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Sammanfattning 

I dagens samhälle projekteras alltmer komplicerade byggnader, samtidigt som 
projekteringen av den enskilda byggnaden skall ske i en allt snabbare takt. 
Detta har onekligen bidragit till att det blivit allt vanligare med datoriserade 
hållfasthetsberäkningar, som ofta baseras på finita elementmetoden istället för 
de klassiska handberäkningmetoderna.  

Frågan som många då ställer sig är huruvida resultaten skiljer sig åt mellan de 
olika beräkningsmetoderna, och i så fall på vilket sätt?  

För att kunna besvara denna fråga har detta arbete inletts med en genomgång 
av de klassiska handberäkningsmetoderna, vilka bygger på gränslastteori. De 
viktigaste egenskaperna för varje metod har redovisats och förklaras. Därefter 
har finita elementmetoden synats, som till skillnad från 
handberäkningsmetoderna istället ofta bygger på elasticitetsteori. Det finns 
numera en rad olika mjukvaror för analys och dimensionering av 
byggnadselement med stöd av finita elementmetoden. I detta arbete har därför 
några av de på den svenska marknaden vanligast förekommande programmen 
granskats och jämförts.  

Jämförelsen av beräkningsresultatet har gått till på så vis att ett antal olika 
betongplattor har beräknats. Samtliga plattor har beräknats både med 
programmet FEM-Design och också programmet WIN-Statik. Båda är 
tillverkade av företaget Strusoft. I FEM-Design har modulen plate använts, och 
beräkningarna har dessutom utformats som ett kursmaterial som finns redovisat 
i bilagor. I WIN-Statik har modulerna metodanvisningar och pelardäck 
använts. WIN-Statikprogrammen bygger till skillnad från FEM-Design på de 
klassiska handberäkningsmetoderna enligt gränslastteori. 
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När jämförelsen har gjorts är resultatet tydligt. Det finns påtagliga skillnader i 
både mängden armering och armeringens läge. Förklaringen till detta var också 
möjlig att hitta i den teorigenomgång som inledde arbetet.  

Sammanfattningsvis  kan  det  sägas  att  FEM-Design  Plate  är  ett  kraftfullt  
hjälpmedel vid analys och dimensionering av betongplattor. Både 
uppställningen och beräkningen av problemet går snabbt efter en kortare tids 
träning, programmet är därför ett självklart hjälpmedel vid dimensionering av 
komplicerade betongplattor. FEM-Design Plate går givetvis även att använda 
för  enklare  plattor,  men  då  skall  användaren  vara  medveten  om  att  detta  i  
många fall har en negativ påverkan på armeringsekonomin.  
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Abstract 

In today’s society increasingly complicated buildings are designed, and at the 
same time there is a desire that it shall happen in a shorter period of time. This 
fact has undeniably contributed to that it has become more and more usual with 
computerized design calculations, which is based on the finite element method 
instead of the classical hand calculations methods. 

The question is whether the results differs from each other between the 
different calculations methods, and in that case in which way?  

To be able to answer this question this work starts with an investigation of the 
classical hand calculation methods, which is based on the limit theorems of 
plasticity. The most important qualities for every method is mentioned and 
explained. Thereafter the finite element method has been scrutinized, in 
difference to the earlier mentioned method this is based on the theory of 
elasticity. There is now days several different softwares out on the market that 
can be used for analyze and design of building elements. Therefore some of the 
most common softwares on the Swedish market has been introduced and 
compared to each other in this work. One of these program is later used in the 
comparison calculations. 

The comparison of the calculation results are based on calculations of a number 
of plates. All plates have been calculated with both FEM-Design (which is a 
finite element method program) and WIN-Statik (which is based on the 
classical methods), both are Strusoft products. In FEM-Design the module 
plate has been used, and the calculations have been designed to form a course 
material for the software. In WIN-Statik the modules “Metodanvisningar” and 
“Pelardäck” has been used.    
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When the comparison is completed it is obvious that there is a difference in 
both the amount of required reinforcement and the location of the required 
reinforcement. The explanation to this fact was to be found in the initial theory 
investigation.  

Finally it can be said that FEM-Design Plate is a powerful tool in analyze and 
design of concrete slabs. Both the definition and the calculation are done in a 
short period of time, after just hours of training. The program certainly is a help 
in analyze and design of complex concrete slabs. Of course it works even for 
less complex structures, but then the user has to be aware of how the use of the 
program impacts on the amount of reinforcement in the finally result.     
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Förord 

Den studie som kommer att presenteras i detta examensarbete har utförts inom 
Institutionen för samhällsbyggnad och Avdelningen för byggkonstruktion vid 
Luleå tekniska universitet. Arbetet stöttas med ekonomiska, 
programvarumässiga och kunskapsmässiga resurser av Teknisk Merkantil 
konsult AB (TM konsult) och Structural Design Software in Europe AB 
(StruSoft).  

Jag vill passa på att tacka de två inblandade företagen, och detta tack riktar sig 
då främst till Kennet Holmbom och Peder Sjöström på TM konsult, och Anders 
Peterson på StruSoft. Ni har alla ställt upp med resurser på olika sätt, Anders 
Peterson har dessutom ställt upp som handledare för arbetet. Utan er hade detta 
arbete aldrig blivit av. 

Slutligen skulle jag även vilja tacka min examinator Martin C Nilsson. 
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Jimmy Näslund
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Symboler och förkortningar 

Romerska bokstäver 

m  Moment [kN/m] 

a Plattans långa sida, eller den korta vid tresidig uppläggning [m]  

b Plattans korta sida, eller den långa vid tresidig uppläggning [m] 

q Jämnt fördelad last [kN/m2] 

L  Totala länden på en viss typ av armering i en viss riktning 

l Längd på en specifik armeringsstång 

  

De nedsänkta bokstavkombinationerna som presenteras nedan används som 
komplement till ovanstående. 

uk Underkant 

ök Överkant 

a a-riktning 

b b-riktning 

s stöd 

f fält 
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x x-riktning 

y y-riktning 

avk avkortad armeringsstång 

 

Grekiska bokstäver 

 Faktor för momentberäkning enligt standardmetoden 

 Faktor för inspänningsgrad 

 Faktor för förhållandet mellan minsta och största moment 

 

Förkortningar   

FEM Finita element metoden, en numerisk metod för att lösa partiella 
differentialekvationer. 

FDM Finita differensmetoden, en numerisk metod för att finna 
lösningar till differentialekvationer genom att ersätta derivatorna 
med finita differenser. 

BIM Building Information Model. Konceptet har vuxit fram genom 
åren, men uttrycket har populariserats av framförallt Autodesk. 
BIM är en strävan mot att all information om en byggnad skall 
finnas tillgänglig i en fil som följer med från projektering till 
förvaltning. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, samt syfte och mål för 
detsamma. Vidare anges vilka forskningsfrågor och avgränsningar som arbetet 
grundas på. Här beskrivs också vilka som är problemägare och intressenter, 
författarens referensram och vilka resurser författaren har haft att tillgå.  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle projekteras alltmer komplicerade byggnader, samtidigt finns 
en vilja om att projekteringen av den enskilda byggnaden skall ske i en allt 
snabbare takt. Att kortare projekteringstid eftersträvas beror till största delen av 
ekonomiska faktorer, medan byggnadernas ökande komplexitet enlig Arkitekt 
SAR/MSA Arne Wistedt, TM konsult, kan bero på en rad olika anledningar. 

En av dem är bristen på mark som resulterar i att hus måste byggas allt högre. 
Detta gäller dock inte i Sverige, där det fortfarande finns relativt gott om mark 
även i storstäderna. Här kan det istället vara frågan om en vilja att bygga högt 
för att skapa den täthet som ger storstäder dess puls. Att många människor bor 
på en liten yta leder nämligen till ett rikt utbud av restauranger, nöjen och 
butiker inom ett litet område. En annan anledning till att bygga spektakulära 
konstruktioner kan vara en önskan om ett byggnadsverk som sätter sin stad på 
kartan. I detta sammanhang kan landmärken som Burj Khalifa i Dubai nämnas, 
likaså vårt svenska landmärke Turning Torso i Malmö.  

Det som ovan diskuterats har onekligen bidragit till att det blivit allt vanligare 
med bärförmågeberäkningar som baseras på finita elementmetoden (FEM). 
Datorprogram som baseras på metoden är mycket effektiva hjälpmedel för att 
kunna beräkna hur invecklade byggnader påverkas av såväl statiska som 
dynamiska laster.  
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FEM-programmen var tidigare svåra att använda och användes främst av 
specialister och inom mycket avancerade projekt. Detta gäller emellertid inte 
längre. De senaste åren har FEM-programmen blivit alltmer användarvänliga, 
då programmen har anpassats till att studera byggnadselement i både 2D och 
3D och i enlighet med de nationella normerna. Numera är det lika effektiva att 
använda för enklare beräkningar som för de mycket avancerade. 

Utvecklingen inom ämnet strukturmekanik är i dag till stor del kopplat till 
datorernas utveckling samt de ständigt förbättrade beräkningsmetoderna som 
används för den strukturmekaniska analysen.   

Inom en snar framtid kommer också tillgången på ovan nämnd programvara 
och kunskap i densamma säkerligen vara en förutsättning för att kunna vara 
konkurrenskraftig vid byggnadsprojektering. Detta kommer troligen gälla vid 
projektering av såväl relativt enkla som mer avancerade byggnader.  

Som en följd av detta är det av intresse att undersöka eventuella skillnader i det 
resultat som erhålls vid användning av mer traditionella 
handberäkningsmetoder enligt gränslastteori respektive FEM-beräkning enligt 
elasticitetsteori. Detta undersöks genom att studera ett antal olika 
betongplattor. Dessa är typexempel på i byggnader vanligt förekommande 
plattor.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera eventuella skillnader i det 
resultat som erhålls vid beräkningar i WIN-Statik respektive FEM-Design. 
Jämförelserna görs på några typexempel på vanligt förekommande 
betongplattor. WIN-Statik är såväl som FEM-Design ett beräkningsprogram 
som  innehåller  flera  olika  moduler.  I  detta  arbete  kommer  endast  ett  fåtal  av  
dessa att användas. WIN-Statikmodulerna baseras på handberäkningsmetoder 
enligt gränslastteori samtidigt som FEM-Design istället baseras på finita 
elementmetoden enligt elasticitetsteori. 
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1.3 Forskningsfrågor 

De frågor som kan ställas är: 

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

 Kan särskilt stora skillnader spåras i en viss typ av plattor, och hur ser 
beroendet ut? 

 Hur kan dessa skillnader förklaras utifrån den bakomliggande teorin? 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att: 

 Kartlägga några av de på marknaden vanligast förekommande FEM-
programmen som kan användas för att svara på de givna 
forskningsfrågorna. 

 Redovisa systematiska skillnader mellan de resultat som ges av 
respektive program (FEM-Design och WIN-Statik) och ge en rimlig 
förklaring till varför det förhåller sig på det viset. Dessutom skall det 
klargöras om och i så fall hur de systematiska skillnaderna beror av 
vilken typ av betongplatta som studeras. 

 Presentera genomförda beräkningar i form av ett kursmaterial till 
programmet FEM-Design. 

1.5 Problemägare och intressenter 

Detta arbete utförs åt och i samarbete med TM konsult och StruSoft. 
Kursmaterialet kan också komma att ligga till grund för utbildning av 
studenter. Med FEM-Design kan studenter snabbt få en uppfattning om hur en 
konstruktion uppför sig vid en viss belastning, vilket även kan vara till god 
hjälp när studenter lär sig handberäkningsmetoder. 



Beräkning av betongkonstruktioner med FEM-design 
 

4 

1.6 Avgränsningar 

Eftersom att arbetet skall utföras under en tjugoveckorsperiod avgränsas 
studien till att innefatta ett mindre antal plattor. I och med detta kan inga 
generella slutsatser dras av detta examensarbete. Istället får resultatet av detta 
arbete ses som en indikation på hur det troligen förhåller sig. I denna 
jämförelse så är det mängden armering och dess placering i konstruktionen 
som är av särskilt intresse. 

1.7 Författarens referensram 

Författaren kan efter ett godkänt examensarbete ta ut sin examen som 
civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med inriktning mot konstruktion 
vid Luleå tekniska universitet. Författaren har dessutom erfarenhet från 
konstruktörsarbete då han tidigare har praktiserat och sommarjobbat på TM 
konsult. 

1.8 Resursbedömning 

Detta är ett examensarbete vid civilingenjörsutbildningen och bedrivs under en 
tid som motsvarar 20 veckors heltidsarbete. Under denna period disponerar 
författaren en licens till programmet FEM-Design. Under samma period bidrar 
tillverkarna av detta program med en handledare och möjlighet till utbildning 
och support. Arbetet kommer att utföras på TM konsults kontor i 
Örnsköldsvik, vilket innebär att det kommer att finnas tillgång till nödvändiga 
dimensioneringshjälpmedel och personlig hjälp. 
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2 METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras examensarbetets metod. Här redovisas 
metod för datainsamling, metod för analys och en övergripande tidplan för 
examensarbetet. 

2.1  Metod för datainsamling 

2.1.1 Litteraturstudie 

I inledningen av arbetet studerades litteratur inom området betongkonstruktion, 
och då främst litteratur som behandlar den teori som ligger till grund för de 
vanligt förekommande handberäkningsmetoderna (Standardmetoden, 
Strimlemetoden och Brottlinjemetoden). Vidare synades också den 
bakomliggande teorin till finita elementmetoden.  Användarmanualen till 
FEM-Design studerades likaså, liksom programspecifikationerna till en rad 
kända FEM-program.  

2.1.2  Beräkningar i WIN-Statik 

De betongplattor som studeras i denna jämförelse är exempel på vanligt 
förekommande betongbjälklag. Det handlar alltså om laster och geometrier 
som kan tänkas finnas i relativt ordinära byggnader. Handberäkningarna 
kommer att utföras med hjälp av Strusofts programvara WIN-Statik och två av 
dess moduler. Den ena modulen heter Metodanvisningarna och behandlar tre- 
eller fyrsidigt upplagda plattor enligt standardmetoden/tabellmetoden. Den 
andra heter Pelardäck och behandlar som namnet antyder just pelardäck, vilket 
sker enligt brottlinjemetoden.  
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2.1.3  Beräkningar i FEM-Design 

Handberäkningarna kommer att jämföras med beräkningar som görs i 
programmet FEM-Design 8.0. Samtidigt som dessa beräkningar utförs kommer 
de noggrant beskrivas och dokumenteras för att efteråt kunna utgöra ett 
kursmaterial för nya användare av programmet. Förutom de betongplattor som 
är tänkta att ingå i jämförelsen kommer ytterligare några betongplattor 
beräknas och sedan ligga till grund för ett antal övningsuppgifter som kommer 
att ingå i kursmaterialet som finns redovisat i Bilag. 

2.2  Analys 

2.2.1 Deduktion 

Arbetet kommer att genomföras i enlighet med den deduktiva metoden, vilket 
innebär  att  ett  antal  försök  kommer  att  genomföras  och  sedan  analyseras.  
Utifrån dessa analyser söks ett mönster i det jämförda materialet. (Patel och 
Davidson, 2003) 

2.2.2  Validitet och reliabilitet 

En god validitet uppnås genom att det hela tiden kontrolleras att det är det 
ursprungliga frågorna som undersöks (Patel & Davidson, 2003). Det är viktigt 
att behålla fokus på forskningsfrågorna. Tillförlitligheten i denna undersökning 
hålls på en hög nivå genom att upprätta noggranna FEM-modeller vid 
beräkningarna. För att hålla hög tillförlitlighet läggs även mycket energi på 
tolkning av resultaten från simuleringarna. 
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3 GRÄNSLASTTEORI 

Gränslastteorin innebär att materialen och konstruktionen förutsätts ha 
sådana egenskaper att momentet i en del av konstruktionen förblir i det 
närmsta konstant efter att ha nått upp till ett visst gränsvärde, vilket i sin tur 
möjliggör en omfördelning av momenten så att de istället anpassas till 
bärförmågan i flera avgörande punkter samtidigt. I detta kapitel beskrivs de 
dimensioneringsmetoder som baseras på denna teori. Beskrivningarna gör inte 
anspråk på att i detalj redogöra för metoderna, istället ges svar på frågorna; 
Vilka är metoderna? Hur fungerar de? Vad används de till? 

3.1 Brottlinjemetoden 

3.1.1 Introduktion 

Brottlinjeteori  är  en  övre  gränslastmetod  som  ger  värden  på  osäkra  sidan.  
Metoden lämpar sig speciellt bra för kontrollberäkningar av bärförmåga, men 
kan även användas vid dimensionering.  

3.1.2 Historia 

Utvecklingen av brottlinjeteorin var, och är än idag ett viktigt hjälpmedel vid 
analys och dimensionering av armerade betongplattor. Metoden uppfanns av 
den danske ingenjören Aage Ingerslev, som applicerade teorin på ett antal 
plattor som redovisades år 1921 (Ingerslev 1923). Även den fortsatta 
utvecklingen av denna teori kom att vara koncentrerad till i huvudsak Danmark 
där Knud Winstrup Johansen utvidgade och fördjupade teorin. Detta arbete 
presenterades i en doktorsavhandling år 1943 (Johansen 1962). Den danska 
dimensioneringsnormen anpassades tidigt till den nya teorin, vilket också kom 
att leda till att danska ingenjörer kunde skörda stora framgångar under 
återuppbyggnaden efter andra världskriget. Historier beskriver hur danskarna 
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kunde utforma effektiva plattor med varierande form och skiftande laster, detta 
medan de utländska kollegorna alltjämt satt och kämpade med äldre metoder. 

En av de äldre metoderna var dimensioneringstabeller baserade på finita 
differansmetoden (FDM). Metoden i sig var det inget fel på, men innan 
datorernas intåg fanns bara lösningar till ett fåtal relativt enkla plattor. Allt som 
oftast fanns alltså ingen lösning till just den specifika platta som skulle 
dimensioneras. Det i sin tur resulterade i kraftiga approximationer och därmed 
ofta överdimensionerade konstruktioner. (Clarke L.A., Cope, R.J. 1984) 

Med tiden utvecklades och förfinades brottlinjeteorin, samtidigt som den 
spreds även till andra delar av världen. Numera är den allmänt accepterad 
världen över. 

3.1.3 Beskrivning 

Betongplattor är vanligtvis kraftigt underarmerade, vilket betyder att plattan 
innehåller mycket mindre än den balanserade mängden armering, alltså den 
mängd som leder till att sträckgränsen uppnås i stålet samtidigt som 
betongbrott inträffar. Detta betyder att sträckgränsen i armeringen uppnås 
innan betongtryckbrott inträffar. När stålet flyter lokalt, kommer styvheten i 
plattan att ändras, vilket i sin tur leder till en omfördelning av interna moment. 
Under ökande last kommer stålet att fortsätta flyta längs så kallade brottlinjer. 
Utbredningen av dessa brottlinjer kommer till slut att leda till en uppdelning av 
plattan i ett antal mindre delar. Det mönster som de utbredda brottlinjerna 
bildar benämns brottlinjefigur. Hur denna uppdelning kan komma att se ut 
visas i Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Exempel på brottlinjefigur för en rektangulär platta med fast 
inspänning längs långsidorna, fritt upplagd längs kortsidorna och 
belastad med en jämnt utbredd last q. 
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I brottlinjerna uppkommer en vinkeländring mellan de olika delarna. Delarna 
antas i sin tur vara helt plana. Vid den deformation som vinkeländringen ger 
upphov till flyter armeringen i brottlinjerna samtidigt som det uppstår moment 
och tvärkrafter i dessa. Med hjälp av jämviktsbetraktelser för delarna, eller 
energibetraktelser för hela plattan, kan brottlasten bestämmas utifrån 
sambandet mellan moment, tvärkrafter och antagen brottfigur. För en mer 
ingående beskrivning se Betonghandboken (1990) avsnitt 6.5:24. 

I och med att detta är en övre gränslastmetod kommer en felaktigt antagen 
brottfigur leda till en överskattning av brottlasten. Detta är också viktigt att 
tänka på när metoden används för praktisk dimensionering, alltså när mängden 
armering ska bestämmas. En felaktigt antagen brottlinjefigur kommer i ett 
sådant fall resultera i en för liten mängd armering.  

3.1.4 Lösningsexempel 1 

3.1.4.1 Problem 

Bestäm momentfördelningen enligt brottlinjemetoden för plattan i Figur 3-2. 
Plattan belastas med den jämt utbredda lasten qd=5 kN/m².  

 

Figur 3-2  Mått och randvillkor för lösningsexempel 1. 

3.1.4.2 Lösning 

Detta problem hanteras med brottlinjeteori genom att använda virtuella arbetets 
princip. Först måste ett antagande angående brottlinjefigurens utseende göras. 
Här antas ett symmetriskt brottlinjemönster, och lutningen på brottlinjerna 
beskrivs av en variabel x, se Figur 3-4. Som tidigare nämnts är brottlinjeteorin 
en övre gränslastmetod, vilket innebär en underskattning av momenten vid ett 
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felaktigt antaget brottlinjemönster. Det är alltså lämpligt att prova en rad olika 
brottlinjemönster  där  det  som ger  det  högsta  momentet  är  det  riktiga.  Genom 
att beskriva lutningen för delarna med variabeln x fås en funktion vars 
maxvärde vi kan bestämma. Förhållandet mellan fältmoment och stödmoment 
som visas i Figur 3-3 har valts så att de är i närheten av de elasticitetsteoretiska 
värdena. 

 

Figur 3-3 Visar brottlinjer, vinkeländring och förskjutning. 

 

 

Figur 3-4 Visar indelningen av plattan för beräkning av inre och yttre arbete. 
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Yttre arbete (lasten gånger förskjutningen). 

= 2 = 2 3
( )

2 ( 2 3  

 

Inre arbete (momenten i brottlinjerna gånger vinkeländringen mellan 
plattdelarna längs brottlinjerna). 

= 2 = 2 + 2  

 

, = 2 , 2  

 

= 2 = 2 + 2 +
12

 

 

Inre arbetet skall vara lika med yttre arbetet 

 

 

) =
( 2 3 )

+ 12  

 

Vi söker funktionens maxvärde genom att derivera funktionen och sätta den 
lika med noll. 
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=
+ 12

2 3  

= 0  

 

12 ± 12 + 8
7

12 × 11 +
7

12 × 11 +
7
8 = 2,13  

 

( = 2,13) =
5 7 × 11

2 3
7 + 12 × 11

7
= 7,57  

  

= 7,57  

= 2 = 2 × 7,57 = 15,14  

2 =
7,57

2 = 3,79  

 

Till skillnad från strimlemetoden och standardmetoden, se nedan, så finns det 
för brottlinjemetoden inga bestämda regler för hur momentfördelningen bör 
anpassas för att ge en bra armeringsfördelning. Ett sätt att hantera detta faktum 
är att ange momentet på det sätt som visas i Figur 3-5, alltså som ett 
medelmoment längs en hel sträcka. Utifrån detta kalkyleras sedan det totala 
armeringsbehovet i de olika riktningarna. Därefter fördelas den totala 
armeringsmängden ut över hela sträckan, dock med en förtätning i plattans 
centrala delar. 
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Figur 3-5 Momentfördelningen enligt brottlinjemetoden för lösningsexempel 1. 

 

3.2 Strimlemetoden 

3.2.1 Introduktion 

Strimlemetoden är en undre gränslastmetod som ger värden på säkra sidan. 
Metoden passar därför mycket bra till dimensionering. 

3.2.2 Historia 

Under de överläggningar som hölls under tidigt 1950-tal rörande 
brottlinjeteorins vara eller icke vara i den svenska normen framkom önskemål 
om en metod som uppfyllde plasticitetsteorins undre gränsvärdessats, och som 
alltså till skillnad från brottlinjeteorin skulle ge värden på den säkra sidan. 
Förslagen som diskuterades under dessa överläggningar hade utarbetats av 
Arne Hillerborg, och på den direkta frågan rörande om det fanns någon metod 
som baserades på den undre gränsvärdessatsen blev svaret nej. När så den 
kände tyske professorn W Prager kom till Sverige för att ge en rad lektioner i 
ämnet plasticitetsteori tog Hillerborg chansen att fördjupa sig i ämnet. Faktum 
är  att  plasticitetsteorins  undre  gränsvärdessats  såväl  som  den  övre  
gränsvärdessatsen vid denna tidpunkt beskrevs som en metod att kontrollera en 
plattas bärförmåga. Hillerborg insåg att detta endast gällde homogena 
stålplattor och inte armerade betongplattor vars böjstyvhet kan variera. Han 
drog dock slutsatsen att den undre gränsvärdessatsen kunde användas omvänt, 
alltså genom att börja med att bestämma en momentfördelning som uppfyller 
jämvikts- och randvillkoren och sedan i varje snitt armera för denna. Tankarna 
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kring detta, som senare kom att bli känt som strimlemetoden, publicerades för 
första gången i en svensk tidskrift år 1956 under namnet jämviktsteorin. 
Därefter har teorin utvecklats vidare av en rad personer, däribland Hillerborg 
som på mitten av 70-talet som en direkt följd av det stora intresset skrev boken 
”Dimensionering av armerade betongplattor enligt strimlemetoden”. Denna 
bok gav bland annat råd om hur metoden kunde användas för att lösa praktiska 
problem. Lite drygt tjugo år senare kom ännu en bok rörande strimlemetoden. 
Denna bok hade titeln ”Strip method, design handbook” och redogjorde 
ytterligare för den praktiska användningen av metoden, även denna var skriven 
av Hillerborg. (Hillerborg 1996) 

3.2.3 Beskrivning 

När en platta skall dimensioneras med strimlemetoden är första steget att dela 
upp plattan i element genom att välja de så kallade begränsningslinjerna. I 
dessa antas tvärkraften vara lika med noll. Valet av begränsningslinjerna har 
ingen betydelse vad gäller brottsäkerheten, men har en kraftig inverkan på 
sprickbildning och armeringsekonomi.  

Hur begränsningslinjerna bör dras beror till stor del på upplagsförhållanden 
och sidlängderna (se Figur 3-6), och för vanliga rektangulära plattor kan ett par 
riktlinjer för valet av begränsningslinjerna nämnas. Exempelvis bör 
begränsningslinjerna i hörn med en sida fritt upplagd och en sida fast inspänd 
dras närmre den fritt upplagda sidan, detta för att mer last ska gå till den fast 
inspända sidan. I hörn där båda sidorna har samma inspänningsförhållande bör 
istället begränsningslinjen dras med en ungefärlig lutning 1:1. Vidare kan 
nämnas att dessa lutningar även beror av sidlängderna, detta på så vis att 
begränsningslinjerna bör dras närmare den kortaste sidan. Linjerna som utgår 
från hörnen kommer någonstans att korsa varandra, mellan dessa punkter dras 
en så kallad förbindelselinje. Denna begränsningslinje blir ofta parallell med 
plattans längsta sida. 
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Figur 3-6 Exempel på lämpligt val av begränsningslinjer på en platta med 
ena långsidan och ena kortsidan fast inspänd, de andra sidorna 
fritt upplagda och med en belastning bestående av en jämnt 
utbredd last q. Pilarna visar bärningsriktningen för respektive 
plattdel. 

För enkla rektangulära plattor som är upplagda längs tre eller fyra sidor kan 
den enkla strimlemetoden användas. Den fungerar på så sätt att de element som 
bildas vid uppdelningen bär last endast i en armeringsriktning enligt Figur 3-6, 
vridmomentet i förhållande till denna sätts lika med noll. Varje element har 
stöd längs en rätlinjig rand och i varje strimla finns två element som balanserar 
varandra. För att bestämma medelmomentet per breddmeter som uppfyller 
jämviktvillkoret kan sedan tabellerade elementarfall användas. Elementarfallen 
som skulle behövas för exemplet i Figur 3-6 kan ses i Tabell 3.1. 

Plattans bärförmåga anpassas sedan till dessa, men först utförs en 
momentfördelning i sidled. Detta görs helt enkelt för att få en praktisk och väl 
fungerande armeringsfördelning. I och med att medelmomentet väljs till ett 
större värde i plattans centrala delar är det också där en större del av 
armeringen läggs in, vilket verkar klokt med tanke på att det sammanfaller med 
området för de största deformationerna.  

Resonemanget ovan är inte tillräckligt i de fall vi har en pelarunderstödd platta. 
Då måste istället den avancerade strimlemetoden tillämpas. I ett hörnstött 
element måste lasten bäras i minst två riktningar till stödet, vilket leder till att 
elementet också måste armeras i minst två riktningar. Lasten delas här inte upp 
på det sätt som gjordes i den enkla strimlemetoden utan ingår med sitt hela 
värde i momentberäkningarna i båda riktningarna. De vridmoment som för 
lasten ut till stödet medräknas i dimensioneringsreglerna för böjmomenten 
längs kanterna. Även här antas att vridmomentet och tvärkraften är lika med 
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noll på elementens kanter. När medelmomenten är kända fördelas dessa enligt 
det resonemang som fördes ovan. 

3.2.4 Lösningsexempel 2 

3.2.4.1 Problem 

Bestäm momentfördelningen enligt strimlemetoden för plattan i Figur 3-7. 
Plattan belastas med den jämnt utbredda lasten qd=5 kN/m².  

 

Figur 3-7  Mått och randvillkor för lösningsexempel 2. 

3.2.4.2 Lösning 

Det första som måste göras för att lösa detta problem är att välja lämpliga 
begränsningslinjer, alltså de linjer där tvärkraften antas vara lika med noll. Här 
har dessa valts i enlighet med de riktlinjer som angetts ovan, se avsnitt 3.2.3 
andra stycket. Resultatet av detta visas i Figur 3-8. 
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Figur 3-8 Visar valet av begränsningslinjer. 

Nästa steg i beräkningen är att bestämma medelmomenten m per breddmeter, 
detta görs för varje element. För att bestämma medelmomenten används 
elementarfall hämtade ur Hillerborg 1974. De som är aktuella i detta 
sammanhang är fall 2 och fall 3 som visas nedan i Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Exempel på elementarfallför den enkla strimlemetoden 
elementarfall 2 och 3. 

Fall 2 

 

 

 

 

  

Fall 3 
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Medelmoment i plattan: 

Medelmomenten i x-led i element 1 och element 3 fås av elementarfall 2.  

För element 1 fås: 

= 6  

Element är fritt upplagt, således är stödmomentet noll. 

= 0  

= 6  

Plattan är symmetrisk och elementen balanserar varandra. 

= 6 =
5 × 2,3

6 4,41  

Medelmoment i y-led i element 2 och element 4 fås av elementarfall 3. 

För element 2 fås: 

=
+ 2 )

 

För element 4 fås: 

=
+ 2 )

 

Elementen är fast inspända, således är stödmomentet i dessa fall skilda från 
noll. Eftersom att båda de element som balanserar varandra är fast inspända 
måste vi göra ett antagande om stödmomenten. Vi väljer förhållandet mellan 
stöd- och fältmoment så att det blir i närheten av det elasticitetsteoretiska. 
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När medelmomenten beräknats görs en momentfördelning i sidled. 
Huvudsaken är att medelmomentet över elementet är riktigt, i övrigt kan 
fördelningen anpassas på önskat sätt. Fördelningen bör dock göras på ett sådant 
sätt att högre moment erhålls i de centrala delarna, där nedböjningarna är som 
störst. När plattan sedan armeras för dessa moment resulterar detta i att en 
större mängd armering läggs in i de centrala delarna där den gör mest nytta. 

 

 
 

 

 

 

Figur 3-9 Fördelning av moment i sidled. 

Fördelning av moment i sidled görs i princip enl. Figur 3-9 enl. 

 

 



Gränslastteori 

 21 

Vi väljer i lösningsexempel 2 ett förhållande mellan minsta och största moment 
på 1:2, alltså =0,5. Det mindre momentet verkar på en bredd som är ¼ av 
plattans kortsida. 

a-riktning, fält: 

= + ( ) =
11 × 4,41

3,5 × 0,5 + (11 3,5) 5,24  

= 0,5 × 5,24 = 2,62  

 

b-riktning, fält: 

= + ( ) =
7 × 7,36

3,5 × 0,5 + (7 3,5) 9,81  

= 0,5 × 9,81 = 4,91   

 

b-riktning, stöd: 

=
Lm
+ ( ) =

11 × ( 14,72)
3,5 × 0,5 + (11 3,5) 17,51  

= 0,5 × ( 17,51) 8,8  

I Figur 3-10 visas fördelade moment för plattan i lösningsexempel 2. 
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Figur 3-10 Momentfördelningen enligt strimlemetoden för lösningsexempel 2. 

 

3.3 Standardmetoden 

3.3.1 Introduktion 

Standardmetoden är en tabellbaserad metod för dimensionering av rektangulära 
korsarmerade plattor som är tre eller fyrsidigt upplagda och som belastas av en 
jämt utbredd last. Metoden baseras på brottlinjeteori och elasticitetsteori, och 
kallas ibland också för tabellmetoden. 

3.3.2 Historia 

I metodanvisningarna som gavs ut av statens betongkommitté år 1957 fanns 
två olika tabellserier.  Den ena gav en god anslutning till  elasticitetsteorin och 
den andra gav ett bättre ekonomsikt utnyttjande av armeringen. Dessa kom 
senare att ersättas av endast en tabellserie, som helt enkelt var en kompromiss 
av de två föregångarna. I den nya tabellserien accepteras en begränsad 
avvikelse från elasticitetsteorin och samtidigt accepteras en liten försämring av 
armeringsekonomin, i gengäld erhålls en tabellserie som ger användbara 
resultat med hänsyn till båda aspekterna. 
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3.3.3 Beskrivning 

Metoden  är  som  ovan  nämnt  främst  avsedd  för  plattor  där  samtliga  laster  är  
jämnt fördelade. Skulle det finnas andra typer av laster kan momenten av dessa 
beräknas för sig och sedan adderas. Skulle emellertid summan av de icke jämnt 
fördelade lasterna understiga 20 % av den totala jämnt fördelade lasten finns 
möjligheten att ersätta dessa med en ekvivalent jämnt fördelad last. 

När problemet är idealiserat för lösning enligt standardmetoden kan plattans 
medelmoment i stöd och fält beräknas. Momenten beräknas ur formeln 
m qb2,  där   är  en  tabellerad  koefficient  för  olika  stöd-  och  fältmoment  till  
femton olika elementarfall. Elementarfallen utgörs av rektangulära plattor där 
varje plattsida är fritt upplagd, fast inspänd eller har fri kant efter hela sin 
längd. Koefficienten beror förutom på elementarfall även på 
sidlängdsförhållandet a/b, där b är plattans korta sida vid fyrsidig uppläggning 
och den fria sidan vid tresidig uppläggning. Med hjälp av dessa koefficienter 
kan sedan plattans olika medelmoment beräknas. För en djupare förklaring se 
Betonghandboken (1990) avsnitt 6.5.26. Tabeller för detta finns i 
Betonghandboken (1990) Diagram- och tabellbilaga. 

I fält kan medelmomentet reduceras i ytterkanterna, detta på ett avstånd b/4 in 
från kanterna. För den nya fördelningen av medelmomenten bestäms sedan en 
erforderlig armeringsmängd. Precis som i öviga fall när dimensionering görs 
enligt gränslastteori måste deformationsvillkoret ( = × 0,1) i BBK04 
avsnitt 6.5.2.2 vara uppfyllt, detta för att säkerställa att momenten kan 
omfördelas när plattan spricker. Vidare finns regler som tillåter att armering 
avkortas, detta sker i enlighet med Betonghandboken (1990) avsnitt 6.5:42.  

Delvis inspända ränder kan förekomma när plattor ansluter mot väggar med 
otillräcklig styvhet och där väggen bara sträcker sig efter halva plattans sida. 
Detta hanteras i standardmetoden genom att kombinera ett antal olika 
elementarfall, se Figur 3-11. 
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Figur 3-11 Principen för beräkning av moment i delvis inspända ränder. 

Plattor som är kontinuerliga över stöd hanteras genom att dela upp plattan i 
delar. Vid stöd sätts ränderna från delplattorna som fast inspända, därefter sker 
beräkningarna enligt respektive delplattas elementarfall. I skarven mellan 
delarna sker sedan en momentutjämning, detta kan ske på i huvudsak två olika 
sätt.  Antingen  genom  att  helt  enkelt  dimensionera  för  det  största  momentet,  
denna metod är snabb och enkel, dock inte särskilt ekonomisk. Den andra 
metoden går ut på att momentet utjämnas med hänsyn till respektive delplattas 
styvhetstal. De båda metoderna finns väl beskrivna i Betonghandboken (1990) 
avsnitt 6.5:263-264. Trots metodens enkelhet kan alltså relativt komplicerade 
problem lösas, detta genom att de först bryts ner i elementarfall för att därefter 
återigen sättas ihop till en helhet. 

 

3.3.4 Lösningsexempel 3 

3.3.4.1 Problem 

Bestäm momentfördelningen enligt standardmetod för plattan i Figur 3-12. 
Plattan belastas med den jämnt utbredda lasten qd=5 kN/m².  

 

Figur 3-12  Mått och randvillkor för lösningsexempel 3. 
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3.3.4.2 Lösning 

För att lösa detta problem tar vi hjälp av tabellerna för standardmetoden som 
finns i Betonghandboken (1990) Diagram- och tabellbilaga. 

Momenten beräknas ur formeln ,  där   är  en  faktor  som  beror  av  
elementarfall och sidlängdsförhållandet. 

Plattan i detta exempel motsvarar elementarfall 5, som visas i Tabell 3.2. 

 

Tabell 3.2 Utdrag ur Betonghandboken (1990). Elementarfall 5 enligt 
standardmetoden. 

 

Sidlängdsförhållandet räknas som a/b, som i detta fall motsvarar längden på 
plattans långsida delat med längden på plattans kortsida. 

 

I Figur 3-13 visas riktningarna som gäller vid beräkning med elementarfall 5. 
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Figur 3-13 Definition av riktningar för elementarfall. 

 

Eftersom sidlängdsförhållandet a/b=1,57  inte  finns  listat  i  tabellen  är  en  
interpolering nödvändig. 

Uträkning av faktorn : 

 

 

 

 

Uträkning av moment: 

 

 

 

 



Gränslastteori 

 27 

Armeringen i plattan skall som bekant koncentreras till mitten där 
nedböjningarna är som störst, eftersom att det är där den gör störst nytta. 
Standardmetoden tar hänsyn till detta genom att reducera fältmomenten till 
hälften i plattans yttre delar. Med yttre delar avses längden b/4 från kanterna 
och in i fält. 

 

Figur 3-14 Momentfördelning enligt standardmetoden för lösningsexempel 3. 
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4 ELASTICITETSTEORI 

Elasticitetsteori innebär att proportionalitet mellan spänning och töjning 
förutsätts för de ingående materialen, och att hela konstruktionens bärförmåga 
anses uttömd så snart en enskild punkt har uppnått gränsen för sin 
bärförmåga. I detta kapitel beskrivs en metod som baseras på denna teori. 
Beskrivningen gör inte anspråk på att i detalj redogöra för metoden, istället 
ges svar på frågorna; Vilken är metoden? Hur fungerar den? Vad används den 
till? 

4.1 Finita elementmetoden  

4.1.1 Introduktion  

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk analysteknik med vilken 
approximativa lösningar kan erhållas till en rad olika tekniska problem, såsom 
spänningsberäkningar i plattor, vilket behandlas i denna rapport. Tekniken är 
emellertid även applicerbar inom strömningslära, gasdynamik, 
elektromagnetism och i stort sett alla andra delar av det tekniska och fysiska 
området. Som en vidare beskrivning om än väldigt kortfattad skulle metoden 
kunna sägas vara en datorbaserad numerisk lösningsmetod för lösning av 
partiella differentialekvationer, som i sin tur kan förklaras som ekvationer som 
innehåller en sökt funktion och dess derivator. 

 

4.1.2 Historia 

En vanlig missuppfattning är att metoden skulle härröra från 1900-talets två 
sista decenium, men faktum är att matematikern R. Courant redan år 1943 i 
rapporten ”Variational method for the solution of problems of equilibrium and 
vibration” lanserade metoden i dess grundläggande form (John R. Brauer 
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1993). I litteraturen anges dock inte sällan Ray W Clough (University of 
California, Berkeley) som upphovsman till metoden. Clough som arbetade med 
hållfasthetsproblem inom flygindustrin presenterade år 1956 tillsammans med 
kollegorna Turner, Martin och Topp rapporten ”Stiffness and Deflection 
Analysis  of  Complex  Structures”  (Singeresu  S.  Rao  2004).  Att  det  är  just  
Clough som fått den största äran för metoden beror på att det var han som 
myntade uttrycket finita elmentmetoden i rapporten ”The finite element 
method in plane stress analysis” som publicerades år 1960 (Singeresu S. Rao 
2004). Trots detta var det faktiskt först runt år 1980 som metoden gjorde sitt 
egentliga intåg i den svenska industrin (Sunnersjö S 1999). Att det riktiga 
genombrottet dröjde så länge är helt sammankopplat med datorernas 
utveckling. Detta skulle möjligen kunna vara en förklaring till den ovan 
nämnda missuppfattningen.   

 

4.1.3 Beskrivning 

Metoden fungerar på så sätt att den verkliga strukturen i ett första steg 
idealiseras till en så kallad beräkningsmodell. Det som skiljer 
beräkningsmodellen från den verkliga strukturen är bland annat randvillkor och 
materialvärden. Ränder antas ofta vara antingen ledade eller fullständigt 
inspända, detta trots att de i verkligheten ofta ligger någonstans där emellan. 
Vad gäller materialet antas detta i de allra flesta fall bete sig linjärelastiskt.  

I ett andra steg delas den idealiserade strukturen upp i små element, detta 
förfarande kallas diskretisering. De små elementen benämns finita element och 
är följaktligen de som gett metoden dess namn. När strukturen delas upp i 
finita element är det av yttersta vikt att ett medvetet val görs då det gäller 
antalet, typen, storleken och fördelningen av dessa. Detta val har nämligen stor 
inverkan på det slutgiltiga resultatet. De finita elementen är sammankopplade i 
så kallade noder,  hur många noder ett  element har beror på vald typ. Som ett  
exempel kan det fyrsidiga elementet med åtta noder nämnas, detta är i 
litteraturen känt under namnet serendipity. De sammankopplade elementen 
bildar i sin tur ett nät (elementnät), på engelska benämnt mesh. Hur detta är 
utformat beror av de val som gjorts för elementen, exempelvis leder mindre 
element till ett tätare nät. Lite krasst kan man säga att ett tätare nät ger en bättre 
approximation, men dock med en längre beräkningstid som följd. I dagsläget 
beräknar många FEM-program själv ut ett optimalt nät med hänsyn till 
nödvändig noggrannhet och beräkningstid.  
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I en komplex struktur kan ingen exakt lösning hittas till strukturens 
förskjutning, denna måste då istället approximeras. Nedböjningarna inom varje 
enskilt element uttrycks då istället i så kallade formfunktioner som beror av 
nodernas förskjutning. Dessa funktioner måste väljas med tanke på att de ska 
lämpa sig för datorberäkningar, och väljs då ofta som ett polynom. Genom att 
anta en rimlig formfunktion så kan nedböjningen i en godtycklig punkt inom 
ett element beräknas utifrån nodernas nedböjning i samma element.  

Nästa steg är att bestämma sambandet mellan elementstyvhetsmatriser och 
lastvektorer. Detta kan bestämmas genom att de randspänningar som håller 
elementen på plats ersätts av ekvivalenta nodpunktkrafter genom att sätta upp 
ett jämviktssamband baserat på virituella arbetets princip eller principen om 
lägsta potentiella energi.  

Nu kan ett samband mellan last och nodpunktsförskjutningar sättas upp genom 
att kräva att hela strukturen skall vara i jämvikt. Den totala styvhetsmatrisen 
erhålls genom att lägga ihop bidragen från varje element. På motsvarande sätt 
ges också den totala lastvektorn.  

För att den globala jämviktsekvationen skall gå att lösa måste den först 
modifieras med hänsyn till randvillkoren, t.ex. genom att vissa 
nodförskjutningar ges kända värden. Denna ekvation är nu klar att lösas för att 
på så vis lösa det ursprungliga problemet. Skulle däremot en icke linjär 
beräkning vara av intresse, exempelvis vid uppsprickning av en betongplatta, 
måste beräkningen utföras i flera steg. I varje steg modifieras styvheterna med 
hänsyn till uppsprickningen. 

I ett sista steg beräknas spänningar och töjningar utifrån de kända 
förskjutningarna. Spänningarna kan sedan integreras för att erhålla snittkrafter 
såsom moment och tvärkrafter.  

4.1.4 Användning  

Vad är då vinningen med denna teknik, och varför har den blivit så populär? 
Rent generellt kan sägas att denna metod tillåter snabba och samtidigt 
grundliga analyser av i stort sett vilket problem som helst inom de ovan 
angivna områdena. Att populariteten bara ökar kan i stor grad kopplas till 
datorernas utveckling. Kraftfullare datorer leder till snabbare och mer exakta 
lösningar. 
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Om ett komplicerat problem ska kunna lösas med handberäkningsmetoder 
måste problemet först förenklas, ofta tämligen rejält. Först då medger 
problemet en lösning med handberäkningsmetoder, och då fås en exakt lösning 
till vår kraftfullt förenklade modell. Problemet är då att denna lösning inte alls 
behöver stämma överens med den exakta lösningen till det ursprungliga 
problemet. Det gäller alltså att hitta en förenkling som inte väsentligt skiljer sig 
från  verkligheten.  För  att  åstadkomma  en  sådan  lösning  krävs  ofta  stor  
förståelse och erfarenhet.  

Om vi istället attackerar samma problem med finita elementmetoden så görs 
bara mindre förenklingar av det ursprungliga problemet. Till detta kan dock 
ingen exakt lösning erhållas, istället blir lösningen approximativ.  

Faktum är dock att den approximativa lösningen till det ursprungliga problemet 
i de allra flesta fall bättre överensstämmer med verkligheten än den exakta 
lösningen till det kraftfullt förenklade problemet. 
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5 INVENTERING AV FEM-PROGRAM 

I detta kapitel synas de vanligast förekommande FEM-programmen på den 
svenska marknaden. Kapitlet börjar med att redovisa vilka program dessa är, 
följt av en kort beskrivning av företagen som står bakom dessa och slutligen en 
kortare sammanfattning av programmens kapacitet.   

5.1 FEM-program 

De senaste åren har den svenska marknaden dominerats av i huvudsak tre 
FEM-program, dessa är STAAD.pro, Robot millennium och FEM-Design. Att 
det förhåller sig på det viset stöds också av de intervjuer som examensarbetet 
”Visionen BIM” baseras på (Nyman & Söderström, 2007).   

5.2 Företagspresentation   

5.2.1 Bentley systems Inc. 

STAAD.pro utvecklas och marknadsförs av amerikanska Bentley systems Inc. 
som idag är ett av världens största privatägda mjukvaruföretag, och som 
dessutom är ett av världens ledande företag när det gäller utveckling av 
programvara för bland annat arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. 
Företaget grundades 1984 av bröderna Keith och Barry Bentley. Företaget har 
huvudkontor i Exton, USA, Beijing, Kina och Hoofddorp, Nederländerna. 
Företaget hade år 2007 sammanlagt 2800 anställda på kontor i 51 länder, och 
en omsättning på över 450 miljoner USD. (Bentley Systems annual report 
2008) 
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5.2.2 Autodesk Inc. 

Robot Millennium är tillverkat av det Frankrikebaserade Robobat SA, som 
grundades i Grenoble 1988 och som sedan januari 2008 ägs av Autodesk Inc. 
Övertagandet annonserades dock redan i september 2007, och tanken med 
övertagandet var att Autodesk med Robobats beräkningprogram i sin arsenal 
skulle  kunna  ta  ytterligare  ett  steg  framåt  i  sin  strävan  mot  BIM.  Precis  som  
Bentley är Autodesk med sin 7300 anställda i 31 länder och en omsättning på 
2,17 miljarder USD en av giganterna på marknaden. Värt att nämna är då det 
faktum att Autodesk förutom att tillverka programvara för arkitekter, 
konstruktörer och entreprenörer även tillverkar programvara för områden 
såsom bilindustri, energi, VA, telekommunikation med mera. Området 
arkitektur, konstruktion och entreprenör stod allena för en omsättning på 480 
miljoner USD. (Autodesk annual report 2008) 

5.2.3 Structural Design Software in Europe AB 

FEM-Design tillverkas av Structural design software in Europe AB som 
bildades år 2002 för att ta hand om och fortsätta utveckla den programvara som 
sedan 1981 utvecklats inom byggföretaget Skanska. Koncernen består av 
moderbolaget med sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och dotterbolaget 
Strusoft  Fejleszt  és  Szolgáltató  Kft  i  Ungern.  I  dagsläget  har  koncernen  29  
anställda, varav 19 i moderbolaget. Under räkenskapsåret 2007 inleddes 
dessutom ett samarbete med ett polskt och ett indiskt bolag för att kunna öka 
takten på utvecklingsarbetet. Omsättningen för koncernen samma år uppgick 
till drygt 27 miljoner SEK. Förutom FEM-Design tillverkar företaget 
ytterligare ett antal programvaror som skall vara till hjälp vid 
byggnadsprojektering. Användare av dessa finns i sammanlagt 16 länder, dock 
återfinns de flesta i norra Europa. (Årsredovisning Structural design software 
in Europe AB 2007).  

 

5.3 Programbeskrivning 

De tre programmen som jämförs i denna studie är FEM-Design 8.02.003, 
Robot millennium 21.0.0.2810 och STAAD.Pro v8i build 20.07.04. Dessa har 
många likheter, speciellt då i det område som rör byggnadskonstruktion. 
STAAD.pro och Robot millennium har dessutom funktioner som gör 
programmen lite mer användbara vid anläggningskonstruktion. Exempel på 
detta är funktionen som möjliggör analys och dimensionering av vajrar och de 
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välutvecklade funktionerna för applicering av rörliga laster, dessa funktioner är 
mycket användbara vid dimensionering av till exempel broar. 

Samtliga tre program klarar av att analysera och dimensionera plattor, väggar, 
pelare och balkar. Dimensioneringen kan också utföras i enlighet med en rad 
olika normer. Valet av norm har även betydelse för vilka material som kan 
dimensioneras. De svenska normerna hanteras av både FEM-Design och 
STAAD.Pro, men inte av Robot millennium. Det kan dock vara värt att nämna 
att samtliga tre program hanterar Eurocode, som inom kort kommer vara den 
gällande normen även i Sverige. Materialen som stöds av samtliga program och 
normer är stål och betong, men även här har de andra programmen en fördel 
gentemot  FEM-design,  eftersom  dessa  även  stöder  dimensionering  av  trä  i  
enlighet med exempelvis Eurocode.  

Vidare kan nämnas att alla de tre programmen kan analysera sammansatta 
strukturer såsom 2D-ramar, 3D-ramar och hela byggnadsstommar bestående av 
stål och betong. Ramar i stål kan analyseras både med hänsyn till 1:a och 2:a 
ordningens teori.  

Alla tre har lättförståliga användargränssnitt, dock med fördel för FEM-design 
som är mycket användarvänligt. Alla har ett grafiskt fönster där geometrin kan 
ritas upp med de inbyggda CAD-verktygen. Det är i alla de tre programmen 
möjligt att definiera en rad olika lasttyper, med huvudgrupperna punktlast, 
punktmoment, linjelast, linjemoment, ytlast och temperaturlast. När det är dags 
för beräkning sköter programmen själva om att dela in strukturen i ett optimalt 
finita elementnät med de inbyggda nätgeneratorerna. Det är givetvis även 
möjligt att bygga upp ett eget nät eller justera det som genererats automatiskt.  

En annan framträdande egenskap i FEM-Design är att programmet är uppdelat 
och marknadsförs i olika moduler (3D structure, 3D frame, plate, wall med 
flera). Tanken med detta är att kunden själv kan välja om det anses nödvändigt 
med hela paketet eller om det kanske räcker med exempelvis Plate-modulen. 
Beroende på val av modul så anpassas funktionerna till det aktuella problemet. 
Väljs till exempel Plate-modulen är det möjligt att analysera helt godtyckliga 
plattor i 2D, som kan vara understödda av pelare, väggar eller balkar och vara 
belastade vinkelrätt mot planet. Här finns möjligheten att direkt sätta 
randvillkor för plattans ränder, men det är också möjligt att rita in väggar och 
pelare  för  att  på  så  sätt  ta  hänsyn  till  deras  styvheter.  Liknande  problem  går  
givetvis också bra att lösa i de andra programmen, men dock inte i en 
fristående modul. Envar av dessa tre program erbjuder också möjligheten att 
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definiera egen armering och att genom en icke linjär beräkning ta hänsyn till 
uppsprickning vid nedböjnings- och sprickviddsberäkningar.  

Vidare har alla program ungefär liknande funktioner för resultatvisning. Vid 
FEM-beräkning fås som bekant mängder av resultat, såsom spänningar, 
moment, tvärkrafter, normalkrafter, armeringsmängder, nedböjningar, 
sprickbredder och så vidare. Det är då inte särskilt praktiskt att skriva ut allt 
detta, ofta är det ju bara vissa delar som är av särskilt intresse. Detta faktum 
hanteras i samtliga tre program med en funktion som gör det möjligt att sätta 
ihop en rapport utifrån särskilt intressanta delar av de framtagna resultaten. Det 
som är särskilt sinnrikt med att ha en sådan här dokumentationsmodul inbyggd 
i programmet är det faktum att allt innehåll i rapporten kan vara dynamiskt. 
Hela innehållet i rapporten är direkt styrt av beräkningsmodellens indata och 
resultat. Fördelen med detta är att hela rapportens innehåll uppdateras 
automatiskt om några ändringar görs i beräkningsmodellen. Det är också fullt 
möjligt att exportera data till Excel för redovisning eller vidare bearbetning. 
Programmen har också mer eller mindre utvecklade kopplingar till andra 
program, såsom CAD-program. FEM-Design är kompatibelt med bland annat 
ArchiCAD och Tekla, men även på detta område har de andra programmen en 
fördel. Både Bentley och Autodesk har egna CAD-program med vilka deras 
FEM-program är integrerade, vilket kan vara en stor fördel i strävan mot BIM.
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6 JÄMFÖRELSEPLATTOR 

I detta kapitel redovisas geometrier och belastningar för de plattor som den 
jämförande studien baseras på. Dessa finns beräknade och redovisade i 
bilagor.  

6.1 Exempel 1 

Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan är ett bjälklag i ett 
bostadshus, och har sidmått enligt Figur 6-1. Plattans tjocklek är 200 mm, 
betongen  är  av  kvalitet  C25/30  och  armeringen  av  kvalitet  B500B.  På  
bjälklaget ligger en beläggning med tyngden 0,25 KN/m². Dimensioneringen 
skall utföras enligt svensk norm. 

 

Figur 6-1.   Plattans sidmått och upplagsförhållanden. 
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6.2 Exempel 2 

Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan är belägen i 
Halmstad och utgör takbjälklag till ett varmgarage, men fungerar även som 
gårdsbjälklag som är fritt från fordonstrafik. Plattan har sidmått enligt Figur 
6-2, tjockleken 150 mm, betong av kvalitet C30/37 och armeringen av kvalitet 
B500B. På bjälklaget finns en överbyggnad med tyngden 1,4 KN/m². Två 
pelare med tvärsnittet 0,5 m x 0,2 m och längden 2,4 m stöttar bjälklaget. 
Pelarna har samma betongkvalitet som plattan och är fast inspända i såväl 
överkant mot bjälklaget som i underkant mot golvet. Dimensioneringen skall 
utföras enligt svensk norm. 

 

Figur 6-2.   Plattans sidmått och upplagsförhållanden. 
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6.3 Exempel 3 

Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan utgör golvbjälklag 
till en restaurang. Plattan har sidmått enligt Figur 6-1, tjockleken 160 mm, 
betong av kvalitet C30/37 och armeringen av kvalitet B500B. På bjälklaget 
finns en överbyggnad med tyngden 0,2 kN/m². Plattan är fast inspänd längs alla 
sidor i väggarna som är 200 mm tjocka och 3,0 m höga, och som i sin tur är 
fast inspända mot golvet. Plattan är dessutom understödd av en 3,5 m lång 
stålbalk av typ IPE 500 S355JO enligt Figur 6-3. Väggarna som håller upp 
balken har samma egenskaper som övriga väggar, men är ledat infästa mot 
plattan. 

  

Figur 6-3. Plattans sidmått och upplagsförhållanden. 
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7 BERÄKNINGAR 

I detta kapitel tydliggörs armeringfördelningarna som erhållits vid 
beräkningar i bilagor. Dessa ligger sedan till grund för beräkning och 
redovisning av de totala armeringsmängderna. Observera att 
armeringsmängderna för beräkning enligt FEM är hämtade direkt ur 
programmet med funktionen quantity estimation, medan de för beräkning med 
WIN-Statik är manuellt uträknade. 

7.1 Platta exempel 1 

7.1.1 Beräkning med WIN-Statik 

 

Figur 7-1 Armeringsfördelning enligt beräkning med WIN-Statikmodulen 
metodanvisningar. 
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Antal armeringsjärn: 

= ( = (5000 2 × 20) 470 = 10,55 11  

. = ( = (5000 2 × 20) 470 = 10,55 10  

= ( = (7000 2 × 20) 760 = 9,16 10  

. = ( = (7000 2 × 20) 760 = 9,16  

= ( = (7000 2 × 20) 420 = 16,57 17  

. = ( /4 = (7000 5000/4 20) 420 = 13,64
13  

= ( = (5000 2 × 20) 400 = 12,40 13  

. = ( 2 × /4) = ((5000 2 × 5000/4)) 400 = 6,25
 

= 3  

 

Längd armering: 

. . = 10 × 1310 + 9 × 740 = 19760 =
19,760   

. . = 11 × 1830 + 10 × 1000 =
30130 30,130 m  

. . = 17 × 4960 + 13 ×
4020 = 136580 = 13,580   

. . = 13 × 6960 + 6 ×
5500 = 123480 = 12.348   

= 3 × 4960 = 14880 = 14,880  
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Massa armering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Beräkning med FEM-Design 

 

Figur 7-2 Armeringsfördelning i ök. enligt beräkning med FEM. 
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Figur 7-3 Armeringsfördelning i uk. enligt beräkning med FEM. 
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7.2 Platta exempel 2 

7.2.1 Beräkning med WIN-statik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-4 Armeringsfördelning enligt beräkning med pelardäck. 

 

Antal armeringsjärn  
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Längd armering: 

= 36 × 730 = 26280 = 26,280   

= 36 × 730 = 26280 = 26,280   

= 46 × 5960 = 274160 = 274,160  

= 21 × 8210 = 172410 = 172,410  

= 15 × 2000 = 30000 = 30,000  

= 18 × 2030 = 36540 = 36,540  

. . . = 8 × 1830 = 14640 = 14,640  

 

Massa armering: 

= ( ) = (26,280 + 26,280) × 0,22 = 11,56  

= .
= (30,000 + 36,540) × 0,62 + 14,640 × 0,22 = 44,48  

= = (274,160 + 172,410) × 0,22
= 98,25  

 

= 11,56 + 44,48 = 56,04  

= 98,25 = 98,25  

= 56,04 + 98,25 = 154,29  
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7.2.2 Beräkning med FEM-design 

 

Figur 7-5 Armeringsfördelning i ök. enligt beräkning med FEM. 

 

 

Figur 7-6 Armeringsfördelning i uk. enligt beräkning med FEM. 
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7.3 Platta exempel 3 

7.3.1 Beräkning med WIN-statik  

 

Figur 7-7 Armeringsfördelning enligt beräkning med WIN-Statik. 
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Antal armeringsjärn:  

= ( = (8000 2 × 20) 290 = 27,448 28  

. = ( = (8000 2 × 20) 290 = 27,448 27  

= ( = (5000 2 × 20) 590 = 8,407  

. = ( = (5000 2 × 20) 590 = 8,407  

= ( ) = (2000 20) 300 = 6,600  

. = ( = (2000 20) 300 = 6,600  

= ( = (7000 20) 290 = 24,069 25  

. = ( = (7000 20) 290 = 24,069 24  

= ( = (6000 2 × 20) 400 = 14,900 15  

. = ( = (6000 2 × 20) 400 = 14,900 14  

= ( = (7000 20) 290 = 24,069 25  

. = ( = (7000 20) 290 = 24,069 24  

= ( = (5000 20) 590 = 8,441  

. = ( = (5000 20) 590 = 8,441  

= ( = (6000 2 × 20) 340 = 17,529 18  

. = ( = (6000 2 × 20) 340 = 17,529 17  

 

= ( = (8000 2 × 20) 230 = 34,609 35  

. = (( )/4) = ((8000 (2 × 5000)/4)) 230
= 23,913 24  

= ( = (5000 2 × 20) 320 = 15,500 16  
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. = (( )/4) = ((5000 (2 × 5000)/4)) 230
= 7,813  

= ( = (6000 2 × 20) 320 = 18,625 19  

. = ( )/4) = ((6000 (2 × 6000)/4)) 320 = 9,375
10  

= ( = (7000 2 × 20) 295 = 23,593 24  

. = (( )/4) = (7000 (2 × 6000)/4) 320 = 13.559
14  

 

Längd armering: 

. . = 28 × 1090 + 27 × 610 =
46990 = 46,990   

. . = 9 × 1350 + 8 × 740 = 18070 =
18,070 m  

. . = 7 × 1060 + 6 × 590 = 10960 =
10,960   

. . = 25 × 1390 + 24 × 760 =
52990 = 52.990   

. . = 15 × 1340 + 14 × 740 =
30460 = 30,460   

. . = 9 × 1390 + 8 × 760 = 18590 =
18,590 m  

. . = 9 × 1350 + 8 × 740 = 18070 =
18,070   

. . = 18 × 2960 + 17 × 1620 =
80820 80,820 m  
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= 46,990 + 18,070 +
10,960 + 52,990 + 30,460 + 18,590 + 18,070 + 80,820 = 276,950   

 

. . = 35 × 4960 + 24 ×
2500 = 233600 = 233,600   

. . = 16 × 7960 + 8 ×
5500 = 171360 = 171,360   

. . = 19 × 6980 + 10 ×
4000 = 172620 = 172,620m   

. . = 24 × 5960 + 14 ×
2500 = 178040 = 178,040   

= 233,600 + 171,360 + 172,620 +
178,040 = 755,620   

 

Massa armering: 

= 276.95 × 0,22 = 60.93  

= 755,620 × 0,22 = 166,24  

= 60,93 + 166,26 = 227,19  

 

= 60,93  

= 98,25 = 166,24  

= 60,93 + 166,24 = 227,17  
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7.3.2 Beräkning med FEM-design 

 

Figur 7-8 Armeringsfördelning i ök. enligt beräkning med FEM-Design. 
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Figur 7-9 Armeringsfördelning i uk. enligt beräkning med FEM-Design. 
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8 JÄMFÖRELSE 

I detta kapitel beräknas och redovisas de procentuella skillnaderna i den 
armeringsmassa som krävs enligt de olika beräkningsmetoderna. Skillnaderna 
uttrycks som hur mycket mer armering som behövs med beräkningar gjorda 
med FEM-Design jämfört med de som räknats ut med de olika WIN-Statik 
modulerna. 

8.1 Platta exempel 1 

Skillnad i armeringsmängd: 

Överkantsarmering: 

=
69,27 19,96

19,96 = 2,49 = 249 % 

Underkantsarmering: 

=
66,59 63,16

63,16 = 0,05 = 5 % 

Total armering: 
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=
135,86 83,12

83,12 = 0,63 = 63% 

8.2 Platta exempel 2 

Skillnad i armeringsmängd: 

Överkantsarmering: 

=
97,66 56,04

56,04 = 0,74 = 74 % 

Underkantsarmering: 

=
95,82 98,25

98,25 0,02 = % 

Total armering: 

=
193,48 154,29

154,29 = 0,25 = 25 % 

 

8.3 Platta exempel 3 

Skillnad i armeringsmängd: 

Överkantsarmering: 

=
170,23 60,93

60,93 = 1,79 = 179 % 

Underkantsarmering: 

=
137,26 166,24

166,24 0,17 = 17 % 

Total armering: 
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=
307,49 227,17

227,17 = 0,35 = 35 %
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9 SLUTSATS 

I detta kapitel utvärderas, diskuteras och förklaras resultaten utifrån den teori 
som presenterades i kapitel 3 och 4. Det skall återigen klargöras att antalet 
jämförelser är allt för litet för att kunna dra några allmängiltiga slutsatser. De 
slutsatser som dras här baseras på den i sammanhanget mycket begränsade 
studien om tre plattor, och skall bara ses som en indikation på hur det 
sannolikt förhåller sig i realiteten. 

Det har länge rått delade meningar om huruvida elasticitetsteori eller 
gränslastteori är det lämpligaste valet vid dimensionering av betongplattor. 
Resultaten från denna studie visar att mängden armering i plattorna blir större 
vid dimensionering enligt elasticitetsteori jämfört med gränslastteori. 
Förklaringen till detta återfinns i teorierna och beskrivs nedan.  

En finita elementanalys enligt elasticitetsteori tar förutom böjmoment även 
hänsyn till vridmoment vid bestämning av momentfördelningen i 
konstruktionen. Tillsammans ger dessa alltså det moment som armeringen skall 
dimensioneras för. Som bekant så innebär elasticitetsteori att proportionalitet 
mellan spänning och töjning förutsätts för de ingående materialen. Hela 
konstruktionens bärförmåga anses därmed uttömd så snart en enskild punkt har 
uppnått gränsen för sin bärförmåga. Eftersom att finita elementanalysen ger ett 
momentfält som är mer eller mindre kontinuerligt varierande, bör därför också 
den ilagda armeringsarean variera på ett likartat sätt. Detta är emellertid inte 
praktiskt möjligt, och istället måste armeringsarean anpassas på något lämpligt 
sätt. Den naturliga lösningen till detta problem är då att använda den metod 
som har använts i denna studie, vilken går ut på att dela upp plattan i 
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delområden och i varje delområde armera för det lokala maximumvärdet. 
Oavsett hur vi gör denna uppdelning kommer det att resultera i att plattan blir 
överdimensionerad i varje enskild punkt, vilket alltså leder till dålig 
armeringsekonomi. Det är just detta faktum som kritikerna brukar ha som sitt 
främsta argument mot dimensionering enligt elasticitetsteori.  

Gränslastteorin å andra sidan innebär att materialen och konstruktionen 
förutsätts ha sådana egenskaper att momentet i en del av konstruktionen förblir 
i det närmsta konstant efter att ha nått upp till ett visst gränsvärde. Att 
konstruktionen har dessa egenskaper undersöks med det så kallade 
deformationsvillkoret.  Uppfyller konstruktionen detta villkor möjliggörs en 
omfördelning av momenten så att de istället anpassas till bärförmågan i flera 
avgörande punkter samtidigt. Detta innebär i sin tur att det är den totala 
mängden armering som är av primär betydelse, och läget på armeringen är 
följaktligen av sekundär betydelse. Det är också just detta faktum som är den 
stora fördelen med denna teori. Armeringen kan utformas på ett sätt som ger 
bra armeringsekonomi och samtidigt är praktiskt tillämpbar. Förespråkarna för 
elasticitetsteorin menar istället att detta leder till konstruktioner som är dåligt 
anpassade för bruksgränstillståndet.   

När vi undersöker resultatet närmre ser vi att skillnaden i mängden armering är 
särskilt stor i plattornas överkant. Genom att syna armeringsfördelningen i 
överkant på de olika plattorna ser vi något som är speciellt utmärkande, 
nämligen den armering som ligger längs med stöden i de plattor som 
dimensionerats enligt elasticitetsteorin. Detta är en följd av det tas hänsyn till 
de vridmoment som bildas i plattan, och som är särskilt stora i plattornas hörn, 
generellt sett blir dessa störst i hörn där två fritt upplagda sidor möts och minst 
där två fast inspända sidor möts. 

Utifrån jämförelsen kan det också nämnas att den procentuella skillnaden i 
mängden armering är överlägset störst i den minsta plattan med den enklaste 
geometrin. Detta kan förklaras med att den mängd armering som skall ligga 
parallellt med stöden är en betydligt större andel av den totala mängden i en 
liten platta än i en större. 

Utifrån det som sagts ovan kan det vara frestande att dra slutsatsen att 
gränslastteori är att föredra framför elasticitetsteori vid dimensionering av 
betongplattor, men detta är emellertid helt felaktigt. Däremot kan det fastslås 
att dimensionering enligt elasticitetsteori tenderar till att resultera i en större 
mängd armering än dimensionering enligt gränslastteori, i de fall då båda 
metoderna är tillämpliga. Men då skall det också nämnas att plattorna som 
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dimensionerats enligt elasticitetsteori är mycket väl anpassade för belastning i 
bruksgränstillståndet, vilket inte är fallet för de plattor som armerats enligt 
gränslastteorin. 

När bör då respektive teori användas? Dimensionering enligt gränslastteori bör 
användas i de fall då inga särskilda krav ställs i bruksgränstillståndet. Med 
detta avses framförallt fall då sprickbredderna inte har någon större betydelse 
och fall då normala nedböjningar accepteras. Den största fördelen med 
metoderna som baseras på gränslastteori är att de medger praktiska 
armeringsfördelningar. För enkla geometrier tillåter dessa metoder även snabba 
beräkningar. En elasticitetsteoretisk lösning med finita elementmetoden ger en 
mer komplicerad armeringsfördelning, men som i gengäld är mycket bättre 
anpassad till det verkliga spänningstillståndet i bruksskedet. Detta är av stor 
användig i fall då stränga krav ställs på sprickbredder och nedböjningar. Den 
absolut största fördelen med denna typ av dimensionering är att den är 
tillämpbar på alla tänkbara geometrier och belastningar. I många fall, och 
kanske till och med de flesta, så är en lösning enligt gränslastteori inte ens 
möjlig.
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Förord 

Detta kursmaterial är tänkt att kunna användas för självstudier. Du skall som 

fullständig nybörjare i programmet FEM-Design kunna arbeta dig igenom de 

olika exemplen, genom att följa de detaljerade instruktionerna. Efter varje 

exempel följer sedan en övningsuppgift där du får sätta dina nyvunna 

kunskaper på prov. Instruktionerna visar både med text och med bild hur de 

olika momenten skall utföras. I instruktionerna förklaras också varför vissa val 

har gjorts på ett visst sätt. Kursmaterialet är uppbyggt på så vis att nya 

funktioner introduceras allteftersom.   

Jimmy Näslund
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1 PLATTA EXEMPEL 1 

1.1 Problem 

Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan är ett bjälklag i ett 

bostadshus, och har sidmått enligt Figur 1-1. Plattans tjocklek är 200 mm, 

betongen är av kvalitet C25/30 och armeringen av kvalitet B500B. På 

bjälklaget ligger en beläggning med tyngden 0,25 KN/m². Dimensioneringen 

skall utföras enligt svensk norm. 

 

Figur 1-1. Mått och randvillkor för exempel 1 
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1.2 Lösning, brottgräns & bruksgräns korttid 

1.2.1 Starta programmet 

 

 

Starta FEM-Design genom att i 

meddelandefältet klicka på ikonen FEM-

design. Vi får då upp en meny som visar FEM-

designs alla moduler, och dessutom ytterligare 

några av FEM-designs hjälpmedel. Uppgiften i 

Exempel 1 är att dimensionera en betongplatta 

som belastas av laster vinkelrätt mot planet, 

således är modulen Plate ett lämpligt val. Vi 

startar denna modul genom att klicka på dess 

ikon. Det är givetvis också möjligt att starta 

programmet genom startmenyn och på en rad 

andra sätt. 

 

 

 

 

 

FEM-design består av ett antal olika moduler, i detta fall är det alltså lämpligt 

att använda Plate-modulen. I denna modul hanteras godtyckliga plattor som 

belastas vinkelrätt mot planet. Dessa kan vara understödda av pelare, väggar 

och balkar, vars styvhet beaktas. Modulen är väl anpassad för dimensionering i 

såväl brott- som bruksgränstillstånd. 
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1.2.2 Val av dimensioneringsnorm 

 

 

När FEM-Design Plate öppnas 

möts vi av ett fönster där vi 

ombeds att välja 

dimensioneringsnorm. Plattan i 

Exempel 1 skulle dimensioneras 

enligt den svenska normen, 

således väljer vi Swedish (BBK 

04:2004, BSK 99:200) i listan 

för att slutligen klicka på OK. 

 

 

 

 

 

Att rutan ”Query code at start time” är förbockad är en förutsättning för att 

detta fönster skall visa sig när programmet startar. Detta är standardinställning 

som är att rekommendera. Skulle rutan avmarkeras måste du nästa gång gå in 

under main menu/ settings/ all/ FEM/ code för att göra valet av 

dimensioneringsnorm. Det är givetvis även möjligt att gå in där under arbetets 

gång för att byta dimensioneringsnorm. Även de övriga 

inställningsmöjligheterna för programmet kommer du åt på samma sätt, alltså 

genom att gå in via main menu/ settings/ all. 
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1.2.3 Arbetsmiljöns uppbyggnad 

När vi har valt den svenska dimensioneringsnormen ser vi FEM-Designs 

basfönster i sin helhet. Detta bör då se ut som bilden nedan. 

 

 

  

FEM-Designs basfönster består av ett antal olika huvuddelar, dessa utgörs 

bland annat av olika menyer och verktygsfält. Det kommer redan i nästa 

exempel bli nödvändigt att kunna namnen och funktionerna för vissa av dessa, 

för att kunna följa beskrivningen. Den instruerande texten i Exempel 2 kommer 

nämligen inte alltid vara kompletterad med bilder för de moment som redan 

beskrivits här i Exempel 1. Nedan ges därför namnet på de olika delarna följt 

av en kortare beskrivning för desamma. 
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1) Title row (Titelrad) Detta fält visar namnet på programmet, modulen och 

den aktuella filen. 

2) Main menu (Menyfält) Rullgardinsmenyer där samtliga kommandon går att 

hitta. Det rör sig om allt från filhantering till programinställningar och 

manualer. 

3) Tabmenu (Tabmeny) Här är huvudfunktionerna placerade. Placeringen är 

tänkt att följa arbetsordningen från vänster till höger. 

4) Toolbars (Verktygsfält) Kommandoikonerna i menyfältet kan grupperas i så 

kallade toolbars och placeras intill ritområdet. Som standard visas bara två 

toolbars, dessa är standardverktygsfältet och view-verktygsfältet.  

5) Drawing area (Ritområde) Det är på denna yta som geometrin ritas upp, 

laster appliceras, resultat visas med mera. 

6) Status bar (Statusfält) Här finns kommandoraden, snapfunktioner, 

lagerhantering, färgval med mera. 
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1.2.4 Val av enheter 

 

Nu är det dags att välja vilka enheter 

vi vill arbeta med. Vi kommer åt 

inställningsmöjligheter för detta via 

main menu/ settings/ units. 

 

 

Vi får då upp ett dialogfönster med namnet ”Settings”. 

 

Här gör vi valen att längder skall vara i meter, vinklar i grader, Krafter i 

kilonewton, massa i ton och sektionsdata i millimeter. Vi kan nu välja att 

spara dessa inställningar som standardinställningar genom att klicka på 

knappen Save as default. När vi gjort detta klickar vi på OK. 
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1.2.5 Spara projektet 

 

Nästa steg är att spara filen vi just nu 

jobbar med, detta gör vi genom att gå 

in under main menu/ File/ Save as. 

Detta förfarande visas här bredvid. 

 

 

Då öppnas dialogfönstret med namnet ”Save as”. 

Tillvägagångssättet är detsamma som i alla andra windowsbaserade program, 

alltså vi börjar med att välja den mapp vi vill spara projektet i, detta genom att 

klicka oss fram till den önskade mappen i rullgradinsmenyn. När vi valt mapp 

skriver vi det önskade filnamnet i fältet File name. I detta exempel väljer vi 

filnamnet Exempel1, och klickar på Save. 
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När filen är sparad kan vi se 

filnamnet på titelraden. 

 

 

1.2.6 Definiera plattans egenskaper  

Det är nu dags att göra inställningarna för plattan. Detta gör vi genom att klicka 

på fliken Structure i programmets tabmeny, och därefter klicka på Plate i 

samma meny. Se bild nedan. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Plate”. 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define.  

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

  



 Platta exempel 1  

 

 9 

När vi gjort detta får vi upp ett annat dialogfönster, detta med namnet ”Plate 

properties”. Med hjälp av detta styrs plattans egenskaper, såsom tjocklek, 

betongkvalitet, säkerhetsklass, exponeringklass etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi börjar med att göra inställningarna under fliken ”General”. Vi låter den 

förinställda ”Identifiern” P stå kvar, detta innebär helt enkelt bara att vår platta 

får namnet P.1. Skulle vi rita en till platta får den namnet P.2 och så vidare. 

Plattan i problemet var 200 mm tjock, följaktligen väljer vi tjockleken till 0,2 

m. Eftersom att plattan är jämntjock behöver inga inställningar göras för t2 och 

t3. Vi låter ”e” under alignment vara orört och alltså 0,0 m. Som det också 

beskrivs i dialogfönstret så påverkar inte detta val beräkningen, utan styr endast 

visningen av ytan. Under Orthotropic features så beskrivs materialets 

egenskaper. Att Alpha är satt till 0,0 samtidigt som E2/E1 är lika med 1,0 

innebär att materialet har samma E-modul i båda huvudriktningarna. När vi 

gjort dessa inställningar bör det se ut som i bilden ovan. Vi klickar sedan på 

fliken Material. 
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Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi väljer betongkvalitén C25/30. ”Limit state” sätter vi till 

brottgränstillstånd, då det i detta exempel inte är aktuellt att dimensionera 

enligt skyddsrumsnorm eller för olyckslast. Säkerhetsklassen väljs här till 2, 

detta i enlighet med BKR 2:115. Detta innebär att det föreligger en normal risk 

för allvarliga personskador i händelse av kollaps. Enligt BBK 2.6.3 så behöver 

avvikelser i tvärsnittsmått inte beaktas då tvärsnittsmåttet överstiger 150 mm 

samtidigt som toleranserna för armeringens läge inte överstiger normalvärden, 

således lämnar vi rutan ”Form deviations considered” omarkerad. 

Konstruktionen utsätts inte för några utpräglade korttidslaster, därför lämnar vi 

även rutan ”Short term loading” omarkerad. Att plattan är ett bjälklag i ett 

bostadshus innebär att exponeringsklassen enligt SS-EN 206-1 kan sättas till 

XC1. Vi gör valet att ha ett vct på max 0,9. Livslängsklassen sätts till L50 då 

byggnaden ska klara att stå i minst 50 år. Kryptalet sätter vi till 0, detta 

kommer vi dock att behöva ändra när vi lite senare ska dimensionera bjälklaget 
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mot permanent skada i bruksgränstillståndet. Slutligen sätter vi krympningen 

till 0,4 ‰ i enlighet med BBK 04 Tabell 2.6.4, för att därefter klicka på OK. 

 

Vi är nu tillbaka i dialogfönstret ”Plate”. 

 

1.2.7 Definiera plattans geometri 

 

 

 

 

Nu är det dags att rita upp plattans geometri. 

 Vi börjar med att trycka på knappen Rectangular. 

Detta val innebär att vi definierar plattans rektangulära geometri genom att 

först ge koordinaterna för det nedre vänstra hörnet och sedan för det övre högra 

hörnet.  

Med hjälp av tangentbordet börjar vi med att skriva in koordinaten för det 

nedre vänstra hörnet i kommandoraden. Detta hörn vill vi ha i origo, således 

skriver vi in koordinaten 0 0, alltså nolla mellanslag nolla enligt bilden nedan. 

Vi accepterar genom att trycka på [Enter] på tangentbordet. 

 

På samma sätt som ovan skriver vi in koordinaten för plattans övre högra hörn. 

I uppgiften är det givet att plattan har måtten 7 m x 5 m, således skriver vi in 

koordinaten 7 5, alltså sjua mellanslag femma. Precis som tidigare accepterar 

vi genom att trycka på [Enter] på tangentbordet.   
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När de båda koordinaterna är givna kan vi se vår platta på ritytan, detta bör då 

se ut som i bilden nedan. 

 

 

 

Om vi skulle vilja radera något vi ritat trycker vi på knappen ”Erase” i 

verktygsfältet och markerar objektet. Funktionen fungerar på samma sätt 

oavsett om det gäller plattor, balkar, väggar, pelare, laster osv. Tänk på att vi 

endast kan radera ett objekt om vi är inne under den flik där objektet i fråga 

definierades. Vill vi radera vår platta måste vi alltså vara inne under fliken 

”Structure”. 

Om vi vill ändra egenskaper på ett objekt efter att ha definierat dess 

geometri kan vi göra detta genom att klicka på knappen properties i 

tillhörande dialogfönster. Skulle vi exempelvis vilja ändra plattans tjocklek 

börjar vi med att gå vi in under fliken ”Structure” uppe i tabmenyn. I samma 

meny klickar vi sedan på knappen ”Plate”, vilket resulterar i att vi får upp 

dialogfönstret med samma namn. I detta fönster klickar vi på knappen 

”Properties” och därefter markerar vi den platta vi vill ändra. På motsvarande 

sätt ändrar vi egenskaper för balkar, väggar, pelare, laster osv. 
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1.2.8 Definiera randvillkor 

Nu är det dags att rita in stöden med de randvillkor som är givna i uppgiften. 

Från tabmenyn väljer vi Line support group, enligt bilden nedan. 

 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Line support group”. 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

När vi gjort detta får vi upp ett annat dialogfönster. I detta fönster finns 

möjlighet att göra val av stödets egenskaper. 
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Vi börjar med att rita in stöden längs de två fast inspända ränderna genom att 

under ”Macros” klicka på knappen Fixed, som symboliserar de fast inspända 

egenskaperna. Vi låter ”Allow uplift” även fortsättningsvis vara omarkerad, 

detta eftersom att vi inte vill att hörnen skall lyfta sig, och på så vis kunna 

skada huset. När valen är gjorda enligt ovan klickar vi på OK. 

 

 

”Allow uplift” fungerar på så vis att programmet i ett första steg undersöker 

om dragkrafter uppstår i något stöd. Om så är fallet och stödet är definierat att 

bara ta upp tryckkrafter körs beräkningen om men med ett mycket litet 

styvhetsvärde i de dragna elementen. Detta förfarande upprepas till dess att det 

inte längre finns några dragkrafter i stödet. 

 

 

 

Vi är nu tillbaka i 

dialogfönstret ”Line support 

group”. 
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I detta dialogfönster klickar vi på knappen Straight line. 

 

Kontrollera nu att knappen End point är intryckt i snapmenyn nere i 

statusfältet, se bilden nedan. Är den inte det så måste vi klicka på den. 

Meningen med detta kommer att framgå när vi ritar in stöden. 

 

 

Med hjälp av de val som gjorts ovan hittar nu programmet automatiskt 

ändpunkterna på plattans sidor. 

 

Börja med att klicka i det nedre vänstra hörnet, sedan i det övre vänstra hörnet 

och slutligen i det övre högra hörnet. Programmet vill nu att du anger 

ytterligare en punkt, men eftersom vi anser oss klara trycker vi på [Esc] på 

tangentbordet. 

 

Nu vill vi rita in stödet längs den fritt upplagda sidan. 

Vi klickar därför återigen på knappen Line support group uppe i 

tabmenyn.  
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Precis som förra gången får 

vi upp dialogfönstret ”Line 

support group”. 

 

 

Där vi åter igen klickar på knappen Default settings. 

 

 

 

 

Vi får då återigen upp 

det fönster som visas 

här intill. 

 

 

Den här gången väljer vi istället knappen Hinged under ”Macros”, denna 

symboliserar en fri uppläggning. Vi lämnar också här rutan ”Allow uplift” 

omarkerad och klickar därefter på OK. 

 

Vi klickar även denna gång på knappen Straight line. 

 

Vi ritar nu ut stödet genom att först klicka i det nedre högra hörnet och sedan i 

det nedre vänstra hörnet. För att avbryta kommandot trycker vi återigen på 

[Esc] på tangentbordet. 
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Nu är alla plattans egenskaper definierade och geometrin bör se ut som i bilden 

ovan. 

 

1.2.9 Definiera laster 

Nu är det dags för nästa steg, vilket innebär att vi ska definiera laster. 

Vi klickar därför på fliken Loads i tabmenyn, se bild nedan. Detta resulterar i 

att en mängd funktioner som berör laster nu blir tillgängliga. 

 

 

Vi försöker hela tiden att följa den naturliga arbetsordningen, vilket innebär att 

vi går från vänster till höger i tabmenyn. 

 

1.2.9.1 Lastfall 

Vi börjar därför med att klicka på knappen Load cases i tabmenyn. 
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När vi gjort detta får vi upp dialogfönstret med namnet ”Load cases”. 

 

I detta dialogfönster klickar vi på knappen Insert load case. 

 

 

Vi får då upp detta fönster. 

 

Vi börjar med att skriva in namnet på ett av de aktuella lastfallen, alltså 

Egentyngd. I rutan ”Type” väljer vi +Dead load i listan, detta val innebär att 

plattans egentyngd automatiskt kommer med i beräkningen. Vi klickar sedan 

på OK. 

 

Lastfallet Egentyngd har nu lagts till i listan. Vi ser även att typen är den vi 

valde, alltså ”+Dead load”. 
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Vi klickar sedan på rutan under egentyngd och väljer därefter att infoga 

ytterligare ett lastfall, återigen genom att klicka på knappen Insert load case. 

 

Nästa lastfall kallar vi ”Nyttig last bunden”. I rutan ”Type” väljer vi den här 

gången istället Ordinary, vilket innebär att det i detta lastfall inte medräknas 

någon last utöver de som senare kommer att appliceras manuellt. 

 

När valen är gjorda enligt ovan klickar vi på OK. 
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Proceduren ovan upprepas ytterligare en gång för lastfallet som kallas ”Nyttig 

last fri”, även denna skall vara av typen ordinary.  

 

Slutligen skall vi också lägga till ett lastfall som heter krympning. Vi gör på 

samma sätt som tidigare men under ”Type” väljer vi nu istället +Shrinkage, 

vilket innebär att krympningslasten automatiskt tas med i detta lastfall. 

När samtliga fyra lastfall har lagts till bör listan se ut som i bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att vi har kontrollerat att allt är korrekt klickar vi på OK. 
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1.2.9.2 Lastkombinationer 

Nästa steg är att sätta in dessa lastfall i olika lastkombinationer. 

Vi klickar därför på knappen Load combinations i tabmenyn. 

 

Vi får då upp ett dialogfönster med namnet ”Load combinations”, se bilden 

nedan. 

 

Istället för att göra som vi gjorde när vi lade till de olika lastfallen, ska vi här 

använda en annan teknik. Denna teknik hade dock fungerat lika bra även i det 

förstnämnda fallet, alltså vid infogandet av lastfallen. När vi lade till lastfallen 

valde vi att använda insert knappen, här klickar vi helt enkelt bara på rutorna 

direkt i tabellen. Klicka en gång för att markera en ruta, klicka därefter 

ytterligare en gång för att komma in i densamma. I kolumnen ”Name” skriver 

vi helt enkelt bara namnet på lastkombinationen, vi väljer att kalla den första 

för Brottgräns. Under ”Type” kan vi välja i listan mellan U (Ultimate = 

Brottgräns) och S (Serviceability = Bruksgräns), vi väljer således U i denna 

lastkombination. Vi går sedan till kolumnen ”Included load cases”, här lägger 

vi till de lastfall som är tänkta att ingå i lastkombinationen. Detta gör vi genom 
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att välja lastfall ur den lista som visar sig då vi klickar in oss i någon av 

rutorna. I kolumnen ”Factor” anger vi sedan partialkoefficenterna för de olika 

lastfallen, värdena på dessa ges av BKR Tabell 2:322a Lastkombination 1. 

Korrekta värden visas i bilden nedan. 

 

 

När lastkombinationen Brottgräns är klar lägger vi till ytterligare två 

lastkombinationer. Den ena med namnet Bruksgräns LK9 och den andra med 

namnet Bruksgräns LK8, där den förstnämnda tillämpas för dimensionering 

mot tillfälliga olägenheter och den andra mot permanent skada. Detta görs på 

samma sätt som beskrivits ovan, men här väljer vi i istället S (Serviceability = 

Bruksgräns) i kolumnen ”Type”. I denna lastkombination väljer vi 

partialkoefficienter enligt BKR Tabell 2:322a Lastkombination 8 och 9. 

Korrekta värden visas i bilden ovan. Lastreduktionsfaktorerna för den nyttiga 

lasten hittas i BKR Tabell 3:41a. När vi kontrollerat att allt är korrekt klickar vi 

på OK. 
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1.2.9.3 Applicera laster 

Nu är det dags att applicera laster som skall ingå i de olika lastfallen. 

 

Vi klickar därför på knappen Surface load i tabmenyn. 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Surface load”. 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 
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När vi gjort detta får vi upp ett annat dialogfönster. I detta fönster finns 

möjlighet att göra val av lastens egenskaper. 

 

Vi börjar med att välja lastfallet Egentyngd i rullgardinsmenyn. I uppgiften 

stod det att det på bjälklaget låg en beläggning med tyngden 0,25 kN/m², 

följaktligen för vi in det värdet i rutan q1. Eftersom att lasten är jämnt fördelad 

över ytan så är det bara detta värde som behöver anges. När vi är klara klickar 

vi på OK.  

 

 

Vi är nu tillbaka i 

dialogfönstret ”Surface 

load”. 

 

 

Nu är det dags att rita upp lastens geometri. 

 Vi börjar med att trycka på knappen Rectangular. 
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När vi skulle rita upp plattans geometri valde vi att skriva in de två 

koordinaterna i kommandoraden, nu ska vi testa ett annat sätt som är om 

möjligt ännu enklare. På ritytan klickar vi helt enkelt bara först på plattans 

nedre vänstra hörn och därefter plattans övre högra hörn. När detta är gjort bör 

lasten visas som i bilden nedan. 

 

 

Vi klickar nu återigen på knappen Default settings. 

 

Vi får då återigen upp dialogfönstret ”Surface load”. 

 

Nu väljer vi istället lastfallet Nyttig last bunden. Storleken på den nyttiga lasten 

ges i BKR Tabell 3.41a, istället för att plocka fram BKR kan vi få hjälp genom 

att trycka på den lilla pilen bredvid fältet för q1, vi får då upp en tabell enligt 

bilden nedan.  
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I tabellen klickar vi på Vistelselast bunden lastandel. När vi gör det förs 

värdet automatiskt in i fältet q1, se nedan. 

 

 

Vi klickar därefter på OK. 

 

Nu är det återigen dags att rita upp lastens geometri. 

Vi väljer den här gången istället att trycka på knappen Pick existing 

region. 

Vi markerar hela ytan genom att först klicka på en godtycklig punkt någonstans 

på plattan och därefter klicka på en annan punkt någonstans till vänster om den 

första. 
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Den nya lasten visas nu på samma sätt som den förra. 

 

 

 

 Vi är nu tillbaka i 

dialogfönstret ”Surface load”. 
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Vi klickar nu en sista gång på knappen Default settings. 

 

På samma sätt som tidigare ger vi nu värdet för det sista lastfallet, alltså 

”Nyttig last fri”. Observera att vi här inte utnyttjar möjligheten att reducera den 

fria lasten med hänsyn till belastad area enligt BKR 3.41. 

 

När vi fört in lasten enligt ovan klickar vi på OK. 

 

Vi är nu återigen tillbaka i 

dialogfönstret ”Surface 

load”. 

 

 

Nu är det ännu en gång dags att rita upp lastens geometri. 

Vi väljer den här gången istället att trycka på knappen Polygonal. 

För att lägga lasten över hela ytan börjar vi nu med att på ritytan klicka på 

någon av plattans hörn. Därefter fortsätter vi med att i tur och ordning klicka på 

de andra hörnen, antingen medsols eller motsols.  

 

Har lasten applicerats på rätt sätt bör det se ut som i bilden nedan. 
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Nu är alla laster och lastkombinationer definierade. Sedan tidigare är även 

plattans egenskaper och geometri definierade, därmed är nästa steg att bilda ett 

finita elementnät. 

 

1.2.10 Skapa finita elementnät 

Om vi klickar på fliken Finite elements i tabmenyn finns en rad 

inställningsmöjligheter för skapa det finita elementnät beräkningen kommer att 

baseras på. FEM-Design har även en inbyggd meshgenerator som själv skapar 

ett optimalt nät med hänsyn till noggrannhet och beräkningstid. 

 

  

Vi klickar på knappen Prepare för att FEM-Design på egen hand ska 

generera ett optimalt finita elementnät.  
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Finita elementnätet som FEM-Design självt har genererat ser ut som i bilden 

nedan, och det är det som beräkningarna kommer att baseras på. 

 

 

Nu är allt färdigt för att kunna köra en analys. 

 

1.2.11 Analys 

1.2.11.1 Beräkning 

Vi börjar med att klicka på fliken Analysis i tabmenyn följt av knappen 

Calculate i samma meny. 
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Vi har nu fått upp följande dialogfönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi börjar med att bocka för rutorna ”Load cases” och ”Load combinations”. 

Under Analysis väljer vi att Peak smoothing inte skall vara aktivt, detta då 

valet endast har en begränsad betydelse för resultatet i detta exempel. Vi får 

dock anledning att återkomma till hur funktionen ”Peak smoothing” fungerar 

redan i Exempel 2, då funktionen har en tydligare påverkan på slutresultatet. 

Under ”Load combinations” finns två val, dessa är ”Disable uplift” och 

”Cracked section analysis”. Vi lämnar även rutorna för dessa val omarkerade. 

När alla val är gjorda klickar vi på OK.  

 

 

 

Beräkningen startar och 

följande fönster visas. 
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När beräkningen är klar visas ett meddelande om beräkningstiden. 

 

Vi klickar på OK för att stänga ner detta fönster. 

 

1.2.11.2 Resultat 

Vi klickar på knappen New result som har blivit aktiv efter att 

beräkningen genomförts. 

 

Vi får då upp dialogfönstret ”Display result”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Platta exempel 1  

 

 33 

I detta fönster väljer vi vilket resultat vi vill se. Vi klickar oss fram via 

Analysis/ Load combinations/ Plate internal forces/ Mx’ för att visa 

momenten i plattans x-riktning. Vi väljer att visa momenten för 

lastkombinationen Brottgräns.  Under ”Display options” väljer vi Colour 

palette för att därefter klicka på OK. 

 

Resultatet visas nu som i bilden nedan. 

 

Det kan vara bra att fundera lite över den momentfördelning som nu visas, för 

att på så vis kunna hitta eventuella fel i indatan. Vi ser här att vi har 

förhållandevis stora negativa moment i den fast inspända kortsidan. Vi ser 

också att vi har en utbredning av negativa moment längs med den fast inspända 

långsidan, samtidigt som momenten är nära noll längs med den ledade 

långsidan. Vi kunde i och med detta inte hitta några uppenbara fel i indatan. 

Det är i detta läge lämpligt att göra motsvarande kontroll för momenten i 

plattans y-led, vilket vi väljer att inte visa här. 
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1.2.12 Parametrisk armering 

1.2.12.1 Definiering  

Nästa steg är att klicka på fliken RC design i tabmenyn, se bilden nedan.  

 

Vi klickar nu på knappen Plate reinforcement i tabmenyn. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Plate reinforcement”. 

 

 

 I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Proporties. 

 

Därefter markerar vi plattan på det sätt som visades ovan, alltså genom att först 

klicka på en godtycklig punkt någonstans på plattan och därefter klicka på en 

annan punkt någonstans till vänster om den första. 
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Vi får då upp ett nytt fönster med utseendet enligt bilden nedan. Det som nu 

visas i fönstret är de förvalda inställningarna för armeringen. 

 

Vi skall nu ändra de förvalda inställningarna till de som gäller i denna uppgift. 

Börja med att välja den armeringskvalité som efterfrågades i uppgiften, alltså 

B500B. Vi väljer täckskikt i enlighet med SS 13 70 10. Detta medför ett 

täckskikt på 20 mm i huvudriktningen. Täckskiktet för armeringen i den andra 

riktningen väljs till 20 mm plus diametern för järnet i denna riktning, alltså 28 

mm. Vi vill inte ha någon tryckarmering och därför säkerställer vi att rutan 

Compression reinforcement not allowed är förbockad. När vi har gjort alla 

inställningar enligt bilden ovan så klickar vi på OK. 

 

1.2.12.2 Beräkning  

Vi klickar nu på knappen Calculate i tabmenyn. 



Kursmaterial FEM-Design 8.0 

 

36 

Vi får då upp det fönster som visas i bilden nedan.  

 

Att den högra rutan är ibockad innebär att resultat redan finns för denna 

beräkning, det är alltså inte nödvändigt att utföra den igen. De enda rutorna vi 

bockar i är ”Design” och ”Load combinations”, se bild ovan 

 

 

 

Den nya beräkningen startar. 
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1.2.12.3 Resultat  

Vi klickar på knappen New result som har blivit aktiv efter att 

beräkningen genomförts. 

 

Vi får då upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut som i bilden nedan. 

Det är samma fönster som när vi gjorde den första analysen, skillnaden är bara 

att vi nu har fler resultat. Tidigare fanns bara resultat för ”Analysis” men nu 

finns även resultat för ”Design”. 

 

Vi vill nu veta mängden nödvändig armering, så vi börjar med att välja Rqd. 

Reinf, bottom, x´ som alltså visar den nödvändiga mängden armering i x-

riktningen i plattans botten. Under ”Display options” kan vi välja mellan 

”Colour palette” och ”Contour lines”, båda dessa ger tydlig information. 

Vilken av dessa vi väljer beror helt och hållet på tycke och smak. Vi gör här 

valet att använda Colour palette. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på 

OK.  
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Vi klickar återigen på knappen New result.  

 

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Rqd. Reinf, bottom y´. Vi upprepar proceduren ytterligare två gånger 

för Rqd. Reinf, top x´ och Rqd. Reinf, top y´. Nu har vi tagit fram resultat för 

nödvändig armeringsmängd i båda riktningarna och både för plattans underkant 

och överkant. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu komma åt de 

olika resultaten. 

 

Vi får då upp det fönster som visas nedan. 

 

I detta fönster kan vi hantera de resultat vi redan har tagit fram. För att visa ett 

resultat ur listan klickar vi på ”Display” eller ”Display and exit” beroende på 

om vi samtidigt vill stänga detta fönster eller ej. Om vi har valt att visa ett 

resultat som vi inte längre vill visa klickar vi på knappen ”Hide”, och om vi vill 

ta bort ett resultat ur listan klickar vi på knappen ”Delete”. Vill stänga fönstret 

klickar vi på ”Close” 
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Om vi istället klickar på den lilla pilen bredvid knappen ”Select result” så 

kommer vi snabbt åt listan på det sätt som visas nedan. 

 

 

Nedan visas de fyra resultaten från listan.  
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Vi ser ovan hur plattorna är indelade i fält med olika färger, där varje färg 

symboliserar ett visst spann på armeringsmängden. Vi inser ganska snabbt att 

det inte är praktiskt möjligt att armera exakt efter de värden som visas i 

bilderna ovan. Vår uppgift blir istället att utifrån dessa resultat bestämma en 

praktisk och ekonomisk armeringsfördelning.  

 



 Platta exempel 1  

 

 41 

1.2.13 Egendefinierad armering 

1.2.13.1 Definiering 

Nu har vi fått en bra bild över det totala armeringsbehovet och det är dags att 

lägga in våra egendefinierade mängder. Vi börjar med att lägga in armeringen 

som ska ligga i plattans underkant i huvudbärningsriktningen, alltså y-

riktningen.  

För att underlätta appliceringen av vår egendefinierade armering kan vi välja 

att visa de nyss framtagna resultaten som bakgrund, detta genom att klicka på 

knappen Select result, och därefter välja motsvarande resultat i listan 

 

 

För att applicera vår egendefinierade armering trycker vi sedan på 

knappen Plate applied reinforcement i tabmenyn. 

 

 

Vi får då upp dialogfönstret 

med namnet ”Surface applied 

reinforcement”, som visas här 

bredvid. 
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I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

Vi klickar sedan på knappen Bottom face eftersom att det är i 

underkant vi ska börja armera. 

Vi klickar därefter också på knappen Direction y´ eftersom att det är i 

y-riktningen vi ska börja armera. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

 

Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

Här ställer vi in egenskaperna på den armering som vi ska lägga in i plattan. Vi 

börjar med att välja armeringskvaliteten B500B. I rutan ”Cover” väljer vi 

tjockleken på täckskiktet. Y-riktningen är huvudarmeringsriktning, således 

sätts täckskiktet till 20 mm. Nu gäller det att hitta en armeringsfördelning som 

täcker upp behovet i hela plattan. Vi testar olika stångdiametrar och s-avstånd 

till dess att värdet i rutan ”Applied area” överstiger det maximala behovet 

200,3 mm²/m. Vi ser då att ett lämpligt val är att sätta stångdiametern till 8 mm 

och s-avståndet till 250 mm. När inställningarna är gjorda enligt bilden ovan 

klickar vi på OK. 
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Nu är vi tillbaka i det dialogfönster som visas nedan. 

 

Vi kan nu även i detta dialogfönster se de val vi gjort angående stångdiameter, 

s-avstånd och täckskikt.  

 

Nu är det dags att välja på vilken yta vi vill lägga in den ovan valda 

armeringen. 

Vi vill lägga in armeringen över hela ytan och klickar därför på knappen 

Pick existing region. 

Vi klickar sedan på en godtycklig punkt någonstans på plattan för att applicera 

armeringen. 

 

Vi ska nu lägga in underkantsarmeringen x-riktningen. Det kan nu precis som 

tidigare vara lämpligt att visa motsvarande resultat som bakgrund. När vi ska 

välja detta resultat ur resultatlistan ser vi att detta inte längre är möjligt. Detta 

beror på att vi har lagt in egen armering, och att programmet därmed vill att vi 

utför en ny beräkning. Vi vill fortsätta att armera med hänsyn till de resultat vi 

fick med den parametriska armeringen, således gör helt enkelt om beräkningen 

enligt avsnitt 1.2.12.2. Därefter kan vi återigen välja något av resultaten i 

resultatlistan. 
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klicka på knappen Select result, och välj det önskade resultatet ur listan. 

 

 

 

klicka återigen på knappen Plate applied reinforcement i tabmenyn. 

 

 

 

Vi klickar på knappen Direktion x´. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 
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Vi ändrar täckskiktet till 28 mm eftersom att denna armering ska ligga ovanpå 

den som vi redan lagt in i y-led. Vi väljer en stångdiameter och ett s-avstånd 

som uppfyller behovet på 87,0 mm²/m. Vi ser då att ett lämpligt val är att sätta 

stångdiametern till 6 mm och s-avståndet till 320 mm. När inställningarna är 

gjorda enligt bilden ovan klickar vi på OK. 

 

 

 

 

Vi klickar på knappen Pick existing region. 

Vi klickar sedan på en godtycklig punkt någonstans på plattan för att applicera 

armeringen. 

 

Vi ska nu lägga in överkantsarmeringen i y-riktning. Vill vi visa det tillhörande 

resultatet som bakgrund när vi definierar vår armering gör vi på samma sätt 

som beskrivits ovan. 
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klicka återigen på knappen Plate applied reinforcement i tabmenyn. 

 

 

 

Vi klickar sedan på knappen Top face eftersom att det nu är i överkant 

vi ska börja armera. 

Vi klickar därefter också på knappen Direction y´ eftersom att det är i 

y-riktningen vi ska börja armera. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 
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Täckskiktet skall återigen vara 20 mm, då vi nu återigen armerar i 

huvudriktningen. Vi väljer en stångdiameter och ett s-avstånd som uppfyller 

behovet på 371,2  mm²/m. Vi ser då att ett lämpligt val är att sätta 

stångdiametern till 8 mm och s-avståndet till 250 mm. När inställningarna är 

gjorda enligt bilden ovan klickar vi på OK. 

 

 

 

 

Vi klickar ännu en gång på knappen Pick existing region. 

Vi klickar sedan på en godtycklig punkt någonstans på plattan för att applicera 

armeringen. 

 

Vi ska nu lägga in överkantsarmeringen i x-riktningen. Vill vi visa det 

tillhörande resultatet som bakgrund när vi definierar vår armering gör vi på 

samma sätt som beskrivits ovan. 

 

klicka återigen på knappen Plate applied reinforcement i tabmenyn. 
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Vi klickar därefter också på knappen Direction x´ eftersom att det är i 

x-riktningen vi ska armera. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

 

 

Vi ändrar täckskiktet till 30 mm eftersom att denna armering ska ligga under 

den som vi redan lagt in i y-led. Vi väljer en stångdiameter och ett s-avstånd 

som uppfyller behovet på 229,3 mm²/m. Vi ser då att ett lämpligt val är att sätta 

stångdiametern till 10 mm och s-avståndet till 340 mm. När inställningarna är 

gjorda enligt bilden ovan klickar vi på OK. 
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Vi klickar ännu en gång på knappen Pick existing region. 

Vi klickar sedan på en godtycklig punkt någonstans på plattan för att applicera 

armeringen. 
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Nu har vi en armeringsfördelning enligt nedan. 

 

 

Visar armeringen i plattans 

underkant. 

 

 

 

 

 

 

Visar armeringen i plattans 

överkant. 

 

 

 

Vi ska nu beräkna plattan med den egendefinierade armeringen, alltså den vi 

nyss har lagt in. 

 

1.2.13.2 Beräkning  

 

Vi klickar nu på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi börjar med att klicka på Checking för att kontrollera att alternativet Use 

applied reinforcement är valt, därefter bockar vi för rutan Load combination 

under Checking. När valen är gjorda enligt bilden ovan klickar vi på OK. 

 

 

  

När vi klickat på OK i fönstret 

ovan  startar beräkningen 
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1.2.13.3 Resultat  

 

Vi klickar på knappen New result. 

 

Vi får då precis som tidigare upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut 

som i bilden nedan. Istället för ”Design” finns nu istället resultat för 

”Checking”. 

 

Vi vill nu veta om och i så fall hur mycket armering som saknas i plattan. Vi 

börjar med att välja Checking/ Maximum of load combinations/ Plate 

results/ Missing Reinf, bottom, x´ som alltså visar hur mycket armering som 

saknas i x-riktningen i plattans underkant. Under ”Display options” väljer vi 

Colour palette. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på OK.  
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Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Missing Reinf, bottom y´. Vi upprepar proceduren ytterligare två 

gånger för Missing Reinf, top x´ och Missing Reinf, top y´. Nu har vi tagit 

fram resultat för saknad armering i plattans X- och Y-riktning i både underkant 

och överkant. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu precis som 

tidigare komma åt de olika resultaten. 

 

Nedan visas de fyra resultaten  
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Vi ser ovan hur plattan är indelade i fält med olika färger, där varje färg 

symboliserar ett visst spann på mängden saknad armering. Negativa värden på 

saknad armering innebär att det finns mer armering än nödvändigt. Vi inser 

ganska snabbt att det finns mycket mer armering än vad som behövs i stora 

delar av plattan, vilket är föga förvånande då vi lät det maximala behovet i 

vissa punkter styra armeringsmängden över hela plattan. 

Skulle vi välja att fördela armeringen enligt ovan så skulle alltså plattan få en 

tillräcklig hållfasthet. Förmodligen skulle vi också få en mycket begränsad 

nedböjning och uppsprickning med tanke på den rikliga mängden armering. 

Handlar det bara om en platta så skulle vi kanske kunna tänka sig att lägga ut 

några tusen kronor extra för att armera på detta vis, och på så vis istället spara 

in på projekteringskostnaden. Skulle det istället vara så att denna platta är en i 

mängden av ett stort antal likadana plattor är det inte längre ekonomsikt 

försvarbart att göra på ovan nämnt sätt. I det sistnämnda fallet måste vi alltså 

hitta en lämpligare armeringsfördelning.  

Vi har redan gått igenom hur vi definierar vår egen armering, nu är det alltså 

bara en fråga om att hitta en mer ekonomisk fördelning. Vi får inte glömma att 

den också ska vara praktisk för de som ska armera plattan, det är alltså inte 

lämpligt att ha för många olika typer av järn.  
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1.2.14 Optimal armering 

1.2.14.1 Optimering 

Vi får nu prova oss fram genom att ange en fördelning vi tror på, därefter köra 

beräkningen på den nya fördelningen. Vi utvärderar resultaten från den nya 

beräkningen, lägger till armering där det är för lite och drar bort där det är för 

mycket. När vi är nöjda kör vi återigen beräkningen varefter proceduren 

upprepas till dess att en lämplig fördelning har hittats. 

 

Nedan redovisas en möjlig fördelning som uppfyller krav på utförande och 

ekonomi. 

 

Visar vald fördelning av underkantsarmering. 
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Visar vald fördelning av överkantsarmering. 

 

1.2.14.2 Beräkning, brottgränstillstånd  

 

Vi klickar nu på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

Vi bockar återigen för rutan Load combination under ”Checking”. När valen 

är gjorda enligt bilden ovan klickar vi på OK. 

 

 

 

  

När vi klickat på OK i fönstret 

ovan  startar beräkningen 
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1.2.14.3 Resultat, brottgränstillstånd  

 

Vi klickar på knappen New result. 

 

Vi får då precis som tidigare upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut 

som i bilden nedan.  

 

Vi vill nu veta om och i så fall hur mycket armering som saknas i plattan. Vi 

börjar med att välja Missing Reinf, bottom, x´ som alltså visar hur mycket 

armering som saknas i X-riktningen i plattans underkant. Under ”Display 

options” väljer vi Colour palette. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på 

OK.  

 



Kursmaterial FEM-Design 8.0 

 

60 

Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Missing Reinf, bottom y´. Vi upprepar proceduren ytterligare två 

gånger för Missing Reinf, top x´ och Missing Reinf, top y´. Nu har vi tagit 

fram resultat för saknad armering i plattans x- och y-riktning i både underkant 

och överkant. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu precis som 

tidigare komma åt de olika resultaten. 

 

Nedan visas de fyra resultaten  
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I dessa resultat kan vi se att vi fortfarande har tillräcklig armeringsmängd i hela 

plattan, samtidigt som den totala armeringsmängden har minskat kraftigt. 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 
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Med tanke på geometrin och de laster som verkar på konstruktionen så verkar 

det ytterst osannolikt att skjuvkrafterna skulle vara något problem, men vi 

väljer ändå att undersöka detta. Vi går in under Analysis/ Maximum of load 

combinations/ Plate results, och väljer Punching of plate ur listan. När valet 

är gjort klickar vi på OK. 

 



Kursmaterial FEM-Design 8.0 

 

64 

 

Skjuvkontrollen indikerar om och i så fall hur mycket större den aktuella 

skjuvkraften är jämfört med skjuvhållfastheten. Vi kan i denna figur se att 

skjuvning inte är ett problem, vilket vi också misstänkte. 

Nu vet vi att plattans egenskaper är tillfredställande i brottgränstillståndet, nu 

återstår bara att se om detsamma gäller bruksgränstillståndet. 

 

1.2.14.4 Beräkning, bruksgränstillstånd korttid 

 

Vi klickar ytterligare en gång på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

När vi kontrollerar plattan i bruksgränstillståndet så vill vi ta hänsyn till 

uppsprickningen, detta gör vi genom att bocka för valet Cracked section 

analysis. För att komma åt detta val klickar vi på ”Load combinations” under 

analysis. Vi bockar sedan för Load cases och Load combinations under 

analysis, och Load combinations under Checking. När valen är gjorda enligt 

ovan klickar vi på OK. 

 

 

 

Beräkningen startar. 
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1.2.14.5 Resultat, bruksgränstillstånd korttid 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill nu veta hur stora nedböjningar som uppstår i plattan. För att visa detta 

resultat går vi in under Analysis/ Load combination/ Displacements, sedan 

väljer vi lastkombinationen som heter Bruksgräns LK9. Vi har vid tidigare 

resultatvisning valt ”Colour palette”, för att visa ett av de andra alternativen 

väljer vi här istället Contour lines. När vi gjort alla val enligt ovan klickar vi 

på OK. 
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Vi ser ovan hur plattan är indelad i områden som begränsas av linjer med olika 

färger, där varje färg symboliserar ett visst spann på nedböjningarnas storlek. 

Negativa värden betyder nedböjning och positiva betyder lyftning. Som vi kan 

se så har vi inte lyftning i någon punkt, vilket också stämmer med vårt val om 

att inte tillåta lyftning i något av stöden. 

 

Vi klickar på knappen Numeric value. 

 

Vi får då upp följande dialogfönster. 
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Börja med att klicka på Define. 

Vi klickar på knappen Find only absolute minimum/maximum 

eftersom att vi vill veta den största nedböjningen. 

Vi klickar på knappen Selected objects eftersom att vi vill veta värdet på 

plattans största nedböjning. 

Vi klickar på knappen Minimum eftersom vi bara vill hitta det största 

värdet på nedböjningen. 

 

Nu markerar vi plattan genom att göra på samma vis som vi gjort tidigare, 

alltså genom att först klicka på en godtycklig punkt på plattan, och därefter en 

annan godtycklig punkt till vänster om den första. 

 

Vi kan nu se i vilken punkt nedböjningen är som störst, och värdet för denna. 

 

Plattan böjer alltså ned maximalt 1,4 mm i bruksgränstillståndet som tar hänsyn 

till tillfälliga olägenheter. Denna nedböjning är så liten att den inte medför 

några som helst olägenheter. 
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Vi är nu klara med alla beräkningar i filen Exempel1.pla så vi klickar en 

sista gång på knappen Save. 

 

1.3 Lösning, bruksgräns långtid 

1.3.1 Spara nytt projekt 

Nu vill vi fortsätta att undersöka plattan i Bruksgränstillståndet enligt 

Lastkombination 8, alltså med hänsyn till permanent skada.  

Tidigare under ”Plate properties” valde vi kryptalet till noll. Detta var 

nödvändigt eftersom att denna version av FEM-Design annars hade tagit 

hänsyn till kryptalet genom att minska elasticitetsmodulen, och därmed plattans 

styvhet även i lastkombinationerna Brottgräns och Bruksgräns LK9, vilket är 

fel då kryptalet bara ska påverka konstruktionen vid långtidslast. 

Nu vill vi skapa en ny fil som vi använder för beräkningarna som skall ta 

hänsyn till kryptalet. Vi sparar vår aktuella fil med ett nytt filnamn, alltså 

genom att gå in under Main menu/ File/ Save as. Vi väljer att kalla den nya 

filen Exempel1_LK8.pla. 

 

1.3.2 Modifiering av kryptal   

Nu skall vi sätta in värdet för kryptalet, detta gör vi precis som tidigare i ”Plate 

proporties” 

Klicka på fliken Structure i tabmenyn, och därefter på knappen Plate. 
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När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

plate. 

 

 

Vi klickar nu på knappen Properties. 

 

Nu markerar vi plattan genom att göra på samma sätt som vi har gjort tidigare, 

alltså genom att först klicka på en godtycklig punkt på plattan, och därefter en 

annan godtycklig punkt till vänster om den första. 
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Vi får nu upp dialogfönstret ”Plate properties” där vi klickar på fliken Material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ändrar kryptalet till 3 med hänsyn till BBK04 tabell 2.4.7a, alltså med 

hänsyn till miljöns förväntade relativa fuktighet. Vi klickar därefter på OK. 

1.3.3 Modifiering av lastkombinationer 

För att vi senare ska kunna använda resultatvisningen ”Maximum of load 

combinations” måste vi börja med att plocka bort de lastkombinationer som 

gäller bruksgräns korttid. 

Vi klickar på fliken Loads i tabmenyn, se bild nedan. 
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Vi klickar sedan på knappen Load combinations i tabmenyn. 

 

Vi får då upp det dialogfönstret ”Load combinations” som visas nedan. 

 

Vi börjar med att markera lastkombinationen Bruksgräns LK9, därefter 

klickar vi på knappen Delete comb. för att ta bort den ur listan.  

Nu bör listan se ut som i bilden nedan. 
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Vi kontrollerar nu att vi endast har kvar de önskade lastkombinationerna och 

klickar därefter på OK. 

 

1.3.4 Optimal armering 

1.3.4.1 Beräkning, bruksgränstillstånd långtid 

Nu är det återigen dags att köra en beräkning för bruksgränstillståndet, alltså 

med hänsyn till uppsprickning. 

 

Vi börjar med att klicka på fliken RC Design i tabmenyn. 

 

Vi klickar därefter på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi gör precis samma val som när vi gjorde beräkningen för Bruksgräns LK9 

och klickar sedan OK. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.2 Resultat, bruksgränstillstånd långtid 

 

Vi börjar med att klicka på knappen New result. 
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Vi vill nu veta hur stora permanenta nedböjningar som uppstår i plattan. För att 

visa detta resultat går vi in under Analysis/ Load combination/ 

Displacements, sedan väljer vi lastkombinationen som heter Bruksgräns 

LK8. Vi väljer även här visningsalternativet Contour lines, detta för att 

underlätta en jämförelse. När vi gjort alla val enligt ovan klickar vi på OK. 
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Efter att ha sökt den maximala nedböjningen i enlighet med avsnitt 1.2.14.5 ser 

resultatet ut som nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser att nedböjningen av långtidslast är betydligt större än den tillfälliga 

nedböjningen som undersöktes i lastkombinationen Bruksgräns LK9. 

Nedböjningen på grund av långtidslast är 4,5 mm att jämföra med den 

tillfälliga nedböjningen som är 1,4 mm. 

 

Nästa steg är att kontrollera plattans uppsprickning, vi klickar därför på 

knappen New result. 
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Vi vill nu veta hur plattans uppsprickning ser ut för lastkombinationen 

Bruksgräns LK8. För att visa detta resultat går vi in under Checking/ Load 

combination/ Plate results, längst ner i denna lista hittar vi ”Crack with, 

bottom” och ”Crack with top”. Vi börjar med att titta på Crack with, bottom. 

Vi väljer visningsalternativet Crack lines och klickar därefter på OK. 
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Uppsprickningen i underkant är inte så mycket att orda om då vi kan se att 

plattan helt enkelt inte spricker. 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

Vi går återigen in under Checking/ Load combination/ Plate results, men 

denna gång väljer vi istället att titta på Crack with, bottom. Vi väljer precis 

som tidigare visningsalternativet Crack lines och klickar därefter på OK. 

 

Vi kan här tydligt se hur vi i överkant får en uppsprickning längs med den fast 

inspända långsidan. Uppsprickningen är störst nära den fritt hängande sidan, 

där vi tidigare kunde se att det fanns stora moment.  

I just det här fallet är sprickorna inte särskilt oroande med tanke på att det rör 

sig om betong i inomhusmiljö, risken att armeringen ska oxidera är därmed 

begränsad. På bjälklaget ligger dessutom en beläggning, vilket gör att 

sprickorna i betongen inte kommer att synas, och därmed inte heller påverka 

estetiken. Det kan trots detta vara intressant att veta den maximala 

sprickvidden, därför ska vi nu utreda detta. 
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Vi klickar på knappen ”Numeric value”. 

 

Vi får då upp följande dialogfönster. 

 

Börja med att klicka på Define. 

Vi klickar på knappen Find only absolute minimum/maximum 

eftersom att det bara är den största sprickvidden som intresserar oss. 

Vi klickar på knappen Selected objects eftersom att vi vill veta värdet på 

den största sprickvidden sett över hela plattan. 

Vi klickar på knappen Maximum eftersom vi bara vill hitta det största 

värdet 

Nu markerar vi plattan genom att först klicka på en godtycklig punkt på 

plattan, och därefter en annan godtycklig punkt till vänster om den första. 
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Nu kan vi se att den maximala sprickbredden är 0,18 mm. Med de ovan givna 

förutsättningarna finns ingen begränsning på hur stora sprickbredderna får 

vara, men för att ha något att relatera till kan det nämnas att 0,2 mm är gränsen 

för vad som enligt BBK maximalt är tillåtet i mycket armeringsaggressiv miljö 

med armering som är föga korrosionskänslig. 

 

1.3.5 Total armeringsmängd 

Vi har nu dimensionerat plattan både i brottgräns- och bruksgränstillstånd. Nu 

återstår bara arbetet med att göra en armeringsritning och 

armeringsförteckning, till detta går det alldeles utmärkt att använda FEM-

designs armeringsmodul, men detta behandlas inte i detta kursmaterial. 

Vi väljer här istället att endast visa hur vi kan ta fram den totala 

armeringsmängden. 

Den totala armeringsmängden får vi fram genom att gå in under Main menu/ 

Tools/ Quantity estimation, se bilden nedan. 
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Vi får då upp dialogfönstret ”Quantity estimation” 

 

 

Vi börjar med att klicka på fliken Concrete, och får då tillgång till 

mängduppgifterna för vår platta. I kolumnen ”Reinf. Quantity” kan vi utläsa 

hur stor mängd armering som krävs. Till vår platta krävs alltså 135,86 kg 

armering. 
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1.4 Övningsuppgifter 

1.4.1 Övningsuppgift 1.1 

1.4.1.1 Problem 

Plattan är ett bjälklag i en kontorsbyggnad, och har sidmått enligt Figur 1-2. 

Plattans tjocklek är 180 mm och betongen är av kvalitet C28/35 med vct 0,6. 

Plattan ska korsarmeras i överkant respektive underkant med armeringsjärn Ø8 

med kvalitet B500B. På bjälklaget ligger en beläggning med tyngden 0,35 

KN/m². Dimensioneringen skall utföras enligt svensk norm i SK3.  

Bestäm största och minsta moment i de två huvudriktningarna samt erforderligt 

s-avstånd för armering Ø8 i båda riktningarna och i över- respektive underkant 

(armera efter det maximala behovet för respektive riktning och läge). Bestäm 

också största nedböjning av långtidslast och maximal sprickbredd av 

långtidslast. 

 

 

Figur 1-2. Mått och randvillkor för övningsuppgift 1.1.  
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1.4.1.2 Svar 

Maximala moment brottgräns: 

Mx+=6,93 kNm/m, Mx-=6,28 kNm/m   

My+=15,83 kNm/m, My-=-31,41 kNm/m 

S-avstånd armeringsjärn Ø8: 

UK:  x-led Ø8s300, y-led Ø8s190 ÖK:  x-led Ø8s460, y-led Ø8s90 

Maximal nedböjning långtidslast:  

20 mm 

Maximal sprickvidd långtidslast:  

0,39 mm 
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2 PLATTA EXEMPEL 2 

2.1 Problem 

Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan är belägen i 

Halmstad och utgör takbjälklag till ett varmgarage, men fungerar även som 

gårdsbjälklag som är fritt från fordonstrafik. Plattan har sidmått enligt Figur 

1-1, tjockleken 150 mm, betong av kvalitet C30/37 och armeringen av kvalitet 

B500B. På bjälklaget finns en överbyggnad med tyngden 1,4 KN/m². Två 

pelare med tvärsnittet 0,5 m x 0,2 m och längden 2,4 m stöttar bjälklaget. 

Pelarna har samma betongkvalitet som plattan och är fast inspända i såväl 

överkant mot bjälklaget som i underkant mot golvet. Dimensioneringen skall 

utföras enligt svensk norm. 

 

Figur 2-1 Mått och randvillkor för exempel 2. 
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2.2 Lösning brottgräns & bruksgräns korttid 

Precis som i Exempel1 så börjar vi med att öppna FEM-designs Plate-modul. 

Därefter fortsätter vi med att på samma sätt som tidigare välja den svenska 

dimensioneringsnormen. Vi vill även ha samma inställningar som i Exempel1 

vad gäller enheter. När vi gjort dessa inställningar i enlighet med Exempel1 så 

sparar vi vår nya fil med namnet Exempel2. Om vi nu fortfarande skulle känna 

oss lite osäkra på hur vi gör det som nämns ovan kan vi alltid gå tillbaka och 

läsa i avsnitt 1.2.1-5. 

 

2.2.1 Definiera stomlinjer  

För att underlätta vårt uppritande av geometrin, och då speciellt placeringen av 

pelarna, klickar först på fliken Structure, och därefter på knappen Axis. 

 

 

Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Axis” 

Börja med att klicka på knappen Define, dialogfönstret kommer då att se 

ut som nedan.         

 

 

 

 

 

Under ”Type” väljer vi benämning. Vi börjar med att rita de horisontella 

axlarna som vi vill döpa till A, B, osv.  därför väljer vi Letter. I rutan ”Prefix” 

väljer vi helt enkelt om vi vill ha något prefix framför våra bokstäver, det vill 

vi inte och därför lämnar vi rutan tom. I rutan ”No/Letter” väljer vi namnet på 

vår första axel och på vilket övriga axlar kommer att bygga vidare på. Vi väljer 
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att kalla vår första axel A och fyller sålunda i det i den aktuella rutan. I rutan 

”Multiple axes description” skriver vi 2*3, vilket innebär att vi får två spann 

med bredden tre meter. 

Vi kan nu sätta ut dessa axlar antingen genom att klicka på ritytan eller genom 

att skriva in koordinater i kommando raden. Vi väljer här att visa det 

sistnämnda sättet. 

Börja med att klicka i det vita fältet nere i kommandoraden. 

 

Vi skriver nu koordinaten -2 0 som startpunkt för den nedersta av axlarna. För 

att acceptera detta val och för att gå vidare trycker vi på [Enter] på 

tangentbordet. 

 

Vi skriver därefter in slutkoordinaten för samma axel, denna sätter vi till 10 0. 

Återigen godkänner vi koordinaten genom att trycka på [Enter]. 

 

 

 

 

 

Nu ska vi rita in de vertikala axlarna. Vi ändrar till Number i rutan ”Type”, 

och i rutan ”No/Letter” skriver vi 1.   

Vi klickar sedan återigen i det vita fältet nere i kommandoraden. 

 

Vi skriver därefter koordinaten 0 8 som startpunkt för den vertikala axeln som 

är längst till vänster. Precis som tidigare godkänner vi koordinaten genom att 

trycka på [Enter]. 
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Vi skriver nu in slutkoordinaten för samma axel, denna sätter vi till 0 -2.  

 

Som vanligt godkänner vi koordinaten genom att trycka på [Enter]. 

 

När detta är gjort bör det se ut som i bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Definiera plattans egenskaper 

Det är nu dags att göra inställningarna för plattan. Detta gör vi genom att klicka 

på fliken Structure i programmets tabmenu och därefter klicka på Plate i 

samma meny, se bild nedan 
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När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Plate”. 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define.  

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp dialogfönstret ”Plate properties”. 
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Vi sätter plattans tjocklek till 0,15 m, de övriga alternativen lämnar vi 

oförändrade enligt standardinställningarna. När vi säkerställt att alla 

inställningar är gjorda enligt bilden ovan klickar vi på fliken Material. 

Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi väljer betongkvalitén C30/37. ”Limit state” sätter vi till 

brottgränstillstånd. Säkerhetsklassen väljs till 2, detta i enlighet med BKR 

2:115. Precis som i Exempel1 behöver vi inte ta hänsyn till måttavvikelser, 

detta enligt BBK 2.6.3. Vi har inga utpräglade korttidslaster och därmed 

lämnar vi rutan ”Short term loading” omarkerad. Att plattan är i ett varmt och 

torrt utrymme innebär att exponeringsklassen enligt SS-EN 206-1 kan sättas till 

XC1. Vi gör valet att ha ett vct på max 0,9. Livslängsklassen sätter vi till L50. 

Kryptalet sätter vi till 0, detta kommer vi dock att behöva ändra när vi lite 

senare ska dimensionera bjälklaget mot permanent skada i 

bruksgränstillståndet. Slutligen sätter vi krympningen till 0,4 ‰ i enlighet med 

BBK 04 Tabell 2.6.4, för att därefter klicka på OK. 
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2.2.3 Definiera plattans geometri 

När vi har klickat på OK och är tillbaka i dialogfönstret med namnet ”Plate” är 

det dags att rita upp plattans geometri. 

 

 Vi börjar med att trycka på knappen Rectangular. 

 

Kontrollera nu att knappen Intersection är intryckt i snapmenyn nere i 

statusfältet, se bilden nedan. Är den inte det så måste vi klicka på den. Då 

kommer vi automatiskt att hitta skärningspunkterna mellan de axlar vi nyss 

ritade in, vilket underlättar vid uppritandet av geometrin. 

 

 

På ritytan klickar vi nu först på skärningspunkten mellan axel A och axel 1, 

följt av skärningspunkten mellan axel 4 och axel C. Vi får då upp en geometri 

som ser ut som nedan. 
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2.2.4 Definiera pelarnas egenskaper 

Vi har nu kommit till momentet där pelarna ska definieras. 

 

Vi börjar med att klicka på knappen Column i tabmenyn. 

 

 

Vi får då upp dialogfönstret 

med namnet ”Column”. 

 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 
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Vi får då upp ett nytt dialogfönster med namnet ”Column properties”, vi börjar 

med att klicka på fliken General för att ställa pelarens inspänningsförhållanden 

med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rutan ”Identifier” skriver vi C, vilket innebär att alla våra pelare kommer att 

heta C följt av ett löpnummer. Vi väljer sedan att pelarens 

inspänningsförhållanden till Fixed (fast inspänd)  i både överkant och 

underkant i såväl y- som z-riktningen. Under ”placement” väljer vi alternativet 

Under slab, vilket betyder att pelaren placeras under plattan. Pelarens längd 

anger vi till 2,4 m. Vi väljer också att inte tillåta lyftning genom att låta bli att 

bocka för rutan ”Allow uplift”. Vi kontrollerar att våra inställningar 

överensstämmer med bilden ovan, och klickar därefter på fliken Section. 
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Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 

I rullistan till vänster klickar vi på alternativet Libraries som symboliseras av 

ett antal böcker. Vi klickar oss sedan fram till önskat tvärsnitt via Libraries/ 

Concrete sections/ Rectangle/ 200x500 i den trädmeny som då finns till höger 

i fönstret. När vi gjort detta klickar vi på fliken Material.  
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Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till ytterligare ett antal 

inställningsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här gör vi precis samma val som vi gjorde för plattan, alltså 

Brottgränstillstånd, säkerhetsklass 2, ingen hänsyn till måttavvikelse, inga 

utpräglade korttidslaster, exponeringsklass XC1, vct 0,9, livslängdsklass L50, 

Krypfaktor 0 och krympning 0,4. När detta är gjort klickar vi på OK 
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2.2.5 Definiera pelarnas geometri 

Vi är nu tillbaka i dialogfönstret med namnet ”Column” 

 

 

 Vi börjar med att klicka på knappen Predefined direction. 

Vi väljer därefter alternativet Parallell with global x axis. 

Nu är det helt enkelt bara att klicka in pelarna på ritytan, vi börjar med att 

klicka på skärningspunkten mellan axel B och axel 2, därefter klickar vi på 

skärningen mellan axel B och axel. 
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2.2.6 Definiera randvillkor  

Nu är det dags att rita in stöden med de randvillkor som är givna i 

uppgiften. Från tabmenyn väljer vi Line support group. 

 

När vi gjort detta får vi upp dialogfönstret med namnet ”Line support group”. 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

När vi gjort detta får vi upp ett annat dialogfönster. I detta fönster finns 

möjlighet att göra val av stödets egenskaper. 

  

Under Macros klickar vi på knappen Fixed, som symboliserar de fast inspända 

egenskaperna. Vi låter ”Allow uplift” även fortsättningsvis vara omarkerad, 

detta eftersom att vi inte vill att hörnen skall lyfta sig och på så vis kunna skada 

huset. När valen är gjorde enligt ovan klickar vi på OK. 
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Vi är nu tillbaka i dialogfönstret ”Line support group”. 

 

I detta dialogfönster klickar vi på knappen Mark element mode. 

 

Nu ska vi markera alla plattans fyra sidor. 

 

För att markera alla plattans sidor samtidigt klickar vi först någonstans uppe till 

vänster om plattan och därefter nere till höger om plattan. Genom att markera 

från vänster till höger på det sätt som visas ovan, markeras bara objekt som helt 

innesluts av markeringen, det är alltså viktigt att inte klicka så långt utanför 

plattan att även axlarna kommer med i markeringen. 
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Nu bör vår geometri se ut som i bilden nedan. 

 

 

Nu var det ju så att det endast var plattans kortsidor som skulle vara 

fastinspända, vi klickar därför återigen på knappen Line support 

group. 

 

När vi gjort detta får vi återigen upp dialogfönstret med namnet ”Line support 

group”. 

 I detta dialogfönster klickar vi på knappen Proporties. 

På ritytan markerar vi nu de båda långsidorna med hjälp av samma teknik som 

nyss har beskrivits. 

Vi får då upp följande dialogfönster. 
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Under ”Macros” klickar 

vi på knappen Hinged, 

och därefter klickar vi 

på OK. 

 

 

 

Nu bör vår geometri se ut som i bilden nedan. 

 

 

2.2.7 Definiera laster 

2.2.7.1 Lastfall 

Nu är det dags för nästa steg, vilket innebär att vi ska definiera laster. 
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Vi klickar därför på fliken Loads i tabmenyn, se bild nedan. 

 

 

Vi börjar med att klicka på knappen Load cases i tabmenyn. 

 

Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Load cases”.  

 

Här skriver vi in våra olika lastfall på samma sätt som i Exempel1. Eftersom att 

den nyttiga lasten är fri måste vi göra ett lastfall för varje tänkbar placering av 

denna. När vi är klara skall det se ut som i bilden ovan. Vi klickar slutligen på 

OK. 

2.2.7.2 Lastkombinationer 

Nästa steg är att sätta in dessa lastfall i olika lastkombinationer. 

 

Vi klickar därför på knappen Load combinations i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Load combination”. 

 

På samma sätt som i avsnitt 1.2.9.2 för vi in de olika lastkombinationerna. 

Notera att vi inte anger alla tänkbara lastkombinationer för 

bruksgränstillståndet. Vi väljer istället ut de två lastfall som bedöms ha störst 

lokal påverkan på konstruktionen, och låter dessa vara dimensionerande för 

hela konstruktionen genom att basera våra lastkombinationer på dessa. Notera 

också att vi bara angett en lastkombination för brottgränstillståndet, och att 

denna endast innehåller lastfallet egentyngd. Denna lastkombination kommer 

inte påverka våra beräkningar på något sätt, dock måste alltid minst en 

brottgränskombination finnas med för att vi ska kunna få ut några resultat för 

den maximala sprickbredden i bruksgränstillståndet. Det skulle alltså gå precis 

lika bra att definiera brottgränskombinationen med ett annat godtyckligt värde. 

Att vi inte anger några lastkombinationer för dimensioneringen i 

brottgränstillståndet beror på att vi istället ska låta programmet generera dessa 

själv, med hjälp av funktionen ”Load groups”. När vi fört in alla 

lastkombinationer enligt ovan klickar vi på OK. 
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2.2.7.3 Lastgrupper 

Nu klickar vi på knappen Load groups i tabmenyn. 

 

Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Load groups”. 

 

I detta dialogfönster finns möjligheten att definiera lastgrupper som 

programmet sedan använder för att generera alla tänkbara lastkombinationer. 

För att lägga till en lastgrupp klickar vi på knappen Insert load case. 

 

Vi får då upp detta fönster. 
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Vi börjar med att skriva in namnet på en av de aktuella lastgrupperna, alltså 

Egentyngd. I rutan ”Type” väljer vi Permanent i listan, detta val innebär att 

lastgruppen egentyngd kommer att finnas med i alla lastkombinationer. Vi vill 

att egentyngden skall ha faktorn ett i alla kombinationer, således sätter vi både 

”Min saftey” och ”Max safety” till 1.000. Vi klickar sedan på OK. 

Vi klickar återigen på knappen Insert load case. 

 

Den här gången anger vi Nyttig last fri som namn på lastgruppen. I rutan 

”Type” väljer vi Temporary. I rutan ”Safety factor” anger vi värdet 1.3, och i 

rutan ”Same time factor” anger vi värdet 0.5. Dessa faktorer är valda för att 

svara mot dimensionering i brottgränstillståndet enligt lastkombination 1 i 

BKR Tabell 2:322a. 

Vi har nu lagt in våra två lastgrupper. 
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Till varje lastgrupp ska vi nu definiera tillhörande lastfall, detta kan vi göra 

genom att klicka på knappen Insert case(s). Vi lägger till lastfallen enligt 

bilden ovan. När vi är klara klickar vi på OK. 

 

 

Att vi inte låter programmet generera även bruksgränslastkombinationerna med 

hjälp av lastgruppsfunktionen beror på att FEM-Design använder en 

sprickanalysteknik där effekten av sprickorna beräknas genom en 

iterationsprocess. Eftersom att denna sprickanalys är en ickelinjär beräkning 

gäller inte superpositioneringsprincipen. Detta medför att sprickanalysen ej kan 

genomföras för lastgrupper, istället måste beräkningen utföras för varje enskild 

lastkombination. Eftersom att vi i bruksgränstillstånd vill ta hänsyn till 

uppsprickningen är det alltså inte möjligt att använda lastgruppsfunktionen. 

 

 



Kursmaterial FEM-Design 8.0 

 

24 

2.2.7.4 Applicera laster 

Nu är det dags att applicera de laster som skall ingå i de olika lastfallen. 

 

Vi klickar därför på knappen Surface load i tabmenyn. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Surface load”. 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp ett annat dialogfönster. I detta fönster finns 

möjlighet att göra val av lastens egenskaper. 
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Vi börjar med att välja lastfallet Egentyngd i listan. Eftersom att betongen 

räknas med automatiskt behöver vi endast lägga till överbyggnadens tyngd, 

som enligt problemformuleringen skulle vara 1.4 kN/m². När detta är gjort 

klickar vi på OK. 

Vi klickar sedan på knappen Rectangular. 

På ritytan klickar vi helt enkelt bara först på plattans nedre vänstra hörn och 

därefter plattans övre högra hörn. När detta är gjort bör lasten visas som i 

bilden nedan. 

 

Egentyngd, 1.4 kN/m² 

 

 

 

Eftersom att tillvägagångssättet för applicering av ytlaster beskrevs grundligt 

redan i Exempel1, kommer vi här fortsättningsvis endast att visa storleken på 

lasten och vart den ligger. 

 

Nyttig last fri 1, 4.0 kN/m² 

 

 

 

Nyttig last fri 2, 4.0 kN/m² 
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Nyttig last fri 3, 4.0 kN/m² 

 

 

 

Nyttig last fri 4, 4.0 kN/m² 

 

 

 

Nyttig last fri 5, 4.0 kN/m² 

 

 

 

Nyttig last fri 6, 4.0 kN/m² 

 

 

 

Nyttig last fri 7, 4.0 kN/m² 

 

 

 

Vi kan nu stänga ner dialogfönstret ”Surface load”. 
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Nu är alla laster och lastkombinationer definierade. Sedan tidigare är även 

plattans egenskaper och geometri definierade, därmed skall det nu vara möjligt 

att beräkna plattan. 

 

2.2.8 Skapa finita elementnät 

Vi klickar nu på fliken Finite elements i tabmenyn. 

 

 

Vi vill nu kontrollera inställningarna för funktionen ”Peak smoothing”. Detta 

gör vi genom att gå in via Main menu/ Settings/ All/ FEM/ Mesh/ General. 
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Vi får då upp det fönster som visas nedan. 

 

 

Under ”Auto peak smoothing region around” kontrollerar vi så att alternativet 

Columns är förbockat. Det är bara alternativet peak smoothing som kommer 

att påverka vår beräkning, men nedan följer en beskrivning av ytterligare två 

val som är aktiva som standard. Under Merge objects ser vi att rutan Auto 

merge objects är förbockad, vi ser också att ”Distance” är satt till 0.05 m. 

Detta innebär att programmet självt kommer att söka efter misstänkta fel i 

geometrin, och i de fall då dessa är mindre än fem centimeter även rätta till 

dem. Vidare kan vi se att även Avoid load multiplication är förbockat, vilket 

innebär att programmet kontrollerar att inte flera likadana laster har definierats 

av misstag. Om två eller flera laster med samma värde och samma placering 

finns i ett och samma lastfall, kommer alla utom ett att raderas. När vi är klara 

klickar vi på OK. 
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Vi klickar på knappen Prepare för att FEM-Design på egen hand ska 

generera ett optimalt finita elementnät.  

 

Finita elementnätet som FEM-Design självt har genererat ser ut som i bilden 

nedan, och det är alltså detta som beräkningarna kommer att baseras på. 

 

De runda fälten vid pelarna är ”Peak smoothing regions” 

Nu är allt färdigt för att kunna köra en finita element analys. 

 

2.2.9 Analys 

2.2.9.1 Beräkning 

Vi börjar med att klicka på fliken Analysis i tabmenyn följt av knappen 

Calculate i samma meny. 
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Vi har nu fått upp följande dialogfönster. 

 

Vi börjar med att bocka för rutorna ”Load cases”, ”Load combinations” och 

”Maximum of load groups”. Under ”Analysis” väljer vi att Peak smoothing 

skall vara aktivt. Under ”Load combinations” finns två val, dessa är ”Disable 

uplift” och ”Cracked section analysis”. Vi lämnar rutorna för dessa val 

omarkerade. När alla val är gjorda klickar vi på OK.  

 

 

 

Beräkningen startar och 

följande fönster visas. 

 

 

När beräkningen är klar visas ett meddelande om beräkningstiden. 
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Vi klickar på OK för att stänga ner detta fönster. 

 

2.2.9.2 Resultat 

Vi klickar på knappen New result som har blivit aktiv efter att 

beräkningen genomförts. 

 

Vi får då upp dialogfönstret ”Display result”. 

 

I detta fönster väljer vi vilket resultat vi vill se. Vi klickar oss fram via 

Analysis/ Maximum of load groups/ Plate internal forces/ Mx’+, och under 

”Simultaneous” väljer vi Mx’. Detta betyder att vi nu har frågat efter 
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momenten i plattans x-led för den lastkombination (genererad av 

lastgrupperna) som ger de största positiva momenten i plattans x-led. Under 

”Display options” väljer vi Colour palette för att därefter klicka på OK. 

 

Resultatet visas nu som i bilden nedan. 

 

Precis som det beskrevs i Exempel1 kan det i detta läge vara klokt att fundera 

lite över momentfördelningen, för att på så vis hitta eventuella fel i indata. Vi 

ser här att vi har negativa moment i de fast inspända kanterna och över pelarna, 

samtidigt som det största positiva momentet uppstår i plattans centrum. Detta 

stämmer bra överens med vad vi hade förväntat oss och vi kunde i och med 

detta inte hitta några uppenbara fel i indata. Det är i detta läge lämpligt att göra 

motsvarande kontroll för momenten i plattans y-led, vilket vi väljer att inte visa 

här. 

2.2.10 Egenskaper för genomstansning 

Nästa steg är att klicka på fliken RC design i tabmenyn, se bilden nedan.  
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Vi klickar nu på knappen Column punching i tabmenyn. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Column Punching”. 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Proporties. 

Nu markerar vi de två pelarna genom att först klicka på en godtycklig punkt 

som ligger nedanför och till höger om den högra pelaren, och därefter en annan 

godtycklig punkt som ligger till vänster om och ovanför den vänstra pelaren. 

När vi gjort detta får vi upp dialogfönstret ”Punching data”. 

 

Vi klickar på den översta ikonen som symboliserar valet Inside, vilket betyder 

att pelaren inte står i närheten av någon kant. 
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2.2.11 Parametrisk armering 

2.2.11.1 Definiering 

 

Vi klickar nu på knappen Plate reinforcement i tabmenyn. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Plate reinforcement”. 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Proporties. 

 

Därefter markerar vi plattan genom att först klicka på en godtycklig punkt 

någonstans på plattan och därefter klicka på en annan punkt någonstans till 

vänster om den första. 
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Vi får då upp ett nytt fönster med utseendet enligt bilden nedan. Det som nu 

visas i fönstret är de förvalda inställningarna för armeringen. 

 

Vi skall nu ändra de förvalda inställningarna till de som gäller i denna uppgift. 

Börja med att välja den armeringskvalité som efterfrågades i uppgiften, alltså 

B500B. Vi sätter stångdiametern till 8 mm i båda riktningarna i såväl överkant 

som underkant. Vi väljer täckskikt i enlighet med SS 13 70 10. Detta medför 

ett täckskikt på 20 mm i huvudriktningen. Täckskiktet för armeringen i den 

andra riktningen väljs till 20 mm plus diametern för järnet i denna riktning, 

alltså 28 mm. Vi vill inte ha någon tryckarmering och därför säkerställer vi att 

rutan ”Compression reinforcement not allowed” är förbockad. När vi har gjort 

alla inställningar enligt bilden ovan så klickar vi på OK. 

2.2.11.2 Beräkning 

 

Vi klickar nu på knappen Calculate i tabmenyn. 

 

Vi får då upp det fönster som visas i bilden nedan. 
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Att den högra rutan är förbockad innebär att resultat redan finns för denna 

beräkning, det är alltså inte nödvändigt att utföra den igen. Det är heller inte 

nödvändigt att göra någon beräkning för ”Load combinations” eftersom att vi 

bara har definierat lastkombinationer för bruksgränstillståndet. Det är i nuläget 

alltså fullt tillräckligt med att vi bockar för rutan Maximum of load groups,  

då kommer automatiskt även rutorna ”Calculation” och ”Design” att bockas 

för. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på OK. 

 

§ 

 

 

Den nya beräkningen startar. 
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2.2.11.3 Resultat 

Vi klickar på knappen New result som har blivit aktiv efter att 

beräkningen genomförts. 

 

Vi får då upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut som i bilden nedan. 

Det är samma fönster som när vi gjorde den första analysen, skillnaden är bara 

att vi nu har fler resultat. Tidigare fanns bara resultat för ”Analysis” men nu 

finns även resultat för ”Design”. 

 

Vi vill nu veta mängden nödvändig armering, så vi börjar med att välja 

Results/ Design/ Maximum of load groups/ Plate results/ Rqd. Reinf, 

bottom, x´ som alltså visar den nödvändiga mängden armering i x-riktningen i 

plattans botten. Under ”Display options” kan vi välja mellan ”Colour palette” 

och ”Contour lines”, båda dessa ger tydlig information. Vilken av dessa vi 

väljer beror helt och hållet på tycke och smak. Vi gör här valet att använda 

Colour palette. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på OK.  
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Vi klickar återigen på knappen New result.  

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Rqd. Reinf, bottom y´. Vi upprepar proceduren ytterligare två gånger 

för ”Rqd. Reinf, top x´” och ”Rqd. Reinf, top y´”. Nu har vi tagit fram resultat 

för nödvändig armeringsmängd i båda riktningarna och både för plattans 

underkant och överkant. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu komma åt de 

olika resultaten. 

 

Vi får då upp det fönster som visas nedan. 

 

I detta fönster kan vi hantera de resultat vi redan har tagit fram. För att visa ett 

resultat ur listan klickar vi på ”Display” eller ”Display and exit” beroende på 

om vi samtidigt vill stänga detta fönster eller ej. Om vi har valt att visa ett 

resultat som vi inte längre vill visa klickar vi på knappen ”Hide”, och om vi vill 

ta bort ett resultat ur listan klickar vi på knappen ”Delete”. Vill stänga fönstret 

klickar vi på ”Close” 
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Om vi istället klickar på den lilla pilen bredvid knappen ”Select result” så 

kommer vi snabbt åt listan på det sätt som visas nedan. 

 

Nedan visas de fyra resultaten från listan. 
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2.2.12 Egendefinierad armering 

Arbetssättet för detta moment beskrevs grundligt i avsnitt 1.2.13, med 

anledning av detta ska vi i detta avsnitt bara nämna en viktig skillnad. 

Definiering, beräkning och resultatframtagning skall här göras för ”Maximum 

of load groups” och alltså inte för ”Maximum of load combinations” som var 

fallet i Exempel 1.  

 

2.2.13 Optimal armering 

2.2.13.1 Optimering 

Precis som i Exempel 1 får vi nu prova oss fram genom att ange en fördelning 

vi tror på, därefter köra beräkningen på den nya fördelningen. Vi utvärderar 

resultaten från den nya beräkningen, lägger till armering där det är för lite och 

drar bort där det är för mycket. När vi är nöjda kör vi återigen beräkningen 

varefter proceduren upprepas till dess att en lämplig fördelning har hittats. 
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Nedan redovisas en möjlig fördelning som uppfyller krav på utförande och 

ekonomi. 

 

 

Visar vald fördelning av underkantsarmering.  

 

 

 

 

 

 

 



 Platta exempel 2  

 

 43 

 

Visar vald fördelning av överkantsarmering. 

 

 

2.2.13.2 Beräkning, brottgränstillstånd  

 

Vi klickar nu på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

Vi bockar återigen för rutan Maximum of load groups under ”Checking”. När 

valen är gjorda enligt bilden ovan klickar vi på OK. 

 

 

 

  

När vi klickat på OK i fönstret 

ovan  startar beräkningen 
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2.2.13.3 Resultat, brottgränstillstånd  

 

Vi klickar på knappen New result. 

 

Vi får då precis som tidigare upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut 

som i bilden nedan.  

 

Vi vill nu veta om och i så fall hur mycket armering som saknas i plattan. Vi 

börjar med att välja Missing Reinf, bottom, x´ som alltså visar hur mycket 

armering som saknas i X-riktningen i plattans underkant. Under ”Display 

options” väljer vi Colour palette. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på 

OK.  
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Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Missing Reinf, bottom y´. Vi upprepar proceduren ytterligare två 

gånger för Missing Reinf, top x´ och Missing Reinf, top y´. Nu har vi tagit 

fram resultat för saknad armering i plattans x- och y-riktning i både underkant 

och överkant. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu precis som 

tidigare komma åt de olika resultaten. 

 

Nedan visas de fyra resultaten  
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I dessa resultat kan vi se att vi fortfarande har tillräcklig armeringsmängd i hela 

plattan, samtidigt som den totala armeringsmängden har minskat kraftigt. 

 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 
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Vi är nu intresserade av att veta huruvida tvärkrafterna orsakar några problem. 

Vi går därför in under Analysis/ Maximum of load groupss/ Plate results, 

och väljer shear check ur listan. När valet är gjort klickar vi på OK. 
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Vi kan i denna figur se att skjuvkraften är något större än skjuvhållfastheten i 

ett par mindre områden i närheten av pelarna. Detta kan vi dock bortse ifrån då 

vi tar hänsyn till skjuvningen vid pelarna i den efterföljande 

genomstansningskontrollen. Vi nöjer oss här med att konstatera att 

skjuvhållfastheten är tillräcklig i alla övriga delar av plattan. 
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Vi klickar ännu en gång på knappen New result. 

 

Vi får då precis som tidigare upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut 

som i bilden nedan.  

 

Eftersom att vi i detta exempel har en platta som är understödd av pelare finns 

en risk för genomstansning, vi måste därför utföra en kontroll gällande denna 

brottmod. Vi går därför in under Analysis/ Maximum of load groups/ Plate 

results, ur listan väljer vi sedan Punching of plate. När valet är gjort klickar vi 

på OK. 
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Vi kan då se att de båda pelarna färgas gröna vilket symboliserar att det inte 

föreligger någon risk för genomstansning. Färgas pelarna däremot gula finns 

det risk för genomstansning, men detta kan avhjälpas genom att lägga in den 

föreslagna mängden skjuvarmering. Skulle däremot pelarna färgas röda 

föreligger det en stor risk för genomstansning, vilket då inte heller kan 

avhjälpas genom att lägga i en rimlig mängd skjuvarmering. Skulle detta vara 

fallet bör istället den konstruktiva utformningen ifrågasättas.  

 

Vi klickar på knappen Numeric value. 

 

 

 

 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define.  
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Nu kan vi få fram fakta om genomstansningen genom att markera någon av 

pelarna.  

 

Här ser vi värdet på pelarlasten Vd, bärförmågan Vu, mängden dragarmering i 

de båda huvudriktningarna Asx & Asy, den kritiska sektionens omkrets u1 och 

excentricitetsfaktorn n. 

Nu vet vi att plattans egenskaper är tillfredställande i brottgränstillståndet, nu 

återstår bara att se om detsamma gäller bruksgränstillståndet. 

 

 

2.2.13.4 Beräkning, bruksgränstillstånd korttid 

 

Vi klickar ytterligare en gång på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

När vi kontrollerar plattan i bruksgränstillståndet så vill vi ta hänsyn till 

uppsprickningen, detta gör vi genom att bocka för valet Cracked section 

analysis. För att komma åt detta val klickar vi på ”Load combinations” under 

analysis. Vi bockar sedan för Load cases och Load combinations under 

analysis, och Load combinations under Checking. Att vi nu väljer ”Load 

combinations” istället för ”Load groups” beror på att vi tidigare valde att 

definiera lastkombinationer för våra bruksgränslaster, medan vi valde 

lastgrupper för brottgränslasterna. När valen är gjorda enligt ovan klickar vi på 

OK. 
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Beräkningen startar. 

 

 

 

 

2.2.13.5 Resultat, bruksgränstillstånd korttid 
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Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill nu veta hur stora nedböjningar som uppstår i plattan. För att visa detta 

resultat går vi in under Analysis/ Maximum of load combinations/ 

Displacements, där väljer vi sedan ez-, vilket betyder att vi frågar efter det 

största negativa värdet i varje punkt, alltså den största nedböjningen. Att vi här 

använder ”Maximum of load combinations” beror på att vi i detta exempel har 

definierat två olika lastkombinationer för bruksgränstillstånd korttid och bara 

är intresserade av den maximala nedböjningen. Viktigt att tänka på är att vi nu 

även tar hänsyn till de två lastkombinationerna som vi definierat för 

bruksgränstillstånd långtid, men eftersom dessa belastar byggnaden på samma 

sätt men med ett lägre värde så kommer de inte att påverka resultatet. Vi gör 

till sist valet att visa nedböjningen med Colour palette och klickar därefter på 

OK. 
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Vi ser ovan hur plattan är indelad i områden som begränsas av linjer med olika 

färger, där varje färg symboliserar ett visst spann på nedböjningarnas storlek. 

Negativa värden betyder nedböjning och positiva betyder lyftning. Som vi kan 

se så har vi inte lyftning i någon punkt, vilket också stämmer med vårt val om 

att inte tillåta lyftning i något av stöden. 

För att få veta det exakta läget för den maximala nedböjningen och värdet på 

denna kan vi nu göra på samma sätt som i avsnitt 1.2.14.5 

Vi kan nu se i vilken punkt nedböjningen är som störst, och värdet för denna. 
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Plattan böjer alltså ned maximalt 0,518 mm i bruksgränstillståndet som tar 

hänsyn till tillfälliga olägenheter. Denna nedböjning är så liten att den inte 

medför några som helst olägenheter. 

 

Vi är nu klara med alla beräkningar i filen Exempel2.pla så vi klickar en 

sista gång på knappen Save. 

 

2.3 Lösning, bruksgräns långtid 

2.3.1 Spara nytt projekt 

Nu vill vi fortsätta att undersöka plattan i Bruksgränstillståndet enligt 

Lastkombination 8, alltså med hänsyn till permanent skada.  

Precis som i Exempel 1 måste nu kryptalet ändras, anledningen till detta 

förklarades utförligt i avsnitt 1.3.1. Vi vill alltså även denna gång skapa en ny 

fil som vi använder för beräkningarna som skall ta hänsyn till kryptalet. Vi 

sparar vår aktuella fil med ett nytt filnamn genom att gå in under Main menu/ 

File/ Save as. Vi väljer att kalla den nya filen Exempel2_LK8.pla. 
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2.3.2 Modifiering av kryptal   

Nu skall vi sätta in värdet för kryptalet. Vi börjar med plattans kryptal som vi 

ställer vi in på samma sätt som i avsnitt 1.3.2. Alltså vi klickar på fliken 

Structure i tabmenyn, och därefter på knappen Plate. I det fönster som då 

visar sig klickar vi på knappen Properties. Vi markerar sedan plattan genom 

att först klicka på en godtycklig punkt på plattan, och därefter en annan 

godtycklig punkt till vänster om den första. 

Vi får nu upp dialogfönstret ”Plate properties” där vi klickar på fliken Material. 

Vi ändrar kryptalet till 3 med hänsyn till BBK04 tabell 2.4.7a, alltså med 

hänsyn till miljöns förväntade relativa fuktighet. Vi klickar därefter på OK. 

 

På motsvarande sätt måste vi nu även ställa in kryptalet för de två 

pelarna. 
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Klicka på knappen Column i tabmenyn. 

 

Vi får då upp dialogfönstret 

med namnet ”Column”. 

 

 

Vi klickar nu på knappen Properties. 

Nu markerar vi de två pelarna genom att först klicka på en godtycklig punkt 

nedanför och till höger om den högra pelaren, och därefter en annan godtycklig 

punkt till vänster om och ovanför den vänstra pelaren 

Vi får nu upp dialogfönstret ”Column properties” där vi klickar på fliken 

Material. 

Vi ändrar kryptalet till 3 med hänsyn till BBK04 tabell 2.4.7a, alltså med 

hänsyn till miljöns förväntade relativa fuktighet. Vi klickar därefter på OK. 
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2.3.3 Modifiering av lastkombinationer 

För att vi senare ska kunna använda resultatvisningen ”Maximum of load 

combinations” måste vi börja med att plocka bort de lastkombinationer som 

gäller bruksgräns korttid. 

Vi klickar på fliken Loads i tabmenyn, se bild nedan. 

 

 

Vi klickar sedan på knappen Load combinations i tabmenyn. 

 

Vi får då upp dialogfönstret ”Load combinations” som visas nedan. 

 

Vi börjar med att markera lastkombinationen Bruksgräns 2 LK9, därefter 

klickar vi på knappen Delete comb. för att ta bort den ur listan. Vi upprepar 

samma förfarande med lastkombinationen Bruksgräns 4 LK9.  
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Nu bör listan se ut som i bilden nedan. 

 

Vi kontrollerar nu att vi endast har kvar de önskade lastkombinationerna och 

klickar därefter på OK. 

 

2.3.4 Optimal armering 

2.3.4.1 Beräkning, bruksgränstillstånd långtid 

Nu är det återigen dags att köra en beräkning för bruksgränstillståndet, alltså 

med hänsyn till uppsprickning. 

 

Vi börjar med att klicka på fliken RC Design i tabmenyn. 

 

Vi klickar därefter på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi gör precis samma val som när vi gjorde beräkningen för Bruksgräns LK9 

och klickar sedan OK. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2 Resultat, bruksgränstillstånd långtid 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 
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Vi vill nu veta hur stora permanenta nedböjningar som uppstår i plattan. För att 

visa detta resultat går vi in under Analysis/ Load combination/ 

Displacements, där väljer vi att först kontrollera nedböjningen för 

lastkombinationen som heter Bruksgräns 2 LK8. Vi väljer även här 

visningsalternativet Colour palette, och klickar därefter på OK. 
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Efter att ha sökt den maximala nedböjningen på samma sätt som tidigare, alltså 

i enlighet med 1.2.14.5 ser resultatet ut som nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi klickar sedan återigen på knappen New result. 

 

Vi går sedan återigen in under Analysis/ Load combination/ Displacements, 

denna gång väljer vi istället att visa nedböjningen för lastkombinationen 

Bruksgräns 4 LK8. Vi väljer även här visningsalternativet Colour palette, 

och klickar därefter på OK. 
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Vi ser nu att nedböjningen för lastkombinationen Bruksgräns LK4 är den som 

blir dimensionerande. Vi ser också att nedböjningen av långtidslast är betydligt 

större än den tillfälliga nedböjningen som undersöktes i lastkombinationerna 

Bruksgräns 2 LK9 och Bruksgräns 4 LK9, detta i likhet med Exempel 1. Den 

dimensionerande nedböjningen på grund av långtidslast är alltså 1,60 mm, 

detta att jämföra med den tillfälliga nedböjningen som är 0,52 mm. 

 

Nästa steg är att kontrollera plattans uppsprickning, vi klickar därför på 

knappen New result. 
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Vi vill nu veta hur plattans uppsprickning ser ut i Bruksgränstillstånd långtid. 

För att visa detta resultat går vi in under Checking/ Load combination/ Plate 

results, längst ner i denna lista hittar vi ”Crack with, bottom” och ”Crack with 

top”. Vi börjar med att titta på Crack with, bottom. Vi börjar med att titta på 

resultatet för lastkombinationen Bruksgräns 2 LK8. Vi väljer 

visningsalternativet Crack lines och klickar därefter på OK. 

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Crack with, bottom. Vi fortsätter sedan med att även välja Bruksgräns 

4 LK8 och visa de tillhörande resultaten Crack with, bottom och Crack with, 

top. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu precis som 

tidigare komma åt de olika resultaten. 
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Nedan visas de fyra resultaten. 
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Vi ser att plattan uppfyller alla tänkbara krav då den varken spricker i 

underkant eller överkant.   
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2.3.5 Total armeringsmängd 

Den totala armeringsmängden får vi fram på samma sätt som i Exempel 1. 

alltså genom att gå in under Main menu/ Tools/ Quantity estimation, se 

bilden nedan. 

 

 

Vi får då upp dialogfönstret ”Quantity estimation” 
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Vi börjar med att klicka på fliken Concrete, och får då tillgång till 

mängduppgifterna för vår platta. I kolumnen ”Reinf. Quantity” kan vi utläsa 

hur stor mängd armering som krävs. Till vår platta krävs alltså 193,47 kg 

armering. 
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2.4 Övningsuppgifter 

2.4.1 Övningsuppgift 2.1 

2.4.1.1 Problem 

Plattan är ett bjälklag i en danslokal, och har sidmått enligt Figur 2-2. Plattans 

tjocklek är 150 mm, betongen är av kvalitet C28/35 vct=0,6 och armeringen av 

kvalitet B500B. Plattan understöds av två stycken 3 m långa betongpelare 

(samma betongkvalitet som ovan) med måtten 1300x250 mm, vilka anses var 

fast inspända i båda ändar. På bjälklaget ligger en beläggning med tyngden 0,5 

KN/m². Plattan belastas även av en punktlast av egentyngd på 80 kN från en 

pelare. Plattan ska korsarmeras i överkant respektive underkant med 

armeringsjärn Ø12 med kvalitet B500B Dimensioneringen skall utföras enligt 

svensk norm i SK3.  

Bestäm största och minsta moment i de två huvudriktningarna samt erforderligt 

s-avstånd för armering Ø8 i båda riktningarna och i över- respektive underkant 

(armera efter det maximala behovet för respektive riktning och läge). Bestäm 

också största nedböjning av långtidslast och maximal sprickbredd av 

långtidslast. 

 

 

Figur 2-2 Mått och randvillkor för övningsuppgift 2.1.  
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2.4.1.2 Svar 

Maximala moment brottgräns: 

Mx+=34,01 kNm/m, Mx-=-24,52 kNm/m   

My+=24,87 kNm/m, My-=-16,01 kNm/m 

S-avstånd armeringsjärn: 

UK:  x-led Ø12s120, y-led Ø12s150  

ÖK:  x-led Ø12s180, y-led Ø12s260 

Genomstansning: 

Dim. Stanskraft: Vd=173 kN, Inga problem med genomstansning 
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3 PLATTA EXEMPEL 3 

3.1 Problem 

Bestäm erforderlig armering för nedanstående platta. Plattan utgör golvbjälklag 

till en restaurang. Plattan har sidmått enligt Figur 1-1, tjockleken 160 mm, 

betong av kvalitet C30/37 och armeringen av kvalitet B500B. På bjälklaget 

finns en överbyggnad med tyngden 0,2 kN/m². Plattan är fast inspänd längs alla 

sidor i väggarna som är 200 mm tjocka och 3,0 m höga, och som i sin tur är 

fast inspända mot golvet. Plattan är dessutom understödd av en 3,5 m lång 

stålbalk av typ IPE 500 S355JO enligt Figur 3-1. Väggarna som håller upp 

balken har samma egenskaper som övriga väggar, men är ledat infästa mot 

plattan. 

  

Figur 3-1. Mått och randvillkor för exempel 2. 
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3.2 Lösning, brottgräns & bruksgräns korttid 

Precis som i Exempel1 så börjar vi med att öppna FEM-designs Plate-modul. 

Därefter fortsätter vi med att på samma sätt som tidigare välja den svenska 

dimensioneringsnormen. Vi vill även ha samma inställningar som i Exempel1 

vad gäller enheter. När vi gjort dessa inställningar i enlighet med Exempel1 så 

sparar vi vår nya fil med namnet Exempel3. Om vi nu fortfarande skulle känna 

oss lite osäkra på hur vi gör det som nämns ovan kan vi alltid gå tillbaka och 

läsa i avsnitt 1.2.1-5. 

3.2.1 Definiera plattans egenskaper 

Det är nu dags att göra inställningarna för plattan. Detta gör vi genom att klicka 

på fliken Structure i programmets tabmeny och därefter klicka på Plate i 

samma meny, se bild nedan 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Plate”. 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define.  

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp dialogfönstret ”Plate properties”. 
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Vi sätter plattans tjocklek till 0,16 m, de övriga alternativen lämnar vi 

oförändrade enligt standardinställningarna. När vi säkerställt att alla 

inställningar är gjorda enligt bilden ovan klickar vi på fliken Material. 
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Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi väljer betongkvalitén C30/37. ”Limit state” sätter vi till 

brottgränstillstånd. Säkerhetsklassen väljs till 2, detta i enlighet med BKR 

2:115. Precis som i tidigare exempel behöver vi inte ta hänsyn till 

måttavvikelser, detta enligt BBK 2.6.3. Vi har heller inga utpräglade 

korttidslaster och därmed lämnar vi rutan ”Short term loading” omarkerad. Att 

plattan är i ett varmt och torrt utrymme innebär att exponeringsklassen enligt 

SS-EN 206-1 kan sättas till XC1. Vi gör valet att ha ett vct på max 0,9. 

Livslängsklassen sätter vi till L50. Kryptalet sätter vi till 0, detta kommer vi 

dock att behöva ändra när vi lite senare ska dimensionera bjälklaget mot 

permanent skada i bruksgränstillståndet. Slutligen sätter vi krympningen till 0,4 

‰ i enlighet med BBK 04 Tabell 2.6.4, för att därefter klicka på OK. 

. 
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3.2.2 Definiera plattans geometri 

När vi har klickat på OK och är tillbaka i dialogfönstret med namnet ”Plate” är 

det dags att rita upp plattans geometri. 

 

 

 

 

 

Ett sätt att rita upp den aktuella geometrin är att välja kommandot ”Polygonal” 

och därefter i tur och ordning ange plattans hörnkoordinater, vilket sammanlagt 

kommer att bli sju koordinater. Det är även möjligt att rita upp den aktuella 

geometrin genom att bara ange fyra koordinater, och det är detta sätt vi väljer 

att visa här. 

 

 Vi börjar med att trycka på knappen Rectangular. 

 

Med hjälp av tangentbordet börjar vi med att skriva in koordinaten för det 

nedre vänstra hörnet i kommandoraden. Detta hörn vill vi ha i origo, således 

skriver vi in koordinaten 0 0. Nästa koordinat anger vi utifrån plattan högsta 

höjd och längsta bredd, alltså 12 8. 
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När vi gjort detta bör det se ut som i bilden nedan. 

  

 

 Nu klickar vi på knappen Hole. 

Med detta kommando kan vi göra ett urtag i plattan. Vi börjar med att ange 

koordinaten för plattans innerhörn, alltså 5 6. Därefter anger vi en koordinaten 

för det övre högra hörnet på den rektangulära plattan vi nyss ritade, alltså 12 8.  

Resultatet bör nu vara det som visas i bilden nedan. 
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3.2.3 Definiera väggarnas egenskaper 

Vi har nu kommit till momentet där väggarna ska definieras. 

 

Vi börjar med att klicka på knappen Wall i tabmenyn. 

 

 

 

Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Wall”. 

 

 

 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 
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Vi får då upp ett nytt dialogfönster med namnet ”Wall properties”, vi börjar 

med att klicka på fliken General för att definiera pelarens 

inspänningsförhållanden med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rutan ”Identifier” skriver vi W, vilket innebär att alla våra väggar kommer att 

heta W följt av ett löpnummer. Väggens höjd anger vi till 3,5 m, och dess 

bredd till 0,2 m. Väggarna ska vara fast inspända i såväl överkant som under 

kant, således väljer alternativet Fixed för dessa. Vidare väljer vi alternativet 

Under slab, vilket betyder att väggen placeras under plattan.. Vi väljer också 

att inte tillåta lyftning genom att låta bli att bocka för rutan ”Allow uplift”. Vi 

kontrollerar att våra inställningar överensstämmer med bilden ovan, och klickar 

därefter på fliken Material. 
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Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 

Vi gör här precis samma val som vi tidigare gjorde för plattan. När vi 

kontrollerat att allt ser ut som i ovanstående bild klickar vi på OK. 

 

 

3.2.4 Definiera väggarnas geometri 

Vi är nu tillbaka i dialogfönstret med namnet ”Wall” 
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 Vi klickar på knappen Line by selection. 

Nu markerar vi hela plattan genom att först klicka på en godtycklig punkt 

nedanför och till höger om plattan, och därefter en annan godtycklig punkt 

ovanför och till vänster om plattan. 

Vi bör nu ha fått väggar längs alla sidor såsom visas i bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det dags att rita in väggarna som tillsammans med IPE-balken 

understödjer plattan. 

Vi börjar med att klicka på knappen Straight line. 

I kommandoraden skriver vi nu startpunkt och slutpunkt för de två 

väggdelarna, detta förfarande beskrivs nedan.  

Vi börjar med den nedre väggdelen genom att skriva in startpunkten 5 0 och 

acceptera koordinaten genom att trycka på [Enter]. Vi anger därefter 

slutpunkten 5 0.75  och accepterar genom att trycka på [Enter]. Vi är nu 

färdiga med den nedre väggen varvid vi trycker på [Space] på tangentbordet. 

Det är nu fritt fram att välja en ny insättningspunkt för den övre väggen. Vi 

börjar då med att skriva in startpunkten 5 6 och accepterar denna koordinat 

genom att trycka på [Enter]. Vi anger därefter slutpunkten 5 5.25 och 

accepterar genom att trycka på [Enter]. Vi är nu klara och avslutar då 

kommandot genom att trycka på [Esc] på tangentbordet.  
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Geometrin bör då se ut som i bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

De två väggdelarna vi nyss ritade skall till skillnad från de övriga väggarna inte 

vara fastinspända mot plattan, alltså måste vi ändra detta. 

 Vi klickar på knappen Properties. 

Vi markerar därefter de två väggarna på samma sätt som tidigare. 
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Vi får då återigen upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi börjar med att klicka på fliken General. Under ”Statical system” ändrar vi 

sedan infästningen i överkant till Hinged, för att slutligen klicka på OK. 

 

3.2.5 Definiera balkens egenskaper 

Vi har nu kommit till momentet där balken ska definieras. 

 

Vi börjar med att klicka på knappen Beam i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Beam”. 

 

 

 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

Vi får då upp ett nytt dialogfönster med namnet ”Beam properties”, vi börjar 

med att klicka på fliken General.  
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I rutan ”Identifier” skriver vi B, vilket innebär att vår balk kommer att heta B 

följt av ett löpnummer. När vi gjort detta klickar vi på fliken Section. 

Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 

Vi börjar med att välja alternativet Library som vi hittar högst upp i den 

vänstra listan, och symboliseras av ett antal uppställda böcker. Detta innebär att 

vi nu kan välja någon av de fördefinierade standardprofilerna. Vi fortsätter 

sedan genom att till höger i fönstret klicka oss fram via Libraries/ Steel 

sections/ IPE, där vi sedan väljer den önskade 500 profilen. När vi är färdiga 

klickar vi på fliken Eccentricity. 

Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 
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Vi vill nu ställa in insättningspunkten så att balkens läge senare kommer att 

stämma överens med verkligheten. Insättningspunkten ligger normalt i balkens 

centrum, vilket vi nu måste ändra. Eftersom att vi vill att balken ska ligga 

under plattan lägger vi in en excentricitet i z-led. Vi sätter excentriciteten till 

0.33 m i z-led, vilket motsvarar halva balkhöjden plus halva plattjockleken. Vi 

behöver däremot inte flytta balken i sidled eller vrida den, således låter vi 

värdet på y och alpha även fortsättningsvis vara 0,0 m. Under ”Statical system” 

väljer vi alternativet Calculated as eccentric bar, vilket betyder att balken 

både visas och beräknas med den inlagda excentriciteten. Det andra alternativet 

innebär att balken bara visas som excentrisk men fortfarande beräknas som om 

den vore centrisk. När vi gjort dessa val klickar vi på fliken Material. 
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Fönstret ser då ut som nedan, och vi har fått tillgång till en rad nya 

inställningsmöjligheter. 

Under ”Library materials” klickar vi på Steel och sedan på S355JO. 

Säkerhetsklassen är den samma som för övriga konstruktionen, alltså 2. 

”Gamma m” är en partialkoefficient som tar hänsyn till osäkerheter i 

 

 materialhållfastheten, vilken för tillverkningskontrollerade stålprofiler kan 

sättas till 1.0. När valen är gjorda klickar vi på OK. 

 

3.2.6 Definiera balkens geometri 

 

 Vi klickar på knappen Straight line. 
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Kontrollera nu att knappen End point fortfarande är intryckt i snapmenyn nere 

i statusfältet, se bilden nedan. Är den inte det så måste vi klicka på den.  

 

 

På ritytan klickar vi nu först på den högra plattans nedre vänstra hörn, därefter 

klickar vi på den högra plattans övre vänstra hörn. Vi avbryter därefter 

kommandot genom att trycka på [Esc] på tangentbordet. Geometrin bör då se 

ut som i bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Definiera laster 

3.2.7.1 Lastfall 

Nu är det dags för nästa steg, vilket innebär att vi ska definiera laster. Vi 

klickar därför på fliken Loads i tabmenyn, se bild nedan. 

 

 

Vi börjar med att klicka på knappen Load cases i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Load cases”.  

 

Här skriver vi in våra olika lastfall på samma sätt som i Exempel1. Eftersom att 

den nyttiga lasten är fri måste vi göra ett lastfall för varje tänkbar placering av 

denna. När vi är klara skall det se ut som i bilden ovan. Vi klickar slutligen på 

OK. 

 

3.2.7.2 Lastkombinationer 

Nästa steg är att sätta in dessa lastfall i olika lastkombinationer. 

 

Vi klickar därför på knappen Load combinations i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Load combination”. 

 

På samma sätt som i avsnitt 1.2.9.2 för vi in de olika lastkombinationerna. Till 

skillnad från exempel 2 väljer vi här alltså att själva definiera alla de olika 

lastkombinationerna. När vi gjort detta och kontrollerat att det stämmer 

överens med bilden ovan klickar vi på OK. 
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3.2.7.3 Applicera laster 

Nu är det dags att applicera de laster som skall ingå i de olika lastfallen. 

 

Vi klickar därför på knappen Surface load i tabmenyn. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Surface load”. 

 

 

I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Define. 

 

Därefter klickar vi på knappen Default settings. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp ett annat dialogfönster. I detta fönster finns 

möjlighet att göra val av lastens egenskaper. 
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Vi börjar med att välja lastfallet Egentyngd i listan. Eftersom att betongen 

räknas med automatiskt behöver vi endast lägga till överbyggnadens tyngd, 

som enligt problemformuleringen skulle vara 0.2 kN/m². När detta är gjort 

klickar vi på OK. 

 Vi klickar sedan på knappen Pick existing region. 

Nu markerar vi hela plattan genom att först klicka på en godtycklig punkt 

någonstans på plattan, och därefter en annan godtycklig punkt till vänster om 

den första punkten. 

När detta är gjort bör lasten visas som i bilden nedan. 

 

 

Egentyngd, 0.2 kN/m² 

 

 

Eftersom att tillvägagångssättet för applicering av ytlaster beskrevs grundligt 

redan i avsnitt 1.2.9.3, kommer vi här fortsättningsvis endast att visa storleken 

på lasten samt dess placering. 

 

 

Nyttig last bunden, 1.0 kN/m² 
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Nyttig last fri 1, 1.5 kN/m² 

 

 

 

 

 

Nyttig last fri 2, 1.5 kN/m² 

 

 

 

 

Nyttig last fri 3, 1.5 kN/m² 

 

 

 

Vi kan nu stänga ner dialogfönstret ”Surface load”. 

Nu är alla laster och lastkombinationer definierade. Sedan tidigare är även 

plattans egenskaper och geometri definierade, därmed skall det nu vara möjligt 

att beräkna plattan. 

 

 



 Platta exempel 3  

 

 97 

3.2.8 Skapa finita elementnät 

Vi klickar nu på fliken Finite elements i tabmenyn. 

 

 

Vi vill nu kontrollera inställningarna för funktionen ”Peak smoothing”. Detta 

gör vi genom att gå in via Main menu/ Settings/ All/ FEM/ Mesh/ General. 

 

Vi får då upp det fönster som visas nedan. 

 

Under ”Auto peak smoothing region around” kontrollerar vi så att alternativen 

Beam end points och Wall end points är förbockade. Anledningen till att vi 

väljer just dessa alternativ är att vi på grund av geometrin kan förvänta oss 

stora lokala spänningar i just dessa punkter. Under ”Merge objects” ser vi att 
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rutan Auto merge objects är förbockad, vi ser också att ”Distance” är satt till 

0.05 m. Vidare kan vi se att även Avoid load multiplication är förbockat. När 

vi är klara klickar vi på OK. 

 

Vi klickar på knappen Prepare för att FEM-Design på egen hand ska 

generera ett optimalt finita elementnät.  

 

Finita elementnätet som FEM-Design självt har genererat ser ut som i bilden 

nedan, och det är alltså detta som beräkningarna kommer att baseras på. 

 

De runda fälten vid väggändarna och balkändarna är ”Peak smoothing 

regions”. 

Nu är allt färdigt för att kunna köra en analys. 

 

3.2.9 Analys 

3.2.9.1 Beräkning 

Vi börjar med att klicka på fliken Analysis i tabmenyn följt av knappen 

Calculate i samma meny. 
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Vi har nu fått upp följande dialogfönster. 

 

Vi börjar med att bocka för rutorna ”Load cases” och ”Load combinations”. 

Under ”Analysis” väljer vi att Peak smoothing skall vara aktivt. Under ”Load 

combinations” finns två val, dessa är ”Disable uplift” och ”Cracked section 

analysis”. Vi lämnar rutorna för dessa val omarkerade. När alla val är gjorda 

klickar vi på OK.  
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Beräkningen startar och 

följande fönster visas. 

 

 

 

När beräkningen är klar visas ett meddelande om beräkningstiden. 

 

Vi klickar på OK för att stänga ner detta fönster. 

 

3.2.9.2 Resultat 

Vi klickar på knappen New result som har blivit aktiv efter att 

beräkningen genomförts. 
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Vi får då upp dialogfönstret ”Display result”. 

 

I detta fönster väljer vi vilket resultat vi vill se. Vi klickar oss fram via 

Analysis/ Maximum of load combinations/ Plate internal forces/ Mx’+, och 

under ”Simultaneous” väljer vi Mx’. Detta betyder att vi nu har frågat efter 

momenten i plattans x-led för den lastkombination som ger de största positiva 

momenten i plattans x-led. Under ”Display options” väljer vi Colour palette 

för att därefter klicka på OK. 
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Resultatet visas nu som i bilden nedan. 

 

Precis som det beskrevs i Exempel1 kan det i detta läge vara klokt att fundera 

lite över momentfördelningen, för att på så vis hitta eventuella fel i indata. Vi 

ser här att vi har negativa moment i de fast inspända kanterna och över balken, 

samtidigt som det största positiva momentet uppstår i plattans centrum. Detta 

stämmer bra överens med vad vi hade förväntat oss och vi kunde i och med 

detta inte hitta några uppenbara fel i indata. Det är i detta läge lämpligt att göra 

motsvarande kontroll för momenten i plattans y-led, vilket vi väljer att inte visa 

här. 

3.2.10 Parametrisk armering 

3.2.10.1 Definiering 

 

Vi klickar nu på knappen Plate reinforcement i tabmenyn. 

 

 

När vi gjort detta får vi upp 

dialogfönstret med namnet 

”Plate reinforcement”. 
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I detta dialogfönster klickar vi först på knappen Proporties. 

 

Därefter markerar vi plattan genom att först klicka på en godtycklig punkt 

någonstans på plattan och därefter klicka på en annan punkt någonstans till 

vänster om den första. 

 

Vi får då upp ett nytt fönster med utseendet enligt bilden nedan. Det som nu 

visas i fönstret är de förvalda inställningarna för armeringen. 

 

Vi skall nu ändra de förvalda inställningarna till de som gäller i denna uppgift. 

Börja med att välja den armeringskvalité som efterfrågades i uppgiften, alltså 

B500B. Vi sätter stångdiametern till 8 mm i båda riktningarna i såväl överkant 

som underkant. Vi väljer täckskikt i enlighet med SS 13 70 10. Detta medför 

ett täckskikt på 20 mm i huvudriktningen. Täckskiktet för armeringen i den 

andra riktningen väljs till 20 mm plus diametern för järnet i denna riktning, 

alltså 28 mm. Vi vill inte ha någon tryckarmering och därför säkerställer vi att 

rutan ”Compression reinforcement not allowed” är förbockad. När vi har gjort 

alla inställningar enligt bilden ovan så klickar vi på OK. 
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3.2.10.2 Beräkning 

 

Vi klickar nu på knappen Calculate i tabmenyn. 

 

Vi får då upp det fönster som visas i bilden nedan. 

 

Att den högra rutan är förbockad innebär att resultat redan finns för denna 

beräkning, det är alltså inte nödvändigt att utföra den igen. Det är i nuläget 

alltså fullt tillräckligt med att vi bockar för rutan Maximum of load 

combinations, då kommer automatiskt även rutorna ”Calculation” och 

”Design” att bockas för. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på OK. 
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Den nya beräkningen startar. 

 

  

 

 

 

3.2.10.3 Resultat 

Vi klickar på knappen New result som har blivit aktiv efter att 

beräkningen genomförts. 

 

Vi får då upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut som i bilden nedan. 

Det är samma fönster som när vi gjorde den första analysen, skillnaden är bara 

att vi nu har fler resultat. Tidigare fanns bara resultat för ”Analysis” men nu 

finns även resultat för ”Design”. 
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Vi vill nu veta mängden nödvändig armering, så vi börjar med att välja 

Results/ Design/ Maximum of load combinations/ Plate results/ Rqd. Reinf, 

bottom, x´ som alltså visar den nödvändiga mängden armering i x-riktningen i 

plattans botten. Under ”Display options” kan vi välja mellan ”Colour palette” 

och ”Contour lines”, båda dessa ger tydlig information. Vilken av dessa vi 

väljer beror helt och hållet på tycke och smak. Vi gör här valet att använda 

Colour palette. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på OK.  

 

Vi klickar återigen på knappen New result.  

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Rqd. Reinf, bottom y´. Vi upprepar proceduren ytterligare två gånger 

för ”Rqd. Reinf, top x´” och ”Rqd. Reinf, top y´”. Nu har vi tagit fram resultat 

för nödvändig armeringsmängd i båda riktningarna och både för plattans 

underkant och överkant. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu komma åt de 

olika resultaten. 
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Vi får då upp det fönster som visas nedan. 

 

I detta fönster kan vi hantera de resultat vi redan har tagit fram. För att visa ett 

resultat ur listan klickar vi på ”Display” eller ”Display and exit” beroende på 

om vi samtidigt vill stänga detta fönster eller ej. Om vi har valt att visa ett 

resultat som vi inte längre vill visa klickar vi på knappen ”Hide”, och om vi vill 

ta bort ett resultat ur listan klickar vi på knappen ”Delete”. Vill stänga fönstret 

klickar vi på ”Close” 

 

Om vi istället klickar på den lilla pilen bredvid knappen ”Select result” så 

kommer vi snabbt åt listan på det sätt som visas nedan. 

 

Nedan visas de fyra resultaten från listan. 
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3.2.11 Egendefinierad armering 

Arbetssättet för detta moment beskrevs grundligt i avsnitt 1.2.13, med 

anledning av detta väljer vi att inte beskriva detta här. 

3.2.12 Optimal armering 

3.2.12.1 Optimering 

Precis som i Exempel 1 får vi nu prova oss fram genom att ange en fördelning 

vi tror på, därefter köra beräkningen på den nya fördelningen. Vi utvärderar 

resultaten från den nya beräkningen, lägger till armering där det är för lite och 

drar bort där det är för mycket. När vi är nöjda kör vi återigen beräkningen 

varefter proceduren upprepas till dess att en lämplig fördelning har hittats. 

 

Nedan redovisas en möjlig fördelning som uppfyller krav på utförande och 

ekonomi. 

Visar vald fördelning av underkantsarmering.  
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Visar vald fördelning av överkantsarmering. 

 

 

3.2.12.2 Beräkning, brottgränstillstånd  

 

Vi klickar nu på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

Vi bockar återigen för rutan Maximum of load combinations under 

”Checking”. När valen är gjorda enligt bilden ovan klickar vi på OK. 

 

 

 

  

När vi klickat på OK i fönstret 

ovan  startar beräkningen 
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3.2.12.3 Resultat, brottgränstillstånd  

 

Vi klickar på knappen New result. 

 

Vi får då precis som tidigare upp dialogfönstret ”Display result” som ser ut 

som i bilden nedan.  

 

Vi vill nu veta om och i så fall hur mycket armering som saknas i plattan. Vi 

börjar med att välja Missing Reinf, bottom, x´ som alltså visar hur mycket 

armering som saknas i X-riktningen i plattans underkant. Under ”Display 

options” väljer vi Colour palette. När vi gjort valen enligt ovan klickar vi på 

OK.  
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Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Missing Reinf, bottom y´. Vi upprepar proceduren ytterligare två 

gånger för Missing Reinf, top x´ och Missing Reinf, top y´. Nu har vi tagit 

fram resultat för saknad armering i plattans x- och y-riktning i både underkant 

och överkant. 

 

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu precis som 

tidigare komma åt de olika resultaten. 

 

Nedan visas de fyra resultaten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Platta exempel 3  

 

 115 
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I dessa resultat kan vi se att vi fortfarande har tillräcklig armeringsmängd i hela 

plattan, samtidigt som den totala armeringsmängden har minskat kraftigt. 

Nu vet vi att plattans egenskaper är tillfredställande i brottgränstillståndet, nu 

återstår bara att se om detsamma gäller bruksgränstillståndet. 

 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 
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Med tanke på geometrin och de laster som verkar på konstruktionen så verkar 

det ytterst osannolikt att skjuvkrafterna skulle vara något problem, men vi 

väljer ändå att undersöka detta. Vi går in under Analysis/ Maximum of load 

groupss/ Plate results, och väljer Punching of plate ur listan. När valet är 

gjort klickar vi på OK. 
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Genom att studera ovanstående figur kan vi konstatera att skjuvkraften är större 

än skjuvhållfastheten i delar av plattan. De största problemen finns vid 

balkändarna, och som mest är skjuvkraften 43,82 kN/m större än 

skjuvhållfastheten. En möjlig lösning är att lägga in skjuvarmering i 

problemområdena, vi kan också tänka oss att dessa krafter tas upp av B-järnen i 

väggen. Storleken på skjuvkraften i dessa punkter är dock starkt beroende av 

storleken på finita elementnätet, ett finare nät innebär högre tvärkraft. Vi 

kommer i detta exempel inte behandla detta vidare, vi nöjer oss istället med att 

konstatera att problemet finns. 

 

Vi klickar ännu en gång på knappen New result. 

 

 

3.2.12.4 Beräkning, bruksgränstillstånd korttid 

 

Vi klickar ytterligare en gång på knappen Calculate i tabmenyn. 
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Vi får då upp dialogfönstret som visas nedan. 

 

När vi kontrollerar plattan i bruksgränstillståndet så vill vi ta hänsyn till 

uppsprickningen, detta gör vi genom att bocka för valet Cracked section 

analysis. För att komma åt detta val klickar vi på ”Load combinations” under 

analysis. Vi bockar sedan för Load cases och Load combinations under 

analysis, och Load combinations under Checking. Att vi nu väljer ”Load 

combinations” istället för ”Load groups” beror på att vi tidigare valde att 

definiera lastkombinationer för våra bruksgränslaster, medan vi valde 

lastgrupper för brottgränslasterna. När valen är gjorda enligt ovan klickar vi på 

OK. 
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Beräkningen startar. 

 

 

 

 

3.2.12.5 Resultat, bruksgränstillstånd korttid 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 
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Vi vill nu veta hur stora nedböjningar som uppstår i plattan. För att visa detta 

resultat går vi in under Analysis/ Maximum of load combinations/ 

Displacements, där väljer vi sedan ez-, vilket betyder att vi frågar efter det 

största negativa värdet i varje punkt, alltså den största nedböjningen. Att vi här 

använder ”Maximum of load combinations” beror på att vi i detta exempel har 

definierat tre olika lastkombinationer för bruksgränstillstånd korttid och bara är 

intresserade av den maximala nedböjningen. Viktigt att tänka på är att vi nu 

även tar hänsyn till de två lastkombinationerna som vi definierat för 

bruksgränstillstånd långtid, men eftersom dessa belastar byggnaden på samma 

sätt men med ett lägre värde så kommer de inte att påverka resultatet. Vi gör 

till sist valet att visa nedböjningen med Colour palette och klickar därefter på 

OK. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Vi ser ovan hur plattan är indelad i områden som begränsas av linjer med olika 

färger, där varje färg symboliserar ett visst spann på nedböjningarnas storlek. 

Negativa värden betyder nedböjning och positiva betyder lyftning. För att få 

veta det exakta läget för den maximala nedböjningen och värdet på denna kan 

vi nu göra på samma sätt som i avsnitt 1.2.14.5 

Vi kan nu se i vilken punkt nedböjningen är som störst, och värdet för denna. 
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Plattan böjer alltså ned maximalt 1,57 mm i bruksgränstillståndet som tar 

hänsyn till tillfälliga olägenheter. Denna nedböjning är så liten att den inte 

medför några som helst olägenheter. 

Det var inga problem att lokalisera den maximala nedböjningen, men om vi 

skulle vilja se ur nedböjningarna varierar inser vi att skalan är för grov för att 

visa detta på ett tillfredsställande sätt. Vi måste därför anpassa denna för att 

kunna visa önskat resultat på ett önskvärt sätt. 

 

 Vi trycker därför på knappen Change result. 
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Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Surface, colour palette”  

 

Vi börjar med att klicka på den gröna pilen på färgskalans högra sida. I det fält 

som finns till höger om rutan som visar den gröna färgen skriver vi in 

nedböjningens maximala värde, alltså -0.001574. När vi gjort detta klickar vi 

på knappen Modify, som ligger längst till höger under ”Value”. Vi upprepar 

sedan samma procedur för den röda pilen. Kom ihåg att värdet nu skall vara 

0.001574, då vi ställer in den positiva delen av skalan. Nästa steg är att göra en 

finare indelning av skalan, detta gör vi genom att skriva in ett lämpligt värde i 

fältet ”Step”. Ett lämpligt val är att sätta varje steg till en femtedel av 

maxvärdet, alltså 0.0003148. Vi kan sedan zooma in skalan genom att under 

”View” klicka ett antal gånger på knappen Zoom in. När skalan ser ut på 

önskat sätt klickar vi på OK.  
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Nu ser resultatet istället ut som i bilden nedan. 

 

Vi ser hur vi genom att ändra skalan kan få en betydligt bättre bild över hur 

nedböjningarna varierar i plattan. 

 

Vi är nu klara med alla beräkningar i filen Exempel3.pla så vi klickar en 

sista gång på knappen Save. 

 

3.3 Lösning, bruksgräns långtid 

3.3.1 Spara nytt projekt 

Nu vill vi fortsätta att undersöka plattan i Bruksgränstillståndet enligt 

Lastkombination 8, alltså med hänsyn till permanent skada.  

Precis som i Exempel 1 måste nu kryptalet ändras, anledningen till detta 

förklarades utförligt i avsnitt 1.3.1. Vi vill alltså även denna gång skapa en ny 

fil som vi använder för beräkningarna som skall ta hänsyn till kryptalet. Vi 

sparar vår aktuella fil med ett nytt filnamn genom att gå in under Main menu/ 

File/ Save as. Vi väljer att kalla den nya filen Exempel3_LK8.pla. 
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3.3.2 Modifiering av kryptal   

Nu skall vi sätta in värdet för kryptalet. Vi börjar med plattans kryptal som vi 

ställer vi in på samma sätt som i avsnitt 1.3.2. Alltså vi klickar på fliken 

Structure i tabmenyn, och därefter på knappen Plate. I det dialogfönster som 

då visar sig klickar vi på knappen Properties. Vi markerar sedan plattan 

genom att först klicka på en godtycklig punkt på plattan, och därefter en annan 

godtycklig punkt till vänster om den första. 

Vi får nu upp dialogfönstret ”Plate properties” där vi klickar på fliken Material. 

Vi ändrar kryptalet till 3 med hänsyn till BBK04 tabell 2.4.7a, alltså med 

hänsyn till miljöns förväntade relativa fuktighet. Vi klickar därefter på OK. 
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På motsvarande sätt måste vi nu även ställa in kryptalet väggarna.  

Klicka på knappen Wall i tabmenyn. 

 

Vi får då upp dialogfönstret med namnet ”Wall”. 

 

 

 

 

 

Vi klickar nu på knappen Properties. 

 

Nu markerar samtliga väggar genom att först klicka på en godtycklig punkt 

nedanför och till höger om den vår geometri, och därefter en annan godtycklig 

punkt till vänster om och ovanför densamma. 
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Vi får nu upp dialogfönstret ”Wall properties” där vi klickar på fliken Material. 

Vi ändrar kryptalet till 3 med hänsyn till BBK04 tabell 2.4.7a, alltså med 

hänsyn till miljöns förväntade relativa fuktighet. Vi klickar därefter på OK. 

3.3.3 Modifiering av lastkombinationer 

För att vi senare ska kunna använda resultatvisningen ”Maximum of load 

combinations” måste vi börja med att plocka bort de lastkombinationer som 

gäller bruksgräns korttid. 

Vi klickar på fliken Loads i tabmenyn, se bild nedan. 

 

 

Vi klickar sedan på knappen Load combinations i tabmenyn. 
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Vi får då upp det dialogfönstret ”Load combinations” som visas nedan. 

 

Vi börjar med att markera lastkombinationen Bruksgräns 1 LK9, därefter 

klickar vi på knappen Delete comb. för att ta bort den ur listan. Vi upprepar 

samma förfarande med lastkombinationerna Bruksgräns 2 LK9 och 

Bruksgräns 3 LK9. 
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Nu bör listan se ut som i bilden nedan. 

 

Vi kontrollerar nu att vi endast har kvar de önskade lastkombinationerna och 

klickar därefter på OK. 

 

3.3.4 Optimal armering 

3.3.4.1 Beräkning, bruksgränstillstånd långtid 

Nu är det återigen dags att köra en beräkning för bruksgränstillståndet, alltså 

med hänsyn till uppsprickning. 

 

Vi börjar med att klicka på fliken RC Design i tabmenyn. 
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Vi klickar därefter på knappen Calculate i tabmenyn. 

 

 

Vi gör precis samma val som när vi gjorde beräkningen för Bruksgräns LK9 

och klickar sedan OK. 
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3.3.4.2 Resultat, bruksgränstillstånd långtid 

 

Vi klickar återigen på knappen New result. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill nu veta hur stora permanenta nedböjningar som uppstår i plattan. För att 

visa detta resultat går vi in under Analysis/ Maximum of load combinations/ 

Displacements, där väljer vi sedan ez-, vilket betyder att vi frågar efter det 

största negativa värdet i varje punkt, alltså den största nedböjningen. Vi väljer 

även här visningsalternativet Colour palette, och klickar därefter på OK. 
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Efter att ha sökt den maximala nedböjningen i enlighet med 1.2.14.5 och ändrat 

skalan i enlighet avsnitt 3.2.12.5 ser resultatet ut som nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser nu att nedböjningen av långtidslast är betydligt större än den tillfälliga 

nedböjningen som undersöktes i lastkombinationerna Bruksgräns 1 LK9, 

Bruksgräns 2 LK9 och Bruksgräns 3 LK9, detta i likhet med tidigare exempel. 

Den dimensionerande nedböjningen på grund av långtidslast är alltså 5,34 mm, 

detta att jämföra med den tillfälliga nedböjningen som är 1,57 mm. 

 

 

Nästa steg är att kontrollera plattans uppsprickning, vi klickar därför på 

knappen New result. 
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Vi vill nu veta hur plattans uppsprickning ser ut i bruksgränstillstånd långtid. 

För att visa detta resultat går vi in under Checking/ Maximum of load 

combinations/ Plate results, längst ner i denna lista hittar vi ”Crack with, 

bottom” och ”Crack with top”. Vi börjar med att titta på Crack with, bottom. 

Vi väljer visningsalternativet Crack lines och klickar därefter på OK. 

Därefter gör vi återigen så som ovan beskrivits, men denna gång väljer vi 

istället Crack with, top.  

Genom att klicka på knappen Select result kan vi nu precis som 

tidigare komma åt de olika resultaten. 
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Nedan visas de två resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser att plattan uppfyller alla tänkbara krav då den varken spricker i 

underkant eller överkant.   
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3.3.5 Total armeringsmängd 

Den totala armeringsmängden får vi fram på samma sätt som i föregående 

exempel. alltså genom att gå in under Main menu/ Tools/ Quantity 

estimation, se bilden nedan. 

 

  

Vi får då upp dialogfönstret ”Quantity estimation” 
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Vi börjar med att klicka på fliken Concrete, och får då tillgång till 

mängduppgifterna för vår platta. I kolumnen ”Reinf. Quantity” kan vi utläsa 

hur stor mängd armering som krävs. Till vår platta krävs alltså 307,490 kg 

armering. 
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3.4 Övningsuppgifter 

3.4.1 Övningsuppgift 3.1 

3.4.1.1 Problem 

Plattan är ett bjälklag i ett laboratorium, och har sidmått enligt Figur 3-2. 

Plattans tjocklek är 150 mm, betongen är av kvalitet C28/35. Plattan skall 

korsarmeras i över- respektive underkant med armeringsjärn Ø10 med kvalitet 

B500B. På bjälklaget ligger en beläggning med tyngden 0,35 KN/m². 

Bjälklaget ligger upplagt på väggar runt om. Dessa är 2,7 m höga, 160 mm 

tjocka, har samma betongkvalitet som plattan och kan antas vara fast inspända 

mot såväl golv som bjälklag. Bjälklaget ligger dessutom upplagt på två stycken 

balkar HEB 220 i stålkvalitet S275JR. På bjälklaget står en bärande vägg som 

ger upphov till en linjelast på 10 kN/m av egentyngder från ovanliggande 

konstruktioner. Plattan dimensioneras enligt svensk norm i SK2.  

Bestäm största och minsta moment i de två huvudriktningarna samt erforderligt 

s-avstånd för armering Ø10 i båda riktningarna och i över- respektive 

underkant (armera efter det maximala behovet för respektive riktning och 

läge). Bestäm också maximal nedböjning i bruksgränstillstånd korttid.  

 

 

Figur 3-2 Mått och randvillkor för övningsuppgift 3.1.  
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3.4.1.2 Svar 

Maximala moment brottgräns: 

Mx+=13,02  kNm/m, Mx-=-21,49 kNm/m   

My+=33,29 kNm/m, My-=-34,58 kNm/m 

S-avstånd armeringsjärn: 

UK:  x-led Ø10s300, y-led Ø10s150  

ÖK:  x-led Ø10s130, y-led Ø10s90 

Maximal nedböjning korttid: 

19,5 mm 
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Allmänt
Gränstillstånd Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2
Hänsyn tagen till måttavvikelser Nej
Utpräglad korttidslast Nej
Exponeringsklass XC1 Torr eller ständigt våt
Vattencementtal 0.90
Livslängdsklass L50

Material - Betong
C25/30
Fcc 14.55 MPa
Fct 1.03 MPa
Ec 23485 MPa
Utförandeklass I,II

Material - Överkantsarmering

B500B
Diameter mm
Fst MPa 395
Fsc MPa 395
Es MPa 173160

Material - Underkantsarmering

B500B
Diameter mm
Fst MPa 395
Fsc MPa 395
Es MPa 173160

Plattkoordinater (m)
Platta Tjocklek Arm.rikt.

nr X1 Y1 X2 Y1 H (x/y)

1 0,00 0,00 7,00 5,00 0,200 Y
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Fria ränder
Platta Sida

1 Höger  

Väggkoordinater (m)
Vägg Insp. grad

nr X1 Y1 X2 Y2 (%)

1 0,00 0,00 7,00 0,00 0,0
2 0,00 0,00 0,00 5,00 100,0
3 0,00 5,00 7,00 5,00 100,0

Utbredd last (kN/m2)
Lastvärden i brottgränstillstånd

Platta Bunden Fri
1 5,45 1,95

Lastförhållande
Förhållande mellan bruks- och brottlaster 0,780

Armeringsdetaljer (Normberoende)
Stångdiameter : UK 6 mm
Stångdiameter : ÖK 8 mm
Täckskikt UK 20 mm
Täckskikt ÖK 20 mm

Fältarmering Metod A (Diameter =  6 mm)
Riktn. X ---> Riktn. Y --->

Platta Moment Erf A s s Kommentar Moment Erf A s s Kommentar
kNm/m mm 2 mm kNm/m mm 2 mm

1 3,00 44 400 Min.Arm 9,32 135 210  

Stödarmering Metod A (Diameter =  8 mm)
Stöd Summamoment Dim. moment A s s Kommentar

kNm/m kNm/m mm 2 mm
 1-v 2 9,01 9,01 131 384  
 1-v 3 14,41 14,41 211 239  
 1-v 1 0,00 0,00 0 0  

Metod A Minsta plattjocklek
Platta Min. h (m) Kommentar

1  0.122    <=  0.200 OK

Fältarmering Metod B (Diameter =  6 mm)
Riktn. X ---> Riktn. Y --->

Platta Moment Erf A s s Kommentar Moment Erf A s s Kommentar
kNm/m mm

2 mm kNm/m mm
2 mm

1 3,00 44 400 Min.Arm 9,32 135 210  
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Stödarmering Metod B (Diameter =  8 mm)
Stöd Moment Erf. A s s Kommentar

kNm/m mm
2 mm

 1-v 2 9,01   131 384  
 1-v 3 14,41   211 239  
 1-v 1 0,00   0 0  

Metod B Minsta plattjocklek
Platta Min. h (m) Kommentar

1  0.122    <=  0.200 OK

Randmoment (Vid Fria Ränder)
Platta Rand Läge Utjämn. <-- Armering --> Kommentar

nr nr moment Area Diam Antal

kNm/m mm
2 mm st

1 3 f 6.50 101 8 3
s 11.56 168 8 4

Avslutning av armering (m)
Platta Position e e-d e/2+d e+d Kommentar

1 1 - v 2 1,65 1,48 1,00 1,82
1 1 - v 3 1,13 0,96 0,74 1,30

Vägglaster Platta nummer  1
Kant Led Koord. Last Koord. Last Koord. Last Koord. Last

X/Y m kN/m m kN/m m kN/m m kN/m

Vänster Y 0,00 0,00 2,00 21,60 5,00 0,00 0,00 0,00
Ovan   X 0,00 0,00 3,00 22,20 7,00 22,20 0,00 0,00
Höger  Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Under  X 0,00 0,00 3,00 14,80 7,00 14,80 0,00 0,00

Hörnlyft
Platta Kraft (kN)

1 Fritt upplagd--Fast  inspänd  F= 9.73  

Hörnkrafter (Vid Fria Ränder)
Platta Koordinat Kraft Koordinat Kraft

X (m) Y (m) kN X (m) Y (m) kN

1 7,00 5,00 0,90 7,00 0,00 0,60

Max Vägglaster(Utbredd last) (kN/m)
Platta Vänster Ovan Höger Under

1 21,60 22,20 0,00 14,80

Tvärkraftskontroll utan hänsyn till armering
Platta Max Tvärkraft Kapacitet Kommentar

kN/m kN/m
1 22,20   69,236 OK!
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Fältarmering

5.00

7.00

xy

P1

ø6s 400

ø6s 210    3ø8 Rand

Stödarmering (Utan Randarm)

5.00

7.00

xy

P1

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

Stödarmering : Lista
 ID  Armering  ID  Armering 
 1 ø8 s= 768 [1.83]  4 ø8 s= 768 [1.00]
 2 ø8 s= 478 [1.31]  5 ø8 s= 478 [0.74]
 3 ø8 s=   0 [1.31]  6 ø8 s=   0 [1.31]
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Indata analys

2,75 (f 1) 2,75 (f 2) 2,75 (f 3)

3,00 (f 1)

3,00 (f 2)

P1 P2

1,20

(S1)3,60

1,20

1,38 (S2)2,75 (S3)2,75 1,38

Upplagsförhållanden
Kant 1 Fast inspänd
Kant 2 Fritt upplagd
Kant 3 Fast inspänd
Kant 4 Fritt upplagd

Geometri
X - riktning Y - riktning

Ant. Pelare Ant. Fack Ant. Pelare Ant. Fack
2   3   1   2   

Plattjocklek
150 mm Pelarna är momentstyvt förbundna med plattan

Facklängder
Fack nr X-riktning (m) Y-riktning (m)

 1 2,75   3,00   
 2 2,75   3,00   
 3 2,75   -.--

Pelargrupper
Grupp Typ Diameter Längd Inspänning

nr mm mm underkant pelare

1 Rektangulär 200   500   2400

Pelartillhörighet
Pelargrupp Antal pelare Pelare

1 2 P1 P2 

Utbredda laster på hela plattan
Bunden last på hela plattan 6,00 kN/m²
Fri last på hela plattan 5,20 kN/m²
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Resultat analys: strimla 1

Brottlinjetyp B: Max. moment enl. elasticitetsteorin
Fack Vä. stöd +Värde fack Hö. stöd

Nr kNm kNm kNm

 1 -28,55  14,37   -26,50  
 2 -26,91  15,85   -26,91  
 3 -26,50  14,37   -28,55  

Brottlinjetyp B: Max. Tvärkraft
   enl. elasticitetsteorin
Fack Vänster stöd Höger stöd

Nr kN kN

 1 58,87  -56,04  
 2 57,68  -57,68  
 3 56,04  -58,87  

Max. stödreaktioner enl. elast.teorin
  samt pelarmoment

Stöd Reaktion Pelarmoment

Nr kN kNm

 1 58,87  0,00   
 2 113,71  0,40   
 3 113,71  -0,40   
 4 58,87  0,00   

Max. pelarmoment enl. elast.teorin 

  samt stödreaktioner
Stöd Reaktion Pelarmoment

Nr kN kNm

 1 58,87  0,00   
 2 88,57  -2,37   
 3 88,57  2,37   
 4 58,87  0,00   

Brottlinjetyp A:

  Pelarlaster och C-Mått
Pelare Reaktion  C 

Nr kN  m 
 1 113,71  1,59   
 2 113,71  1,59   

Brottlinjetyp A: Max. moment
Fack Vä. stöd +Värde fack Hö. stöd

Nr kNm/m kNm/m kNm/m

 1 4,74  -17,00
 2 -17,06 4,74  -17,00
 3 -17,06 4,74  
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Böjmoment (kNm): Fack  1 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,0 0,00  -28,55    
0,1 0,00  -13,89    
0,2 0,71  -2,27    
0,3 6,66  0,00    
0,4 11,81  0,00    
0,5 14,28  0,00    
0,6 13,69  0,00    
0,7 10,06  0,00    
0,8 3,38  -4,94    
0,9 0,00  -12,62    
1,0 0,00  -26,50    

Böjmoment (kNm): Fack  2 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,0 0,00  -26,91    
0,1 0,00  -12,58    
0,2 2,40  -3,69    
0,3 9,75  0,00    
0,4 14,32  0,00    
0,5 15,85  0,00    
0,6 14,32  0,00    
0,7 9,75  0,00    
0,8 2,40  -3,69    
0,9 0,00  -12,58    
1,0 0,00  -26,91    

Böjmoment (kNm): Fack  3 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,0 0,00  -26,50    
0,1 0,00  -12,62    
0,2 3,38  -4,94    
0,3 10,06  0,00    
0,4 13,69  0,00    
0,5 14,28  0,00    
0,6 11,81  0,00    
0,7 6,66  0,00    
0,8 0,71  -2,27    
0,9 0,00  -13,89    
1,0 0,00  -28,55    

Tvärkrafter (kN): Fack  1 :Elastisk
 X/L  (max) 
0,0 58,87    
0,1 47,78    
0,2 36,69    
0,3 25,60    
0,4 14,52    
0,5 -3,43    
0,6 -11,68    
0,7 -22,77    
0,8 -33,86    
0,9 -44,95    
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Tvärkrafter (kN): Fack  1 :Elastisk
 X/L  (max) 

1,0 -56,04    

Tvärkrafter (kN): Fack  2 :Elastisk
 X/L  (max) 
0,0 57,68    
0,1 46,59    
0,2 35,50    
0,3 24,41    
0,4 13,32    
0,5 -2,24    
0,6 -13,32    
0,7 -24,41    
0,8 -35,50    
0,9 -46,59    
1,0 -57,68    

Tvärkrafter (kN): Fack  3 :Elastisk
 X/L  (max) 

0,0 56,04    
0,1 44,95    
0,2 33,86    
0,3 22,77    
0,4 11,68    
0,5 3,43    
0,6 -14,52    
0,7 -25,60    
0,8 -36,69    
0,9 -47,78    
1,0 -58,87    
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Indata dimensionering

Allmänt
Gränstillstånd                          Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass                          2
Hänsyn tagen till måttavvikelser        Nej
Utpräglad korttidslast                  Nej
Exponeringsklass                        XC1 Torr eller ständigt våt
Vattencementtal                         0.90
Livslängdsklass                         L50

Material - Betong
C30/37
Fcc                                         17.58 MPa
Fct                                          1.15 MPa
Ec                                      25000 MPa
Utförandeklass                          I

Material - Överkantsarmering

B500B
Diameter  mm                                 
Fst       MPa                 395            
Fsc       MPa                 395            
Es        MPa                 173160         

Material - Underkantsarmering

B500B
Diameter  mm                                 
Fst       MPa                 395            
Fsc       MPa                 395            
Es        MPa                 173160         

Material - Bygelarmering

B500B
Diameter  mm        - 16                     
Fst       MPa      395                       
Fsc       MPa      395                       
Es        MPa   173160                       

Täckskikt
Strimla Överkant Underkant

nr mm mm

 1 20  20  
 2 20  20  
 3 20  20  
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Armeringsdetaljer
Strimla ÖK arm. (mm) UK arm. (mm) c/c Avstånd Typ HR(mm)

nr Min Max Min Max Min Max
 1 6  10  6  10  150  300  Primär  
 2 6  10  6  10  150  300  Primär  
 3 6  10  6  10  150  300  Primär  

Sektioner:
Stöd Fält Sektion Total Livbredd Fläns -->

nr nr Typ Höjd Tjocklek Bredd

mm mm mm mm mm
  1         R   150  3600
      1     R   150  3600
  2         R   150  3600
      2     R   150  3600
  3         R   150  3600
      3     R   150  3600
  4         R   150  3600

Resultat dimensionering: strimla  1

Dimensionerande värden: Fack  1
Moment (kNm/m) Vänster stöd Max fack Höger stöd

 Negativt  Delområde 1 (Sym)      -7.93       0.00        0.00
                     2 (Sym)       0.00                 -17.06
 Positivt                         0.00       4.74        0.00

Dimensionerande värden: Fack  2
Moment (kNm/m) Vänster stöd Max fack Höger stöd

 Negativt  Delområde 1 (Sym)       0.00       0.00        0.00
                     2 (Sym)     -17.06                 -17.06
 Positivt                         0.00       4.74        0.00

Dimensionerande värden: Fack  3
Moment (kNm/m) Vänster stöd Max fack Höger stöd

 Negativt  Delområde 1 (Sym)       0.00       0.00       -7.93
                     2 (Sym)     -17.06                   0.00
 Positivt                         0.00       4.74        0.00

Överkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Delområde  1  (Sym) Ø  6 c/c 170
Erf. area (mm2/m) 165 0 0
Effektiv höjd (mm) 127
Aktuell bredd (mm) 3600 3600 1003
Delområde  2  (Sym) Ø 10 c/c 215
Erf. area (mm2/m) 0 360
Effektiv höjd (mm) 125
Aktuell bredd (mm) 0 796
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Underkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

                      Ø  6 c/c 285
 Erf. area (mm2/m)    0 98 0
 Korr. enl BH 6.5:348 0
 Effektiv höjd (mm)   127
 Aktuell bredd (mm)   3600 3600 3600

Överkantsarmering: Fack  2
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Delområde  1  (Sym)
Erf. area (mm2/m) 0 0 0
Effektiv höjd (mm)
Aktuell bredd (mm) 1003 3600 1003
Delområde  2  (Sym) Ø 10 c/c 215 Ø 10 c/c 215
Erf. area (mm2/m) 360 360
Effektiv höjd (mm) 125 125
Aktuell bredd (mm) 796 796

Underkantsarmering: Fack  2
Vänster stöd Max fack Höger stöd

                      Ø  6 c/c 285
 Erf. area (mm2/m)    0 98 0
 Korr. enl BH 6.5:348 0
 Effektiv höjd (mm)   127
 Aktuell bredd (mm)   3600 3600 3600

Överkantsarmering: Fack  3
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Delområde  1  (Sym) Ø  6 c/c 170
Erf. area (mm2/m) 0 0 165
Effektiv höjd (mm) 127
Aktuell bredd (mm) 1003 3600 3600
Delområde  2  (Sym) Ø 10 c/c 215
Erf. area (mm2/m) 360 0
Effektiv höjd (mm) 125
Aktuell bredd (mm) 796 0

Underkantsarmering: Fack  3
Vänster stöd Max fack Höger stöd

                      Ø  6 c/c 285
 Erf. area (mm2/m)    0 98 0
 Korr. enl BH 6.5:348 0
 Effektiv höjd (mm)   127
 Aktuell bredd (mm)   3600 3600 3600
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Strimla  1

Avkortning (mm): (Fack  1 )
Överkant ------ Ø  6 c/c 170-------                                  

                                  ------- Ø 10 c/c 215------
                                                            
                                                            
<           732          >        <          1006          >
                                                            
Vänster                  Plattelement                  Höger

Underkant ----------------------- Ø  6 c/c 285------------------------

Avkortning (mm): (Fack  2 )
Överkant                                                             

------ Ø 10 c/c 215-------        ------- Ø 10 c/c 215------
                                                            
                                                            
<           983          >        <           983          >
                                                            
Vänster                  Plattelement                  Höger

Underkant ----------------------- Ø  6 c/c 285------------------------

Avkortning (mm): (Fack  3 )
Överkant                                   ------- Ø  6 c/c 170------

------ Ø 10 c/c 215-------                                  
                                                            
                                                            
<           983          >        <           730          >
                                                            
Vänster                  Plattelement                  Höger

Underkant ----------------------- Ø  6 c/c 285------------------------

Genomstansningskontroll:
Pelare nr  1  Rektangulär innerpelare 

Pelarens dimensioner:
Bredd (X_Dim) Bredd (X_Dim)

mm mm
 200  500

C-måttet:
 C Total plattjocklek

mm mm
 1605  150

Böjarmering i ök platta
X-led Y-led

 Ø  10 c/c  215  Ø  10 c/c  185
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Laster
Stanskraft Moment M x Moment M y

kN kNm kNm
116,00 11,00 -2,00

Kritiska snittet
Effektivt till:  100% 

Pelare nummer:  1
Stanskraft Bärförmåga ---

kN BBK BH
116,00 125,83 96,50

Allmänt
Kritiska snittets längd U1 1,78 m
Del beräknad för skjuvning U0 0,20 m
Formell skjuvhållfasthet BBK fv1 0,84 MPa
Skjuvhållfasthet BBK fv1 0,56 MPa
Formell skjuvhållfasthet BH fv1 0,63 MPa
Excentricitetsfaktor 0,73
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Indata analys

2,75 (f 1) 2,75 (f 2) 2,75 (f 3)

3,00 (f 1)

3,00 (f 2)

P1 P2

1,20

(S1)3,60

1,20

1,38 (S2)2,75 (S3)2,75 1,38

Upplagsförhållanden
Kant 1 Fast inspänd
Kant 2 Fritt upplagd
Kant 3 Fast inspänd
Kant 4 Fritt upplagd

Geometri
X - riktning Y - riktning

Ant. Pelare Ant. Fack Ant. Pelare Ant. Fack
2   3   1   2   

Plattjocklek
150 mm Pelarna är momentstyvt förbundna med plattan

Facklängder
Fack nr X-riktning (m) Y-riktning (m)

 1 2,75   3,00   
 2 2,75   3,00   
 3 2,75   -.--

Pelargrupper
Grupp Typ Diameter Längd Inspänning

nr mm mm underkant pelare

1 Rektangulär 200   500   2400

Pelartillhörighet
Pelargrupp Antal pelare Pelare

1 2 P1 P2 

Utbredda laster på hela plattan
Bunden last på hela plattan 6,00 kN/m²
Fri last på hela plattan 5,20 kN/m²
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Resultat analys: strimla 2

Brottlinjetyp B: Max. moment enl. elasticitetsteorin
Fack Vä. stöd +Värde fack Hö. stöd

Nr kNm kNm kNm

 1 0,00  20,40   -34,65  
 2 -34,65  20,40   0,00  

Brottlinjetyp B: Max. Tvärkraft

   enl. elasticitetsteorin
Fack Vänster stöd Höger stöd

Nr kN kN

 1 35,48  -57,75  
 2 57,75  -35,48  

Max. stödreaktioner enl. elast.teorin

  samt pelarmoment
Stöd Reaktion Pelarmoment

Nr kN kNm
 1 35,48  0,00   
 2 115,50  0,00   
 3 35,48  0,00   

Max. pelarmoment enl. elast.teorin 

  samt stödreaktioner
Stöd Reaktion Pelarmoment

Nr kN kNm
 1 35,48  0,00   
 2 88,69  11,13   
 3 35,48  0,00   

Brottlinjetyp A:

  Pelarlaster och C-Mått
Pelare Reaktion  C 

Nr kN  m 
 1 115,50  1,61   

Brottlinjetyp A: Max. moment
Fack Vä. stöd +Värde fack Hö. stöd

Nr kNm/m kNm/m kNm/m
 1 4,81  -17,30
 2 -17,33 4,81  

Böjmoment (kNm): Fack  1 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,0 0,00  0,00    
0,1 9,26  0,00    
0,2 15,74  0,00    
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Böjmoment (kNm): Fack  1 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,3 19,45  0,00    
0,4 20,40  0,00    
0,5 18,56  0,00    
0,6 13,96  0,00    
0,7 6,59  0,00    
0,8 0,00  -5,54    
0,9 0,00  -18,71    
1,0 0,00  -34,65    

Böjmoment (kNm): Fack  2 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,0 0,00  -34,65    
0,1 0,00  -18,71    
0,2 0,00  -5,54    
0,3 6,59  0,00    
0,4 13,96  0,00    
0,5 18,56  0,00    
0,6 20,40  0,00    
0,7 19,45  0,00    
0,8 15,74  0,00    
0,9 9,26  0,00    
1,0 0,00  0,00    

Tvärkrafter (kN): Fack  1 :Elastisk
 X/L  (max) 

0,0 35,48    
0,1 26,24    
0,2 17,00    
0,3 7,76    
0,4 -2,31    
0,5 -11,55    
0,6 -20,79    
0,7 -30,03    
0,8 -39,27    
0,9 -48,51    
1,0 -57,75    

Tvärkrafter (kN): Fack  2 :Elastisk
 X/L  (max) 

0,0 57,75    
0,1 48,51    
0,2 39,27    
0,3 30,03    
0,4 20,79    
0,5 11,55    
0,6 2,31    
0,7 -7,76    
0,8 -17,00    
0,9 -26,24    
1,0 -35,48    
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Böjmoment

  0
-5

 5

-10

 10

-15

 15

-20

 20

-25

 25

-30

 30

-35

 35

<f1> <f2>

3,00 3,00

Tvärkrafter

  0
10

 -10

20

 -20

30

 -30

40

 -40

50

 -50

60

 -60

<f1> <f2>

3,00 3,00

Indata dimensionering

Allmänt
Gränstillstånd                          Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass                          2
Hänsyn tagen till måttavvikelser        Nej
Utpräglad korttidslast                  Nej
Exponeringsklass                        XC1 Torr eller ständigt våt
Vattencementtal                         0.90
Livslängdsklass                         L50

Material - Betong

C30/37
Fcc                                         17.58 MPa
Fct                                          1.15 MPa
Ec                                      25000 MPa
Utförandeklass                          I

Material - Överkantsarmering

B500B
Diameter  mm                                 
Fst       MPa                 395            
Fsc       MPa                 395            
Es        MPa                 173160         

Material - Underkantsarmering

B500B
Diameter  mm                                 
Fst       MPa                 395            
Fsc       MPa                 395            
Es        MPa                 173160         
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Material - Bygelarmering

B500B
Diameter  mm        - 16                     
Fst       MPa      395                       
Fsc       MPa      395                       
Es        MPa   173160                       

Täckskikt
Strimla Överkant Underkant

nr mm mm

 1 20  20  
 2 20  20  
 3 20  20  

Armeringsdetaljer
Strimla ÖK arm. (mm) UK arm. (mm) c/c Avstånd Typ HR(mm)

nr Min Max Min Max Min Max

 1 6  10  6  10  150  300  Primär  
 2 6  10  6  10  150  300  Primär  
 3 6  10  6  10  150  300  Primär  

Sektioner:
Stöd Fält Sektion Total Livbredd Fläns -->

nr nr Typ Höjd Tjocklek Bredd

mm mm mm mm mm

  1         R   150  2750
      1     R   150  2750
  2         R   150  2750
      2     R   150  2750
  3         R   150  2750

Resultat dimensionering: strimla  2

Dimensionerande värden: Fack  1
Moment (kNm/m) Vänster stöd Max fack Höger stöd

 Negativt  Delområde 1 (Sym)       0.00       0.00       -2.48
                     2 (Sym)       0.00                 -19.81
 Positivt                         0.00       7.42        0.00

Dimensionerande värden: Fack  2
Moment (kNm/m) Vänster stöd Max fack Höger stöd

 Negativt  Delområde 1 (Sym)      -2.48       0.00        0.00
                     2 (Sym)     -19.81                   0.00
 Positivt                         0.00       7.42        0.00

Överkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Delområde  1  (Sym) Ø  6 c/c 300
Erf. area (mm2/m) 0 0 52
Effektiv höjd (mm) 127
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Överkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Aktuell bredd (mm) 2750 2750 572
Minimiarmering

Delområde  2  (Sym) Ø 10 c/c 185
Erf. area (mm2/m) 0 418
Effektiv höjd (mm) 125
Aktuell bredd (mm) 0 802

Underkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

                      Ø  6 c/c 180
 Erf. area (mm2/m)    0 154 0
 Korr. enl BH 6.5:348 0
 Effektiv höjd (mm)   127
 Aktuell bredd (mm)   2750 2750 2750

Överkantsarmering: Fack  2
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Delområde  1  (Sym) Ø  6 c/c 300
Erf. area (mm2/m) 52 0 0
Effektiv höjd (mm) 127
Aktuell bredd (mm) 572 2750 2750

Minimiarmering
Delområde  2  (Sym) Ø 10 c/c 185
Erf. area (mm2/m) 418 0
Effektiv höjd (mm) 125
Aktuell bredd (mm) 802 0

Underkantsarmering: Fack  2
Vänster stöd Max fack Höger stöd

                      Ø  6 c/c 180
 Erf. area (mm2/m)    0 154 0
 Korr. enl BH 6.5:348 0
 Effektiv höjd (mm)   127
 Aktuell bredd (mm)   2750 2750 2750

Strimla  2

Avkortning (mm): (Fack  1 )
Överkant                                      ---- Ø  6 c/c 300------

                                  ------- Ø 10 c/c 185------
                                                            
                                                            
                                  <          1039          >
                                     <           965       >
Vänster                  Plattelement                  Höger

Underkant ----------------------- Ø  6 c/c 180------------------------

Avkortning (mm): (Fack  2 )
Överkant ------ Ø  6 c/c 300----                                     

------ Ø 10 c/c 185-------                                  
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Avkortning (mm): (Fack  2 )
                                                            
                                                            
<           990          >                                  
<           864       >                                     
Vänster                  Plattelement                  Höger

Underkant ----------------------- Ø  6 c/c 180------------------------

Genomstansningskontroll:
Pelare nr  1  Rektangulär innerpelare 

Pelarens dimensioner:
Bredd (X_Dim) Bredd (X_Dim)

mm mm
 200  500

C-måttet:
 C Total plattjocklek

mm mm

 1605  150

Böjarmering i ök platta
X-led Y-led

 Ø  10 c/c  215  Ø  10 c/c  185

Laster
Stanskraft Moment M x Moment M y

kN kNm kNm
116,00 11,00 -2,00

Kritiska snittet
Effektivt till:  100% 

Pelare nummer:  1
Stanskraft Bärförmåga ---

kN BBK BH
116,00 125,83 96,50

Allmänt
Kritiska snittets längd U1 1,78 m
Del beräknad för skjuvning U0 0,20 m
Formell skjuvhållfasthet BBK fv1 0,84 MPa
Skjuvhållfasthet BBK fv1 0,56 MPa
Formell skjuvhållfasthet BH fv1 0,63 MPa
Excentricitetsfaktor 0,73
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Indata analys

2,75 (f 1) 2,75 (f 2) 2,75 (f 3)

3,00 (f 1)

3,00 (f 2)

P1 P2

1,20

(S1)3,60

1,20

1,38 (S2)2,75 (S3)2,75 1,38

Upplagsförhållanden
Kant 1 Fast inspänd
Kant 2 Fritt upplagd
Kant 3 Fast inspänd
Kant 4 Fritt upplagd

Geometri
X - riktning Y - riktning

Ant. Pelare Ant. Fack Ant. Pelare Ant. Fack
2   3   1   2   

Plattjocklek
150 mm Pelarna är momentstyvt förbundna med plattan

Facklängder
Fack nr X-riktning (m) Y-riktning (m)

 1 2,75   3,00   
 2 2,75   3,00   
 3 2,75   -.--

Pelargrupper
Grupp Typ Diameter Längd Inspänning

nr mm mm underkant pelare

1 Rektangulär 200   500   2400

Pelartillhörighet
Pelargrupp Antal pelare Pelare

1 2 P1 P2 

Utbredda laster på hela plattan
Bunden last på hela plattan 6,00 kN/m²
Fri last på hela plattan 5,20 kN/m²
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Resultat analys: strimla 3

Brottlinjetyp B: Max. moment enl. elasticitetsteorin
Fack Vä. stöd +Värde fack Hö. stöd

Nr kNm kNm kNm

 1 0,00  20,40   -34,65  
 2 -34,65  20,40   0,00  

Brottlinjetyp B: Max. Tvärkraft

   enl. elasticitetsteorin
Fack Vänster stöd Höger stöd

Nr kN kN

 1 35,48  -57,75  
 2 57,75  -35,48  

Max. stödreaktioner enl. elast.teorin

  samt pelarmoment
Stöd Reaktion Pelarmoment

Nr kN kNm
 1 35,48  0,00   
 2 115,50  0,00   
 3 35,48  0,00   

Max. pelarmoment enl. elast.teorin 

  samt stödreaktioner
Stöd Reaktion Pelarmoment

Nr kN kNm
 1 35,48  0,00   
 2 88,69  11,13   
 3 35,48  0,00   

Brottlinjetyp A:

  Pelarlaster och C-Mått
Pelare Reaktion  C 

Nr kN  m 
 2 115,50  1,61   

Brottlinjetyp A: Max. moment
Fack Vä. stöd +Värde fack Hö. stöd

Nr kNm/m kNm/m kNm/m
 1 4,81  -17,30
 2 -17,33 4,81  

Böjmoment (kNm): Fack  1 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,0 0,00  0,00    
0,1 9,26  0,00    
0,2 15,74  0,00    
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Böjmoment (kNm): Fack  1 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,3 19,45  0,00    
0,4 20,40  0,00    
0,5 18,56  0,00    
0,6 13,96  0,00    
0,7 6,59  0,00    
0,8 0,00  -5,54    
0,9 0,00  -18,71    
1,0 0,00  -34,65    

Böjmoment (kNm): Fack  2 :Elastisk
 X/L  Pos  Neg 

0,0 0,00  -34,65    
0,1 0,00  -18,71    
0,2 0,00  -5,54    
0,3 6,59  0,00    
0,4 13,96  0,00    
0,5 18,56  0,00    
0,6 20,40  0,00    
0,7 19,45  0,00    
0,8 15,74  0,00    
0,9 9,26  0,00    
1,0 0,00  0,00    

Tvärkrafter (kN): Fack  1 :Elastisk
 X/L  (max) 

0,0 35,48    
0,1 26,24    
0,2 17,00    
0,3 7,76    
0,4 -2,31    
0,5 -11,55    
0,6 -20,79    
0,7 -30,03    
0,8 -39,27    
0,9 -48,51    
1,0 -57,75    

Tvärkrafter (kN): Fack  2 :Elastisk
 X/L  (max) 

0,0 57,75    
0,1 48,51    
0,2 39,27    
0,3 30,03    
0,4 20,79    
0,5 11,55    
0,6 2,31    
0,7 -7,76    
0,8 -17,00    
0,9 -26,24    
1,0 -35,48    
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Böjmoment

  0
-5

 5

-10

 10

-15

 15

-20

 20

-25

 25

-30

 30

-35

 35

<f1> <f2>

3,00 3,00

Tvärkrafter

  0
10

 -10

20

 -20

30

 -30

40

 -40

50

 -50

60

 -60

<f1> <f2>

3,00 3,00

Indata dimensionering

Allmänt
Gränstillstånd                          Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass                          2
Hänsyn tagen till måttavvikelser        Nej
Utpräglad korttidslast                  Nej
Exponeringsklass                        XC1 Torr eller ständigt våt
Vattencementtal                         0.90
Livslängdsklass                         L50

Material - Betong

C30/37
Fcc                                         17.58 MPa
Fct                                          1.15 MPa
Ec                                      25000 MPa
Utförandeklass                          I

Material - Överkantsarmering

B500B
Diameter  mm                                 
Fst       MPa                 395            
Fsc       MPa                 395            
Es        MPa                 173160         

Material - Underkantsarmering

B500B
Diameter  mm                                 
Fst       MPa                 395            
Fsc       MPa                 395            
Es        MPa                 173160         
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Material - Bygelarmering

B500B
Diameter  mm        - 16                     
Fst       MPa      395                       
Fsc       MPa      395                       
Es        MPa   173160                       

Täckskikt
Strimla Överkant Underkant

nr mm mm

 1 20  20  
 2 20  20  
 3 20  20  

Armeringsdetaljer
Strimla ÖK arm. (mm) UK arm. (mm) c/c Avstånd Typ HR(mm)

nr Min Max Min Max Min Max

 1 6  10  6  10  150  300  Primär  
 2 6  10  6  10  150  300  Primär  
 3 6  10  6  10  150  300  Primär  

Sektioner:
Stöd Fält Sektion Total Livbredd Fläns -->

nr nr Typ Höjd Tjocklek Bredd

mm mm mm mm mm

  1         R   150  2750
      1     R   150  2750
  2         R   150  2750
      2     R   150  2750
  3         R   150  2750

Resultat dimensionering: strimla  3

Dimensionerande värden: Fack  1
Moment (kNm/m) Vänster stöd Max fack Höger stöd

 Negativt  Delområde 1 (Sym)       0.00       0.00       -2.48
                     2 (Sym)       0.00                 -19.81
 Positivt                         0.00       7.42        0.00

Dimensionerande värden: Fack  2
Moment (kNm/m) Vänster stöd Max fack Höger stöd

 Negativt  Delområde 1 (Sym)      -2.48       0.00        0.00
                     2 (Sym)     -19.81                   0.00
 Positivt                         0.00       7.42        0.00

Överkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Delområde  1  (Sym) Ø  6 c/c 300
Erf. area (mm2/m) 0 0 52
Effektiv höjd (mm) 127
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Överkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Aktuell bredd (mm) 2750 2750 572
Minimiarmering

Delområde  2  (Sym) Ø 10 c/c 185
Erf. area (mm2/m) 0 418
Effektiv höjd (mm) 125
Aktuell bredd (mm) 0 802

Underkantsarmering: Fack  1
Vänster stöd Max fack Höger stöd

                      Ø  6 c/c 180
 Erf. area (mm2/m)    0 154 0
 Korr. enl BH 6.5:348 0
 Effektiv höjd (mm)   127
 Aktuell bredd (mm)   2750 2750 2750

Överkantsarmering: Fack  2
Vänster stöd Max fack Höger stöd

Delområde  1  (Sym) Ø  6 c/c 300
Erf. area (mm2/m) 52 0 0
Effektiv höjd (mm) 127
Aktuell bredd (mm) 572 2750 2750

Minimiarmering
Delområde  2  (Sym) Ø 10 c/c 185
Erf. area (mm2/m) 418 0
Effektiv höjd (mm) 125
Aktuell bredd (mm) 802 0

Underkantsarmering: Fack  2
Vänster stöd Max fack Höger stöd

                      Ø  6 c/c 180
 Erf. area (mm2/m)    0 154 0
 Korr. enl BH 6.5:348 0
 Effektiv höjd (mm)   127
 Aktuell bredd (mm)   2750 2750 2750

Strimla  3

Avkortning (mm): (Fack  1 )
Överkant                                      ---- Ø  6 c/c 300------

                                  ------- Ø 10 c/c 185------
                                                            
                                                            
                                  <          1039          >
                                     <           965       >
Vänster                  Plattelement                  Höger

Underkant ----------------------- Ø  6 c/c 180------------------------

Avkortning (mm): (Fack  2 )
Överkant ------ Ø  6 c/c 300----                                     

------ Ø 10 c/c 185-------                                  
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Avkortning (mm): (Fack  2 )
                                                            
                                                            
<           990          >                                  
<           864       >                                     
Vänster                  Plattelement                  Höger

Underkant ----------------------- Ø  6 c/c 180------------------------

Genomstansningskontroll:
Pelare nr  1  Rektangulär innerpelare 

Pelarens dimensioner:
Bredd (X_Dim) Bredd (X_Dim)

mm mm
 200  500

C-måttet:
 C Total plattjocklek

mm mm

 1605  150

Böjarmering i ök platta
X-led Y-led

 Ø  10 c/c  215  Ø  10 c/c  185

Laster
Stanskraft Moment M x Moment M y

kN kNm kNm
116,00 11,00 -2,00

Kritiska snittet
Effektivt till:  100% 

Pelare nummer:  1
Stanskraft Bärförmåga ---

kN BBK BH
116,00 125,83 96,50

Allmänt
Kritiska snittets längd U1 1,78 m
Del beräknad för skjuvning U0 0,20 m
Formell skjuvhållfasthet BBK fv1 0,84 MPa
Skjuvhållfasthet BBK fv1 0,56 MPa
Formell skjuvhållfasthet BH fv1 0,63 MPa
Excentricitetsfaktor 0,73
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Geometri

8.00

12.00

xy

P1
P2

Allmänt
Gränstillstånd Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2
Hänsyn tagen till måttavvikelser Nej
Utpräglad korttidslast Nej
Exponeringsklass XC1 Torr eller ständigt våt
Vattencementtal 0.90
Livslängdsklass L50

Material - Betong

C30/37
Fcc 17.58 MPa
Fct 1.15 MPa
Ec 25000 MPa
Utförandeklass I

Material - Överkantsarmering

B500B
Diameter mm
Fst MPa 395
Fsc MPa 395
Es MPa 173160

Material - Underkantsarmering

B500B
Diameter mm
Fst MPa 395
Fsc MPa 395
Es MPa 173160

Plattkoordinater (m)
Platta Tjocklek Arm.rikt.

nr X1 Y1 X2 Y1 H (x/y)

1 0,00 0,00 5,00 8,00 0,160 Y
2 5,00 0,00 12,00 6,00 0,160 Y
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Väggkoordinater (m)
Vägg Insp. grad

nr X1 Y1 X2 Y2 (%)

1 0,00 0,00 0,00 8,00 100,0
2 0,00 8,00 5,00 8,00 100,0
3 5,00 6,00 5,00 8,00 100,0
4 5,00 6,00 12,00 6,00 100,0
5 12,00 0,00 12,00 6,00 100,0
6 0,00 0,00 12,00 0,00 100,0
7 5,00 0,00 5,00 6,00 0,0

Utbredd last (kN/m2)

Lastvärden i brottgränstillstånd
Platta Bunden Fri

1 5,34 1,95
2 5,34 1,95

Lastförhållande
Förhållande mellan bruks- och brottlaster 0,800

Armeringsdetaljer (Normberoende)
Stångdiameter : UK 6 mm
Stångdiameter : ÖK 6 mm
Täckskikt UK 20 mm
Täckskikt ÖK 20 mm

Fältarmering Metod A (Diameter =  6 mm)
Riktn. X ---> Riktn. Y --->

Platta Moment Erf A s s Kommentar Moment Erf A s s Kommentar
kNm/m mm

2 mm kNm/m mm
2 mm

1 5,90 115 246  1,68 31 320 Min.Arm
2 4,11 80 320 Min.Arm 5,69 106 267  

Stödarmering Metod A (Diameter =  6 mm)
Stöd Summamoment Dim. moment A s s Kommentar

kNm/m kNm/m mm
2 mm

 1-v 1 10,09 10,09 189 149  
 1-v 2 5,10 5,10 95 298  
 1-  2 9,77 9,77 183 154  
 1-v 3 9,77 9,77 183 154  
 1-v 7 0,00 0,00 0 0  
 1-v 6 5,10 5,10 95 298  
 2-  1 7,40 9,77 183 154  
 2-v 4 10,31 10,31 193 146  
 2-v 5 7,57 7,57 141 200  
 2-v 6 10,31 10,31 193 146  

Metod A Minsta plattjocklek
Platta Min. h (m) Kommentar

1  0.091    <=  0.160 OK
2  0.089    <=  0.160 OK
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Fältarmering Metod B (Diameter =  6 mm)
Riktn. X ---> Riktn. Y --->

Platta Moment Erf A s s Kommentar Moment Erf A s s Kommentar
kNm/m mm

2 mm kNm/m mm
2 mm

1 6,29 123 230  1,80 33 320 Min.Arm
2 3,93 76 320 Min.Arm 5,15 96 295  

Stödarmering Metod B (Diameter =  6 mm)
Stöd Moment Erf. A s s Kommentar

kNm/m mm
2 mm

 1-  2 8,67   162 174  
 1-v 1 10,09   189 149  
 1-v 2 5,10   95 298  
 1-v 3 9,77   183 154  
 1-v 7 0,00   0 0  
 1-v 6 5,10   95 298  
 2-v 4 10,31   193 146  
 2-v 5 7,57   141 200  
 2-v 6 10,31   193 146  

Metod B Minsta plattjocklek
Platta Min. h (m) Kommentar

1  0.094    <=  0.160 OK
2  0.084    <=  0.160 OK

Avslutning av armering (m)
Platta Position e e-d e/2+d e+d Kommentar

1 1 - v 1 0,95 0,82 0,61 1,08
1 1 - v 2 1,22 1,09 0,74 1,35
1 1 -   2 0,85 0,72 0,56 0,98
1 1 - v 3 0,93 0,80 0,60 1,06
1 1 - v 6 1,22 1,09 0,74 1,35
2 2 -   1 1,35 1,22 0,81 1,48
2 2 - v 4 1,25 1,12 0,76 1,38
2 2 - v 5 1,21 1,08 0,74 1,34
2 2 - v 6 1,25 1,12 0,76 1,38

Vägglaster Platta nummer  1
Kant Led Koord. Last Koord. Last Koord. Last Koord. Last

X/Y m kN/m m kN/m m kN/m m kN/m
Vänster Y 0,00 0,00 2,50 18,23 5,50 18,23 8,00 0,00
Ovan   X 0,00 0,00 2,50 18,23 5,00 0,00 0,00 0,00
Höger  Y 0,00 0,00 2,50 18,23 5,50 18,23 8,00 0,00
Under  X 0,00 0,00 2,50 18,23 5,00 0,00 0,00 0,00

Vägglaster Platta nummer  2
Kant Led Koord. Last Koord. Last Koord. Last Koord. Last

X/Y m kN/m m kN/m m kN/m m kN/m

Vänster Y 0,00 0,00 3,00 21,87 6,00 0,00 0,00 0,00
Ovan   X 5,00 0,00 8,00 21,87 9,00 21,87 12,00 0,00
Höger  Y 0,00 0,00 3,00 21,87 6,00 0,00 0,00 0,00
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Vägglaster Platta nummer  2
Kant Led Koord. Last Koord. Last Koord. Last Koord. Last

X/Y m kN/m m kN/m m kN/m m kN/m

Under  X 5,00 0,00 8,00 21,87 9,00 21,87 12,00 0,00

Max Vägglaster(Utbredd last) (kN/m)
Platta Vänster Ovan Höger Under

1 18,23 18,23 18,23 18,23
2 21,87 21,87 21,87 21,87

Tvärkraftskontroll utan hänsyn till armering
Platta Max Tvärkraft Kapacitet Kommentar

kN/m kN/m

1 18,23   58,036 OK!
2 21,87   58,036 OK!

Fältarmering

8.00

12.00

xy

P1
P2

ø6s 230

ø6s 320

ø6s 320

ø6s 295

Stödarmering (Utan Randarm)

8.00

12.00

xy

P1
P2

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

Stödarmering : Lista
 ID  Armering  ID  Armering 
 1 ø6 s= 348 [1.48] [1.48]  10 ø6 s= 348 [0.81] [0.80]
 2 ø6 s= 298 [1.09]  11 ø6 s= 298 [0.61]
 3 ø6 s= 596 [1.35]  12 ø6 s= 596 [0.74]
 4 ø6 s= 308 [1.06]  13 ø6 s= 308 [0.59]
 5 ø6 s=   0 [1.06]  14 ø6 s=   0 [1.06]
 6 ø6 s= 596 [1.35]  15 ø6 s= 596 [0.74]
 7 ø6 s= 292 [1.39]  16 ø6 s= 292 [0.76]
 8 ø6 s= 400 [1.34]  17 ø6 s= 400 [0.74]
 9 ø6 s= 292 [1.39]  18 ø6 s= 292 [0.76]
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