingarnas placering och koordinatsystem.

Figur 3.1 Kant- och punkkopplingarnas placering
Beroende på hur användaren önskar att kopplingarna skall verka mellan elementen så krävs
det att rätt sorts inställningar görs. Inställningarna ska göras i både förflyttningar (motion) och
rotationer (rotations). Under båda rubrikerna ska användaren välja om kopplingen ska vara
låst eller fri i Kx’, Ky’ och Kz’ i både tryckkrafter (compression) och dragkrafter (tension).
Görs inte dessa inställningar med största noggrannhet kommer byggnadens lastnedräkningar
och deformationer inte bli korrekta.
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3.4.1 Inställningar av kopplingar
Nedanstående inställningar hänvisas till Figur 3.1 där Kx’, Ky’ och Kz’ visas för de olika
kopplingstyperna.
1,0×107
1,0×1010
0,0×100

räknas som en låst koppling
räknas som en låst koppling
räknas som fri koppling

Kantkoppling mellan två väggelement
Förflyttningar (Motions)
Kx’ - Skjuvkrafter, elementen kan inte skjuvas ifrån varandra
Ky’ - Tryckkrafter, elementen kan inte gå in i varandra
Kz’ - Sidledsförskjutningar, elementen kan inte förflyttas i sidled från varandra
Rotationer (Rotations)
Cx’ - Helt fri att rotera
Cy’ - Helt fri att rotera
Cz’ - Helt fri att rotera

Bild 3.4 Inställning av kantkopplingar mellan två väggelement
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Kantkoppling mellan väggelement och bjälklag
Förflyttningar (Motions)
Kx’ - Skjuvkrafter, elementen inte kan skjuvas ifrån varandra
Ky’ - Sidledsförskjutningar, elementen kan inte förflyttas i sidled från varandra
Kz’ - Tryckkrafter, elementen inte kan gå in i varandra eller lyftas från varandra
Rotationer (Rotations)
Cx’ - Helt fri att rotera
Cy’ - Helt fri att rotera
Cz’ - Helt fri att rotera

Bild 3.5 Inställning av kantkopplingar mellan vägg-bjälklag element
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Punktkoppling mellan två väggelement
Kx’, Ky’ och Kz’ är olika beroende på var punktkopplingen orienteras på byggnaden.
Förflyttningar (Motions)
Kx’ - Låst mot dragkraft för att hålla samman elementen
Ky’ - Fri för vertikala krafter
Kz’ - Fri mot sidledsförskjutningar
Rotationer (Rotations)
Cx’ - Helt fri att rotera
Cy’ - Helt fri att rotera
Cz’ - Helt fri att rotera

Bild 3.6 Inställning av punktkopplingar mellan två väggelement

20

3.5 Utdata
När en byggnad skall analyseras kommer en del val att göras. Detta beroende på vad som är
väsentligt för det specifika projektet och vilket resultat som önskas. I FEM-design 3D
Structure finns följande val att göra vid inställning av utdata. Här förklaras de val som använts
i detta arbete vid inställningar av programmets analys.
•
•
•

Analysis – Här kan man välja om analysen ska ta hänsyn till icke-linjärt beteende hos
stöden, fackverk och anslutningar
Load cases – Analyserar lastfallen och man kan välja om hänsyn till andra ordningens
teori ska tas, vilket används i detta arbete för att få det mest exakta resultatet
Load combinations – Analys för alla definierade lastkombinationer

Bild 3.7 Beräkningsval för analys
3.5.1 Andra ordningens teori
Vid flexibla eller elastiska konstruktioner måste andra ordningens teori användas för att mer
exakta resultat skall kunna utvinnas då denna teori beaktar förhållandet mellan
membrankrafter och böjmoment. Eftersom styvhet är en funktion av normalkraftens
fördelning, är den beräkning som skall genomföras uppbyggd i två steg. Först måste de
vanliga krafterna för elementen beräknas, så kallade första ordningens teori. Sedan tar andra
ordningens teori hänsyn till modifierade förskjutningar och inre krafter samt påkänningar,
vilket leder till ett mer korrekt och realistiskt resultat.2 Detta vals görs under rubriken ”Load
cases” i beräkningsvalen för analys.
3.5.2 Linjär och icke linjär beräkning
I 3D-beräkningsprogram finns det möjlighet att definiera en punkt att bara motverka
komprimerande krafter. Med dessa inställningar uppstår problem med materialets ickelinjäritet som programmet löser via en så kallad iterativ metod. Med detta menas att
programmet med upprepade ekvationer tar hänsyn till materialets icke-linjäritet. Det fungerar
2
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så att om stöden är definierade att endast ta emot kompressionskrafter så eftersträvas att det
inte skall finnas någon spänning i stöden hos den konstruktionsdelen.3 Detta vals görs under
rubriken ”Analysis” i beräkningsvalen för analys. Se bild 3.7.

3

Teorikompendium FEM-design
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3.6 Problematik med 3D-program
Vid examensarbetets start var det meningen att en byggnad med asymmetrisk form skulle
analyseras och jämföras som platsbyggd och prefabricerad (alternativ 1). 3Dberäkningsprogrammet skulle vara ett verktyg för att få fram resultat till studien. På grund av
svårigheter med att modellera korrekt fick byggnadens utformning ändras. Arbetet har
därifrån utvecklats till två olika inriktningar, med en del som handlar om jämförelsen av
stomstabilisering hos en platsbyggd och prefabricerad byggnad och den andra som beskriver
problematiken med att förstå och hantera ett 3D-beräkningsprogram korrekt.
När en byggnad skall projekteras byggs ofta en 3D-modell upp och beräknas. Det är ett
effektivt sätt att genomföra tusentals beräkningar på en kort tid. Ju fler inställningar det går att
göra i ett program desto fler fällor finns det att hamna i. Ett litet fel i modelleringen kan leda
till hundratals fel och detta gör att det är väldigt svårt att hitta ”källan” till problemet. Därför
har byggnaden som valts i detta arbete varit en symmetrisk konstruktion som är 12×6 meter
utan innerväggar för att enklare kunna modelleras och granskas (alternativ 2). Trots en simpel
byggnad och erfarenhet av programmet så uppkommer problematik och fel även här.

Figur 3.2 Planlösning av alternativ 1 och alternativ 2
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I detta arbete är valet av kopplingarna mellan elementen den del som haft störst betydelse för
resultatet. Det finns många fällor att hamna i när anslutningar och punktkopplingar mellan
elementen ska väljas vid modellering av prefabricerade konstruktioner. Val av indelningar
och kopplingar är därför extremt känsligt och viktigt. Användaren måste vara medveten om
att alla kantkopplingar är utformade på samma sätt i dess lokala plan medan
punktkopplingarnas riktning är i det globala planet vilket leder till att inställningarna skiljer
sig åt hos punktkopplingarna beroende på vilken sida av byggnaden de placeras på. Hur
punktkopplingarna exakt ska placeras är inget som framgår tydligt i någon manual eller i
verktyget ”punktkopplingar”.
Punktkopplingarna i byggnaden skall utformas enligt den vänstra figuren i Figur 3.3 som visar
ett exempel på en punktkoppling i ett hörn. Den ska placeras en bit ifrån skarven mellan
elementen för att de skall uppträda korrekt till skillnad från den högra figuren där det finns
risk att kopplingen inte håller samman elementen på samma sätt.

Figur 3.3 Punktkopplingarnas placering i hörn
Att det är på detta sätt kopplingarna skall placeras framgår inte i programmet utan denna
information kommer från Strusoft support.
Det finns väldigt många inställningar där användaren själv ska välja om kopplingarna ska vara
låsta eller fria i olika riktningar samt om det ska stå emot drag och/eller tryck. Det är därför
väldigt viktig att användaren har en djupare förståelse för hur prefabricerade byggnader
fungerar så att rätt inställningar för kopplingarna används samt för att få ett korrekt resultat.
Hur kopplingarnas egenskaper skall definieras i programmet för att få samma egenskaper som
de verkliga kopplingarna som Abetong tillhandahållit är ett problem som uppstått i detta
arbete. Det finns inga värden som definierar styvheten hos punktkopplingarna som används av
Abetong. Vad som endast går att definiera är punktkopplingarnas dragkraftsförmåga. Likaså
är förtagningsfogens styvhet odefinierad och endast dess skjuvkraftsförmåga går att definiera.
Därav går det inte att jämföra skillnaderna av deformationerna på en platsbyggd konstruktion
kontra en prefabricerad konstruktion eftersom kopplingarna i detta arbete har ansetts vara
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oändligt styva. Det vill säga, ingen elasticitet i kopplingarna och därför blir inte
deformationerna korrekta.
Ett annat moment som skapat svårigheter under modelleringen har varit att kopiera
våningsplan. Först måste användaren skapa plan där antal plan och plushöjd i z-led ställs in
för att programmet sedan ska veta på vilken höjd varje våning skall ligga. Att skapa ett plan
för varje våning är grundläggande för att laster skall kunna läggas in rätt och att vindlaster
skall fungera på rätt sätt. När ett våningsplan därefter skall kopieras gäller det att välja rätt
kopieringsmetod. Det finns ett antal olika metoder och det som är mest viktigt är att se till att
laster och kopplingar följer med på rätt sätt. Ett sätt att kopiera våningar är genom att använda
sig av verktyget ”copy stories”. Detta verktyg kopierar strukturen, kantanslutningar och
lasterna men inte punktkopplingarna vilket fungerar bra vid platsbyggda konstruktioner. Vid
prefabricerade konstruktioner är verktyget ”copy” bäst att använda sig av. Den fungerar som
en vanlig kopieringsfunktion där allt som markeras blir kopierat. Viktigt att tänka på är att allt
man vill ska kopieras är synligt, alltså se till att inget är släckt i verktyget ”layers”.
En analys på en relativt enkel byggnad kan innefatta cirka 300 000 ekvationer vilket gör det
väldigt svårt att själv kontrollera och granska att rätt sorts resultat fås ut då resultaten kan
kännas rimliga trots att det finns fel. Då programutvecklarna inte tar något ansvar för att
resultaten från en analys är helt korrekta så gäller det att användaren själv är extra noggrann
när resultaten granskas. Detta är också en anledning till att byggnadens utformning fick
ändras. När analys har gjorts på en byggnad kan det se ut som att byggnaden är fullständig
och kommer att klara av de laster byggnaden utsätts för. I detta arbete har i vissa fall
anslutningar mellan elementen varit oändligt styva vilket har lett till att byggnaderna till synes
verkat klara kraftpåverkningarna men vid noggrannare analys av krafter mellan element och
kopplingar blir slutsatserna annorlunda då de i vissa fall överstiger dimensioneringsvärden för
verkliga kopplingar och anslutningar.
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4 RESULTAT
För att en byggnad skall betraktas som godkänd ur hållfasthetsynpunkt så krävs det att dragoch skjuvkrafter inte överstiger punktkopplingarnas och förtagningsfogarnas kapacitetsvärde.
I detta arbete har Abetongs standardvärden använts. Se Bilaga C, D, E och F för mer
information om anslutningarnas kapacitet och hur de är utformade.
Punktkopplingar är valda ur Abetongs standard, där den punktkoppling som valts är en NEOVKM. Dimensionerande dragkrafts-upptagningsförmåga är 56,9 kN. Värdet för dragkraften
finns i en tabell för dimensioneringsvärden i Bilaga E.

Bild 4.1 Punktkopplingarnas montering mellan två väggelement
Ett Excel-program utformat av Abetong har använts för att dimensionera skjuvkraftsupptagningsförmågan hos förtagningsfogen. Punktkopplingarnas dimensionerande dragkraftsupptagningsförmåga sätts in och utifrån det fick vi en dimensionerande skjuvkraftsupptagningsförmåga på 86,8 kN/m när punktkopplingarna har ett s-avstånd på 1,4 m.
Uträkning i Abetongs Excel-program presenteras i Bilaga C.
Utifrån dessa värden har resultaten av analyserna i programmet granskats och alla
skjuvkrafter mellan elementen och dragkrafter i punktkopplingarna har kontrollerats för att se
vid vilket våningsantal punktkopplingarna och förtagningsfogarna klarar det dimensionerande
värdet som anges av tillverkarna och Abetong. I Bilaga F visas vart vi har hämtat värdena som
visas i Tabell 4.1.
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Tabell 4.1 Resultat av skjuv- och dragkraft
Största skjuvkraft
kN/m

Största dragkraft
kN

15 vån 6m
vind x
vind y

160,9
176,81

18,19
14,64

15 vån 3m
vind x
vind y

161,06
347,06

18,23
14,68

10 vån 6m
vind x
vind y

100,79
131,19

11,29
10,38

10 vån 3m
vind x
vind y

100,82
131,38

11,32
10,43

5 vån 6m
vind x
vind y

44,39
49,79

6,58
5,52

5 vån 3m
vind x
vind y

44,39
49,45

6,61
5,54

I Tabell 4.1 visas största skjuv- och dragkraft för varje byggnad. Som visas i tabellen har vi
tagit fram skjuv- och dragkrafter både när vind är huvudlast i x-led och i y-led. När vinden är
huvudlast i x-led verkar vindkraften vinkelrätt mot kortsidan och vid y-led verkar vindkrafter
vinkelrätt mot långsidan av byggnaderna.
Upp till fem våningar i både tre och sex meter indelning klarar kopplingarna de skjuv- och
dragkrafter som uppstår mellan elementen med bra marginal. Resultatet visar även att
punktkopplingarna klarar dragkrafterna som uppstår i alla våningar och elementindelningar
men det är skjuvkrafterna som blir för stora för att förtagningsfogarna ska klara av att ta upp
krafterna. Med detta kan vi säga att prefabkonstruktören inte behöver konstruera om
byggnaden för att vara säker på att byggnaden har samma egenskaper. Men vid tio och femton
våningar blir skjuvkrafterna för stora vilket leder till att byggnaden måste konstrueras om.
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5 DISKUSSION
Med hjälp av FEM-Design programmet 3D Structure kan det konstateras att byggnadens
stomstabilitet påverkas beroende på byggnadens höjd och elementindelning. Detta är inte
förvånande på något sätt då det förväntade resultatet var att ju högre en byggnad blir desto
viktigare blir stomstabilisering förutsatt att bas- och elementstorlek är densamma. När
byggnaden modelleras i mindre betongelement förväntades även att byggnadens stabilitet
skulle försämras. Detta skulle resultera i att punkkopplingar och förtagningsfogar påfrestas av
större krafter. Av resultaten som kan utläsas i kapitel 4 kan slutsatserna dras att byggnadernas
höjd har stor betydelse för skjuv- och dragkrafter men byggnadernas elementindelningsstorlek
syns betydelsen ordentligt först vid 15 våningar vilket inte hade förutspåtts.
Som nämnt tidigare var det meningen vid examensarbetets start att en byggnad med
asymmetrisk form skulle analyseras och jämföras som platsbyggd och prefabricerad. 3Dberäkningsprogrammet skulle vara ett verktyg för att få fram resultat till studien. På grund av
svårigheter med att modellera korrekt fick byggnadens utformning ändras. Hade analysen
gjorts på en annan byggnad, en mer komplex och asymmetrisk byggnad, så hade risken att
modelleringen blivit felaktig ökat och gett resultat som inte går att lita på. Det hade vart
mycket svårare att ertappa felen då upplagsreaktionerna hade kunnat verka logiska även om
de i själva verket varit felaktiga.
För att jämföra hur en prefabricerad byggnad skiljer sig från en platsbyggd var det meningen
att deformationer på grund av vindlaster skulle jämföras och därigenom avgöra hur
byggnadernas deformationskurvor skiljer sig. Men eftersom kopplingarna i programmet ställs
in till att vara oändligt styva då det inte finns något bestämt värde av styvheten på kopplingar
och fogar som nämndes i Kapitel 3.3 så går det inte att jämföra dessa och få ett trovärdigt
resultat då deformationerna troligtvis skiljer sig mindre mellan platsbyggda och
prefabricerade konstruktioner i programmet än vad verkliga byggnader hade gjort. Så den
jämförelsen som har gjorts är egentligen endast att kontrollera att en platsbyggd byggnad hade
gått att bygga med samma bas som den prefabricerade konstruktionen och upp till 15
våningar. Detta är testat genom att modellera upp byggnaden helt utan skarvar, alltså som om
byggnaden vore gjuten i ett enda stycke.
Hade studien gjorts om, hade inte en så pass komplex byggnad valts från början. Energi och
tid hade istället lagts på att snabbare modellera upp en korrekt byggnad för att sedan kunna
lägga till och ändra kopplingarnas antal och utformning för att sedan kunna jämföra flera
byggnader med olika kopplingsutformning. Beroende på hur mycket erfarenhet av
programmet användaren har kan givetvis en del problem som uppstått i detta arbete troligtvis
förebyggas. Men många anställda på företag är fortfarande i ett upplärningsstadium och vissa
företag har precis börjat med 3D beräkningsprogram. Eftersom det är så svårt att kontrollera
om byggnaderna är korrekt modellerade är risken att fel uppstår oavsett om användaren har
mycket erfarenhet med programmet. När vissa av modellerna i detta arbete inte fått ett
trovärdigt resultat har beräkningsfilerna fått skickas till Strusoft support och även där har de
funnit det svårt att definiera felen.
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Hur resultaten av skjuv- och dragkrafter skulle kunna skilja sig mellan alternativ 1 och
alternativ 2 ifall de båda skulle varit korrekt modellerade kan inte vi svara på. Men med
största sannolikhet så får en vekare konstruktion utan innerväggar eller andra stabiliserande
konstruktionsdelar större påverkan med hänsyn till skjuv- och dragkrafter mellan elementen
än en större och stabilare byggnad. Med den teorin tror vi att resultatet av detta arbete kan
vara pålitligt då de flesta höga byggnader är stabilare konstruktioner än den som analyserats i
denna studie.

5.1 Vidare forskning
Som vidare forskning på detta arbete skulle det varit intressant att jämföra skjuv- och
dragkrafterna mellan elementen likt denna studie fast hos byggnader med olika
stabiliseringssystem, så som hisschakt och/eller skjuvväggar. Där hade olika
stabiliseringssystem vid högre byggnader kunnat jämföras och vidare välja vilket som är det
bästa vid olika prefabricerade byggnader.
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6 SLUTSATS
Om en byggnad har konstruerats som platsbyggd och sedan skall byggas som prefabricerad
kan samma beräkningar användas vid vissa fall. Dock överger vi oss ansvaret för att fallet
kommer vara på detta sett vid alla sorters utformning av byggnader. Utifrån resultatet i kapitel
4 behöver konstruktören inte konstruera om byggnader som är fem våningar eller lägre. Vid
tio våningar och högre behöver byggnaden konstrueras på ett annorlunda sätt ur
stabiliseringssynpunkt för att kunna utstå de krafter byggnaden utsätts för.
Beroende på elementindelning kan det förutsättas att ju fler element byggnaden delas in i
desto högre skjuvkrafter kommer uppstå mellan elementen, i denna studie bevisas dock att
betydande skillnader sker först efter att byggnaden uppkommer i fler än tio våningar.
Vid vilket exakt våningsantal och elementindelning samt byggnadsutformning som
prefabkonstruktören behöver vara aktsam med att endast dela upp en platsberäknad
konstruktion till en prefabricerad byggnad finns inte något exakt svar på i detta arbete. Dock
kan detta arbete ge en betydande förståelse om vad, när och hur kritiska situationer kan
uppkomma i ett 3D beräkningsprogram.
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BILAGA A
Begreppsförklaringar
Platsgjuten byggnad – en byggnad som innefattar solida kopplingar mellan olika
konstruktionsdelar och är gjuten på byggarbetsplatsen.
Prefabricerad byggnad – en prefabricerad byggnad tillverkas i en fabrik med flera element
för att sedan levereras ut till byggarbetsplatsen där den monteras och elementen sätts ihop
med olika kopplingar.
Element – en vägg eller ett bjälklag som är indelat i flera delar.
Däckbjälklag – ett massivt bjälklag.
Punktkoppling – kopplingar som sätts mellan väggelementen för att motverka förskjutningar
som uppkommer via dragkraft mellan elementen.

Bild A.1 Punktkopplingar
Förtagningslist – förtagningslist också kallad taggalist är en gummilist som används som
gjutform i betongelementets formsida, detta skapar ett hål som sedan gjuts igen med betong
för att motverka förskjutningar som uppkommer via skjuvkraft.

Bild A.2 Förtagningslist
36

Stomstabilisering – med stomstabilisering menas förmågan av de bärande
konstruktionsdelarna i en byggnad att kunna ta emot horisontalkrafter som kan uppkomma i
form av vind, snedställning och jordbävningar.4
Skivverkan – bjälklag- och väggkonstruktioner som är påverkade av laster i elementets eget
plan säger man att elementet verkar som en skiva och för laster på elementets plan säger man
att elementet verkar som en platta.5

Figur A.3 Skivpåverkan hos plattor och skivor

4

Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika och Thelandersson, Sven. Byggkonstruktion: baserad på Eurokod. Lund:
Studentlitteratur AB, 2010
5
http://www.betongelement.no/betongbok/default.asp
Dokument hämtat 2015-03-13
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BILAGA B

LASTER
Vid dimensionering delas lasterna in i olika klassificeringar. Med hänsyn till variation i
rummet delas lasterna upp i bunden och fri last. Bunden last kan vara egentyngd som har en
bestämd fördelning över konstruktionen medan den fria lasten kan fördelningen variera över
konstruktionen som t.ex. nyttig last och snölast. Med hänsyn till variation i tiden delas
lasterna även in i permanent last [G], variabel last [Q] och olyckslast [A].
Klassificering av laster
↓

↓

Variation i rummet

Variation i tiden

↓

↓

↓

↓

Bunden

Fri

Permanent

Variabel

Figur B.1 Klassificering av laster

Vertikala laster
Egentyngd
Egentyngden är en permanent och bunden last på en byggnad. Beräkningar görs av
dokumenterade värden på tungheten för varje ingående material och efter nominella mått
enligt ritning.6 Värden på egentyngden hittas i SS-EN 1991-1-1.

Snölast
Snölast uttrycks som kraft per horisontell ytenhet och är en variabel last. Det karakteristiska
värdet för snölast på tak beräknas enligt SS-EN 1991-1-3:5.2(3)P (Ekv 5.1).
𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒

[B.1]

snölastens grundvärde, som varierar med snö-zon
dimensionslös formfaktor som beror på takets geometeriska utformning
exponeringsfaktor

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡
termisk koefficient som beror av värmeflöde genom taket, sätts oftast till 1,0
Formfaktorer och ψ-faktorer hittas i SS-EN 1991-1-3:5.7

6,4

Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika och Thelandersson, Sven. Byggkonstruktion: baserad på Eurokod. Lund:
Studentlitteratur AB, 2010
7
Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1-3: Allmänna laster – Snölast, Svenskstandard, SS-EN 1991-1-3, 2005
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Nyttig last
Nyttig last inkluderar last från personer och inredning. Vid dimensionering räknar man med
jämt fördelad last över den aktuella ytan.8 SS-EN 1991-1-1:6.3.1.1(1)P (tabell 6.1) och SSEN 1991-1-1:6.3.1.2(1)P (tabell 6.2) ger karakteristiska värden för den nyttiga lasten
beroende på vilken typ av användningsområde byggnaden ska ha. Rekommenderande värden
för ψ-faktorer hittas i SS-EN 1990:A1.2.2 (tabell A1.1).

Horisontella laster
Vindlast
Vindlasten är en variabel last som uttrycks som kraft per ytenhet riktad vinkelrätt mot den
aktuella ytan. Detta innebär att en vindlast ger en tryckkraft eller en sugkraft på byggnadens
ytskikt.9 Det karakteristiska värdet för vindlast beräknas enligt SS-EN 1991-1-4:5.2(1) (Ekv
5.1).
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒 ) ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑧𝑧𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒)
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒

[B.2]

karakteristiskt hastighetstryck (kraft per ytenhet)
referenshöjd för utvändig vindlast
dimensionslös formfaktor som beror av vindriktning och byggnadens eller
byggnadsdelens form

Formfaktorer hittas i SS-EN 1991-1-4:7.10

Lastkombinationer
Oftast uppträder tidigare nämna laster samtidigt. Lastkombinationer måste ställas samman
med lasternas karakteristiska värden för att få fram den farligaste lastställningen för
konstruktionen. En variabel last ska normalt vara huvudlast och om flera variabla laster
uppträder samtidigt och den farligaste totallasten inte kan ses direkt måste konstruktören
prova sig fram där de olika variabla lasterna sätts som huvudlast varsin gång.

9

Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika och Thelandersson, Sven. Byggkonstruktion: baserad på Eurokod. Lund:
Studentlitteratur AB, 2010
10
Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1-4: Allmänna laster – Vindlast, Svenskstandard, SS-EN 1991-1-4:2005,
2008
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Brottgränstillstånd - USL, Ultimate Limit State
Brottgränstillstånd motsvarar brott i en konstruktionsdel eller i hela konstruktionen. De
ekvationer som vanligen är dimensionerande, och de man alltid måste kolla är 6.10a och
6.10b11
Tabell B.1 Brottgränstillstånd

EQU
STR
GEO

kontroll av statisk jämvikt, t.ex. lyftning och stjälpning
kontroll där materialets hållfasthet är avgörande, t.ex. momentkapacitet
kontroll där någon last är geoteknisk, t.ex. jordtryck

Tabell B.2 Säkerhetsklasser vid dimensionering i brottgränstillstånd

Partialkoefficienten, γd beror av säkerhetsklasser som beskriver konsekvenser av brott. Klass
1 räknas som mindre allvarlig, där de är en liten risk för allvarliga personskador. Klass 2
räknas som allvarlig där det finns någon risk för allvarliga personskador. Klass 3 räknas som
mycket allvarlig, där det är stor risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

Bruksgränstillstånd - SLS, Serviceability Limit State
Bruksgränstillstånd motsvarar oacceptabel funktion vid normal användning.12
Tabell B.3 Bruksgränstillstånd

6.14b

dimensionering mot permanent skada (irreversibelt gränstillstånd) och kan vara
sprickbildning

11

Östergaard, Göran, Nilsson, Göran, Laster och stomstabilisering – Teorikompendium, Halmstad, 2002 rev.
2013
12
Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika och Thelandersson, Sven. Byggkonstruktion: baserad på Eurokod. Lund:
Studentlitteratur AB, 2010
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6.15b

används vid dimensionering mot tillfällig olägenhet (reversibla gränstillstånd)
vid beräkning av konstruktionens nedböjning

6.16b

används när man räknar på långtidseffekterna av lasterna rörande utseendet,
krypdeformationer
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BILAGA C
Excelprogram utformat av Abetong som räknar ut dimensionerande värde på förtagningsfog.
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BILAGA D
Standardvärden för förtagningslister.
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BILAGA E
Standardvärden för väggkoppling/punktkoppling.

45

BILAGA F
Exempel på hur resultat på största skjuv- och dragkrafter vid ickelinjär beräkning kan se ut.
Femton våningar, 6m

F.1 Skjuvkraft, vind x huvudlast

F.2 Dragkraft, vind x huvudlast
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