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Sammanfattning
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, ett konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn med ca 50 anställda, 
använder ett egenskrivet BASIC program i DOS för beräkning av grundfundament i betong med 
grundsula och plintskaft avseende stabilitet och erforderlig armering. I dagsläget finns det ungefär 
10 användare av programmet.

Några kända problem med programmet är att varje dator måste konfigureras manuellt med 
kommandopromptens NET USE kommando. Detta för att en anslutning av nätverksskrivaren till 
den lokala porten LPT1 måste finnas för att utskriften ska fungera. Dessutom kan varken indata 
eller resultat från ett fundament sparas.

Detta examensarbete behandlar arbetet för att konvertera det äldre DOS programmet till ett 
modernare fönsterbaserat programspråk med möjlighet att kunna spara fundamenten för respektive 
projekt.
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Förord
Examensarbetet är utfört vid Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås.

Anders Lindén, Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Christer Sandberg och Linus Källberg, Mälardalens 
högskola har varit mina handledare.
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Inledning

Bakgrund
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, ett konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn med ca 50 anställda, 
använder ett egenskrivet BASIC program i DOS för beräkning av rektangulära grundfundament i 
betong med grundsula och plintskaft avseende stabilitet och erforderlig armering. I dagsläget finns 
det ungefär 10 användare av programmet.

Några kända problem med programmet är att varje dator måste konfigureras manuellt med 
kommandopromptens NET USE kommando. Detta för att en anslutning av nätverksskrivaren till 
den lokala porten LPT1 måste finnas för att utskriften ska fungera. Dessutom kan varken indata 
eller resultat från ett fundament sparas. Inmatningen kan också förbättras eftersom det inte går att 
backa för att ändra ett redan inmatat värde.

Detta examensarbete behandlar arbetet för att konvertera det äldre DOS programmet med sina 
resultatutskrifter på svenska och engelska till ett modernare fönsterbaserat programspråk med 
möjlighet att kunna spara fundamenten för respektive projekt.

Syfte/Avgränsningar
En omarbetning, konvertering av det gamla programmet med möjlighet att kunna spara varje 
fundament per projekt i ett modernare programspråk och med mer grafisk utformning. Möjlighet att 
i framtiden kunna uppdatera enligt nya kommande beräkningsnormer.

Konventioner
I rapporten används i några av figurerna klassdiagram enligt UML [2]. Dessa är dock inte helt strikt 
enligt de rekommendationer som OMG utarbetat utan exporterade från NetBeans IDE 6.5.1  i en 
förenklad variant.

För den intresserade läsaren har en enkel UML-lathund bifogats, appendix C, som mer utförligt 
beskriver de relationer som kan förekomma mellan olika klasser i ett klassdiagram.

Den aktuella standarden går att hitta från www.omg.org.
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Relaterat arbete, teori
Funda programmet är utformat med metoder och förutsättningar enligt svensk byggnorm 1980 
[SBN80].

Illustrationer och text nedan är hämtade från upphovsmannens, Harald Bjerke, beskrivning av teorin 
bakom programmet:

Figur a visar grundfundamentet i ett plansnitt genom x-axeln och figur b samma grundfundament i 
ett plansnitt genom y-axeln. Grundfundamentet består av ett plintskaft som sticker upp höjden D1 
ovan marknivån och en grundsula på djupet D2 under marknivån. Grundsulan har tjockleken H och 
hela fundamentet belastar marken på djupet D under marknivån. 

Figur c visar fundamentet ovanifrån med x-axel åt höger och y-axel uppåt. Här visas att plintskaft 
och grundsula har olika storlek i x- respektive y-led. Ax och Ay är måtten på plintskaftet i x- 
respektive y-led och på motsvarande sätt är Bx och By måtten på grundsulan i x- respektive y-led. 
Det är bara skaftet med måtten Ax och Ay som sticker upp ovan mark medan grundsulan med 
måtten Bx och By ligger under marken på djupet D2. 

På toppen av plintskaftet finns någon form av utrustning, vanligtvis en mast med tillhörande 
elkablar, monterad som påverkar fundamentet med krafter och moment. Kraften Fz som verkar 
nedåtriktad består i huvudsak av utrustningens tyngd. Kraften Fx och momentet My uppkommer av 
vind- eller jordbävningslast i x-riktningen och på motsvarande sätt för kraften Fy och momentet Mx 
som består av vind- eller jordbävningslast i y-riktningen.

I tyngden G ingår fundamentets egenvikt samt markens egenvikt av den del som ligger ovan 
grundsulan. Det resulterande jordtrycket betecknat med σM i figur b antas jämnt fördelad på en yta

Cx×Cy enligt figur c. Storleken på jordtrycket bestäms av att resultanten av jordtrycket skall 
överensstämma med en lika stor motriktad kraft som resultanten av de på fundamentet verkande 
krafterna. Jordtryckets resultant visas med beteckningen R i figur a och b.

Tillåtet jordtryck matas in av användaren efter att marken har undersökts på den plats där 
fundamentet skall stå, alternativt om marken är av sådan beskaffenhet att tillåtet jordtryck bestäms 
av storleken på fundamentet så beräknas den av programmet.
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Säkerheten mot stjälpning definieras som kvoten mellan stabiliserande- och stjälpande moment. I 
det fall det finns stjälpande moment i både x- och y-led så beräknas stjälpningen kring en axel 
parallell med den resulterande momentvektorn enligt illustrationen ovan. Figur d visar grundsulan 
ovanifrån med ett ungefär dubbelt så stort vridande moment kring x-axeln som momentet kring y-
axeln. Figur e visar grundsulan och en bit av plintskaftet i ett plansnitt genom x-axeln. Måttet ax 

respektive ay är måttet från fundamentets tyngdpunkt till centrum för det resulterande jordtrycket. 
Måttet axy är måttet från fundamentets tyngdpunkt till centrum för det resulterande jordtrycket 
vinkelrätt mot stjälpningsaxeln.

Glidsäkerheten i x- och y-led beräknas också av programmet.
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Spänningar för betong och armering i grundsula och plintskaft beräknas och skrivs ut för de olika 
lasterna enligt den ordinarie teorin för böjda betongtvärsnitt, dvs följande antaganden görs:

• Plana sektioner förblir plana vid böjning.

• Hooke´s lag gäller för materialen.

• Dragpåkänningar i betongen försummas.

För grundsulan kontrolleras ett snitt intill plintskaftet med effektiv bredd enligt illustrationen ovan. 
Figur f visar grundfundamentet med plintskaft i en tredimensionell sprängskiss. I figur f markeras 
den resulterande jordtrycksytan med måtten ex respektive ey. Till den effektiva bredden adderas 
tjockleken H motsvarande grundsulans tjocklek.

För plintskaftet kontrolleras spänningen i armeringen i ett snitt precis ovanför grundsulan med 
hörnen numrerade enligt illustrationen nedan:

Figur g visar plintskaftet i genomskärning precis ovanför grundsulan med uppstickande 
armeringsjärn omslutna av en bygel.
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snitt för plintskaft
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Problemformulering
Första steget var att intervjua användarna – se vidare i appendix A – av det nuvarande programmet 
för att utröna vilka önskemål om förbättringar som fanns. 

Intervjuerna sammanställdes i en lista så att de önskemål, utöver de redan efterfrågade 
grundfunktionerna, som många användare ville ha hamnade högst upp, följt av de önskemål som 
krävde minst tid att implementera. Vissa av önskemålen gick ej att uppfylla inom ramarna i arbetet 
utan kan eventuellt komma att implementeras i kommande version 2 av det nya programmet. 

I huvudsak har tillkommande önskemål som implementerats gällt att kunna göra inmatningen i 
flikar med tydligare figurer och gränsvärden för de värden man matar in i programmet.

Analys
För att bryta ner delproblemen i BASIC koden så gjordes en konvertering till en flödesplan, 
appendix D, med tillhörande variabelförteckning, appendix E.

Metod/Modell
UML-klassdiagram har varit metoden för att bygga det nya programmet.
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Genomförande
En kortfattad studie av lämpligt programmeringsspråk för den nya versionen gjordes genom att 
jämföra java och C++ i utvecklingsmiljöerna NetBeans IDE respektive Visual Studio 2008.

Det gamla programmet är kodat i DOS-basic och strategin för att välja programspråk för den nya 
versionen var att det inte ska krävas någon licenskostnad, vidare kunna fungera på flera plattformar, 
exempelvis: Windows, Mac, Linux. Kunna vara skalbart för att exempelvis kunna anpassas att köra 
i en version på mobiltelefon. Vid undersökningen föll valet på Suns programspråk: java. Vid 
programmeringen har Net Beans IDE utvecklingsmiljö version 6.5 samt 6.8 använts.

Främsta anledningarna till valet av programspråk är att det är lättillgängligt – bara ladda ner och 
installera – samt att det inte för med sig någon betungande licenskostnad.

Utmaningen vid analysen av det gamla programmets funktioner är att det befintliga programmet 
enbart finns i kompilerad form utan källkod. Det som finns kvar är en utskriven programlistning på 
28 st A4 sidor med ca 1600 rader kod som i bästa fall motsvarar den version av det befintliga 
programmet som nu är kompilerat. Nedan visas ett exempel på hur programlistningen ser ut:
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För att kunna identifiera lämpliga objekt till den nya programversionen så gjordes en enkel 
flödesplan utifrån den befintliga programlistningen. Ett exempel visas nedan:

De olika symbolerna motsvarar de olika ingående delarna i BASIC programmet med romber för 
villkorssatser, rektanglar för bearbetning, avlånga romber för upprepningssatser och sneda 
rektanglar för in- eller utmatning av data.
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Dessutom upprättades en variabelförteckning för att kunna hålla reda på programmets ibland 
förekommande dubbeldefinitioner som är svåra att undvika i BASIC programmering där variabler 
inte behöver deklareras innan de används. För att kunna förstå funktionen i det befintliga 
programmet gjordes en renskrift av upphovsmannen – Haralds handskrivna anteckningar som han 
gjorde innan programmet skrevs, se appendix F. Nedan visas ett exempel på handskriven 
anteckning:
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Illustration 7: Exempel handskriven anteckning av Harald – upphovsman till det  
ursprungliga programmet.



jFunda

Dessa anteckningar visade sig värdefulla för att i slutdelen av färdigställandet av den nya versionen 
kunna särskilja om buggar som upptäcktes låg i det gamla eller det nya programmet.

Nästa steg blev att göra en objektorienterad design utifrån flödesplanen och variabelförteckningen 
samt renskriften av Haralds anteckningar. 

Här gjordes utvidgningen så att flera fundament kan höra till ett och samma projekt och 
generaliseringen så att varje projekt endast kan ha en specifik uppsättning markdata. Skulle det 
förekomma väldigt olika markförhållanden i ett projekt så kan detta registreras som två olika 
projekt istället eftersom det lagts till en möjlighet i det nya versionen att exportera och importera 
enskilda fundament. 

Den centrala delen i den nya versionen är hanteringen av flera fundament i ett och samma projekt.

I illustrationen ovan visas klassdiagrammet för det centrala projektet med tillhörande klasser. 
Projektklassen har attributen namn, nummer och handläggare samt en flagga som visar om jordart 
ännu har definierats för projektet. Den har en association till den abstrakta klassen Jordart via 
referensvariabeln aktuelljordart. Projektet kan således enbart ha en jordart definierad för samtliga 
fundament.

Klassen Jordart har attribut för att lagra jordens tunghet, nivå för grundvatten, tillåtet grundtryck 
och koefficienten beta som är olika för exempelvis grus och lera.

Projektklassen har vidare en lista, mFundament, av referensvariabler som kan innehålla noll till 
många Fundament objekt.

Klassen Fundament innehåller attribut för fundamentets benämning (littera), djupet under marknivå 
och hur högt ovan mark fundamentets skaft sticker upp.
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Illustration 8: Klassdiagram för Projekt med 
intilliggande klasser
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Varje fundament har en lista av laster, mLast, som kan innehålla noll till många laster som verkar på 
fundamentet. I denna version är det dock begränsat till att bara kunna mata in upp till fem laster: 
vanlig last, vindlast i x-led, vindlast i y-led, jordbävningslast i x-led och jordbävningslast i y-led – 
detta för att få en direkt jämförbar överensstämmelse med det gamla programmet. 

I kommande version är dock tanken att det inte ska finnas någon begränsning av antalet laster och 
lastfall som kan verka på respektive fundament.

Klassen Last har i sin tur association via mKraft och mMoment till klasserna Kraft och Moment 
som definierar krafter i x-, y- och z-led respektive moment kring  x- och y-axeln.

Klassen Plint är en specialisering av klassen Fundament och ärver därmed dess attribut och 
metoder. Denna klass är tillkommen för framtida utbyggnadsmöjligheter där man kan lägga till 
andra typer av grundfundament som exempelvis 2-skafts plintar eller 4-skafts plintar som då också 
blir specialiseringar av klassen Fundament. För närvarande kan programmet enbart hantera 
fundament med ett skaft.

En närmare titt på klassen plint enligt illustrationen nedan:

Plinten har referenser till klasserna Skaft och Sula som är specialiseringar av den abstrakta klassen 
Konstruktionsdel som med sina attribut lx, ly och lz definierar storleken på skaftet och sulan.

Vidare består både skaft och sula av armering (Arm) och betong (Btg) som är specialiseringar av 
den abstrakta klassen Mtrl och innehåller värden för tunghet och tillåtna spänningar.
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Illustration 9: Klassen Plint med tillhörande klasser
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Enligt tidigare så kan varje projekt ha en jordart bestående av någon av följande: Berg, Sprängsten, 
Kohesion (lera) eller friktionsjord.

I friktionsjord ingår: grus, grov- och mellansand – fast eller löst lagrad samt fast eller löst lagrad 
finsand.

För respektive jordart finns tillåtna medeltryckskoefficienter lagrade i attribut.
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Illustration 10: Klassen Jordart med tillhörande underklasser



jFunda

När användaren sedan gett indata för fundamentet i olika steg utförs beräkningar. Först i den 
publika abstrakta klassen HStab där användaren får förslag på rekommenderade värden bx och by 
för bredden på grundsulan i x- och y-led via metoden rekB.

Resterande metoder i HStab används för att beräkna resulterande markspänning, stjälp- och 
glidsäkerhet för de upp till fem olika lasterna för respektive fundament.

I den publika abstrakta klassen HDim beräknas rekommenderad armering för sulan och sedan 
resulterande armerings- och betongspänningar i skaft och sula.

I båda klasserna används attributet varv för att kontrollera att ingen av metodernas numeriska loopar 
överskrider 2000 varv eftersom då har något gått fel och gränsvärdet kommer aldrig att uppnås. 
Skulle detta inträffa flaggas felet via klassen CalculationException och användaren får ett 
felmeddelande istället för att formuläret ”fryser” och aldrig svarar.
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Illustration 11: Abstrakta beräkningsklasser
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Beräkningsresultatet lagras i referenslistor till klassen Plint. Resultatet för stabilitetsberäkningen i 
klassen ResultatStab används för dimensioneringsberäkningen där resultatet för vald armering i 
sulan lagras i klassen ResultatSulArm och resultatet för vald skaftarmering i klassen 
ResultatSkaftsp. Före utskrift lagras de olika lasternas respektive spänningsvärden i klassen 
ResultatSulArmsp.
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Illustration 12: Tillhörande resultatklasser till  
klassen Plint
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Den grafiska hanteringen av projekten sker via klassen Logik som sköter om alla anrop till 
projektinstansen och innehåller den logik som styr presentationen av de olika delresultaten.

Fördelen med detta är att det i kommande versioner lättare går att byta ut det grafiska gränssnittet 
vid behov eftersom all anknytning går genom Logik klassen.

Startformuläret i klassen GUI innehåller en lista med fundament och menyer för inmatning av 
projektdata via formuläret GUIProjekt samt inmatning av markdata via formuläret GUIMark.

Varje fundament öppnar en egen instans av GUIFundament som är det centrala formuläret för 
beräkningen av respektive fundament. Denna har fyra referensvariabler till klassen 
DynamicImageIcon som hanterar figuren för respektive flik i fundament formuläret.
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Illustration 13: Klasser för det grafiska gränssnittet inleds med prefixet GUI
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Illustrationen ovan visar en sammanställning av samtliga klasser, där det enbart är den publika 
klassen NameFilter som vi tidigare inte berört. Den ärver från javas 
javax.swing.filechooser.FileFilter klass och används för att styra filtillägget för projekt och 
fundament som ska sparas på fil.

För mer information om de olika klassernas attribut och metoder rekommenderas den bifogade 
dokumentationen i .html-format under katalogen javadoc. Denna är direkt genererad ur NetBeans 
IDE för jFunda projektet.
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Illustration 14: Sammanställning av samtliga klasser
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Testning
Här nedan visas resultatutskrifter från gamla (på vänster sida) och nya versionen parallellt med 
inmatning av samma fundament.

I det gamla anges projekt, objekt (=fundament), signatur och datum. I det nya har projektnummer 
och namn separerats, datum läggs automatiskt till vid resultatutskrift. Här går det inte att gå vidare 
med inmatningen innan projektuppgifterna är inmatade.

I det gamla anges grundläggningsdjup, plinthöjd, grundvattenytans djup under mark och jordens 
tunghet. Därefter väljs typ av mark och medeltryckspänning samt friktionsvinkel anges. 
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Illustration 15: Projektregistrering

Illustration 16: Registrering av 
markdata och fundament
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I det nya registreras först markförhållanden innan det går att registrera ett eller flera fundament.

Vidare anges laster som verkar på fundamentet. I den nya versionen öppnas ett eller flera 
fundmentsfönster genom dubbelklick i fundamentslistan. 

Efter att mått på plintskaftet och grundsulans tjocklek har angetts så föreslår programmet 
rekommenderad bredd på grundsulan. I illustrationen ovan ser vi samma värden för den gamla och 
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Illustration 17: Registrering av laster

Illustration 18: Registrering av geometri  
och resultat av stabilitet
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nya versionen: Bx = 2,66 m och By = 2,07 m.

Efter att måtten för grundsulan och eventuell excentricitet för plintskaftet i x-led angetts så beräknas 
grundtrycket för de olika lasterna.

I det gamla programmet kommer det varningar om fundamentet riskerar att stjälpa vid excentricitet 
i x-led. I det nya så skrivs istället grundtrycket ut för lasterna som verkar i x-led med ett 
minustecken framför för att beteckna den motsatta riktningen. I det här fallet med excentriciteten = 
0 så blir grundtrycket detsamma både åt höger och vänster i x-led.

Efter redovisning av grundtryck har man i den gamla versionen möjlighet att ändra hela 
grundläggningen med laster eller enbart geometrin. Det går också att fortsätta dimensioneringen 
eller att avsluta programmet. Här väljer vi att fortsätta att dimensionera fundamentet och börjar då 
med att ange tillåtna spänningar för armering och betong samt täckskikt för armeringen i 
grundsulan.

Därefter föreslår programmet armering i grundsulan och användaren har möjlighet att göra eget val 
av diameter och centrumavstånd och få uträknat den aktuella spänningen i armeringen och 
betongen.
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Illustration 19: Registrering av 
grundsula samt resultat av armering
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Som synes så varierar spänningen i armering och betong i överkant x-led och y-led mellan den 
gamla och nya versionen med cirka 3-5%. Detta beror på att den gamla versionen redovisar 
armeringen underst i x-led men överst i y-led.

I den nya versionen är det ändrat till att armeringen som läggs underst respektive överst ligger i x-
led. Denna skillnad är dock marginell och faller ändå inom den säkerhetsmarginal som ligger på 
värdet för tillåten armerings- och betongspänning.

Efter inmatning av grundsula är det dags för plintskaftet. Här anges stångdiameter, täckskikt och 
antalet stänger för skaftets fyra sidor. I den här redovisningen överensstämmer resultatet i den 
gamla och nya versionen.

I den nya versionen är det enkelt att gå tillbaka i inmatningen genom de olika flikarna, vilket är 
omöjligt i den gamla som man måste gå igenom till slutet för att kunna göra om en inmatning.

Detta exempel finns också bifogat som utskrift både i den gamla och nya versionen, se appendix B.
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Illustration 20: Registrering av skaft  
samt resultat
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Efter inmatning av ett fundament måste det i den gamla versionen skrivas ut – annars går alla data 
förlorade. Sedan går det att mata in ett nytt, mängdberäkna eller avsluta.

I den nya versionen går det att spara projektet med ett eller flera fundament inmatade. Det går också 
bra att importera eller exportera ett enstaka fundament för att använda i ett annat projekt med andra 
markförhållanden.

Det finns även ett medföljande exempelprojekt med den nya programversionen som visar 
arbetsgången med dimensionering av ett fundament. Samma fundament med tre lika stora laster 
inmatade finns med i tre versioner T1, T2 och T3. Där den slutgiltiga dimensionen nås i T3.
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Illustration 21: Avslutning av programmet
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I det första fallet konstateras i fliken Sula att vi har valt för liten höjd på grundsulan eftersom vi 
överskrider tillåten skjuvspänning:

Enligt illustrationen ovan så får vi 0,44 MPa > tillåtna 0,4 MPa med den nuvarande tjockleken 250 
mm. Vi provar därför att öka grundsulans tjocklek till 300 mm.
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Illustration 22: Överskriden skjuvspänning för  
fundament T1
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Då kommer nästa problem i fliken Skaft, vi kan inte få in tillräckligt med armeringsjärn på den 
ursprungliga skaftstorleken 0,5 x 0,5 m, vi provar därför att ändra skaftets storlek till
0,75 x 0,65 m.

Nu kan vi slutföra dimensioneringen och testa oss fram till att det går åt 8 stänger i kanten mellan 
hörn 1 och 2, 4 stänger i kanterna mellan 1 och 4 samt 2 och 3 och slutligen 3 stänger mellan kant 3 
och 4.
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Illustration 23: Överskridna hörnspänningar i  
plintskaft för fundament T2

Illustration 24: Färdigdimensionerat fundament  
T3
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Det här var ett exempel på hur arbetsgången är i programmet.

Några ”buggar” som konstaterats under examensarbetets gång:

Det finns en felskrivning i den gamla versionen när det gäller uträkningen av betongens 
skjuvspänning i grundsulan.

Felet yttrar sig så att om det finns stor kraft och moment i y-riktningen  vid uträkningen av vind i x-
led så används felaktigt ett längdmått, kantavståndet till plintskaftet,  i x-led (Zx) istället för i y-led 
(Zy).

Detta medför att den uträknade faktiska skjuvspänningen blir för stor, felet ligger således på den 
säkra sidan vid dimensioneringen och denna bugg är därför förhållandevis harmlös. Dessutom 
inträffar den sällan då det oftast är störst kraft och moment i x-led vid vind i x-led.

För att kunna visa felet finns ett medföljande projektexempel ”Fundabuggar” innehållande 

fundamenten Tau1 och Tau2 där det under fliken ”Sula” går att jämföra betongskjuvspänningen tc.

Båda fundamenten har samma förutsättningar men omkastade laster i x- och y-led.

I första fallet fundament Tau1 får vi skjuvspänningen 0,58 (MPa) respektive 0,56 för Tau2. Detta 
stämmer med vad vi logiskt förväntar oss eftersom det enda som skiljer fundamenten åt är att 
lasterna verkar åt olika riktningar. Armeringens något olika avstånd från över- och undersida i x- 
och y-riktningen gör att vi får en liten skillnad mellan fundamenten.

Däremot ger motsvarande körning i det äldre programmet:

Således 0,72 i första och 0,56 i andra fallet.
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Illustration 25: ”Skjuvspänningsbuggen”
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Det felaktiga avståndet ”Zx” återfinns både i programlistningen för det gamla programmet enligt 
illustrationen nedan:

Här ovan sist i 6:e raden nerifrån räknat. Dessvärre finns samma felskrivning i de handskrivna 
anteckningarna som ligger till grund för programmet.
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Illustration 26: Programlistning för ”skjuvspänningsbuggen”
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Här ovan i illustrationen motsvarande sist i den nedersta raden. 

Ett exempel på hur lätt det är att en felskrivning följer med i programkodningen.

En något värre bugg som identifierats är vid uträkningen av grundsulans armeringsbehov i 
överkant.

För att redovisa buggen används enbart en last med samma fundament först som vanlig last, i 
projektet Fundabuggar med namnet Arm1, sedan lika stor last som vind i x-led med namnet Arm2. 
Vi använder samma geometri och får samma grundtryck i båda fundamenten.

Då förväntas vi få något mindre erforderlig armering i grundsulan i det senare fallet eftersom 
programmet tillåter 20% högre spänning i armering och betong vid vindlast och 30% vid 
jordbävningslast.

Kontrollerar vi armeringsbehovet i fliken Sula och jämför värdena för fundament Arm1 och Arm2 
så är skillnaden de förväntade 20%.

Samma försök i det gamla programmet ger dock överraskande samma resultat i båda körningarna 
som för Arm2. De uträknade värdena skiljer ca 1% mellan gamla och nya versionen och den 
skillnaden kan eventuellt bero på olika noggrannhet i programmen. Det verkar emellertid inte bli 
någon skillnad vid vanlig last och vind i x-led.

Kikar vi i programlistningen så upptäcker vi det logiska felet:
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Illustration 27: Handskriven anteckning för "skjuvspänningsbuggen"

Illustration 28: Programlistning för "armeringsbuggen"
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Här hanteras de fem olika lasterna. Vanlig last med I=1. Vind i x- och y-led med I=2 eller I=3 och 
jordbävning i x- och y-led med I=4 och I=5.

För vanlig last I=1 anges först spänningsfaktorn SpF till 1.0.

På nästa rad blir den sedan alltid ändrad till 1.2 eftersom IF satsen är ofullständig. Intentionen är:

IF I=2 OR IF I=3 THEN …

men som det nu står:

IF I=2 OR 3 THEN ...

så inträffar den alltid då 2 OR 3 logiskt är uppfyllt.

Den här buggen är vansklig på det viset att det ofta är den vanliga lasten som dimensionerar 
armeringen i grundsulans överkant och den således riskerar bli ca 20% för liten enligt det gamla 
programmet.

Ytterligare en bugg har påträffats som sällsynt inträffar vid väldigt dålig friktionsjord och med 
enbart last i z-led.

Det gamla programmet kraschar vid uträkning av rekommenderade Bx och By enligt bilden nedan:

Tittar vi i programlistningen så ser den ut som följer:

Uttrycket längst till höger kan för dålig friktionsjord ge negativt värde vilket ger roten ur ett 
negativt tal och därmed leder till att programmet stoppas. 

I den nya versionen görs först en kontroll om det högra uttrycket är negativt och i så fall används 
istället ett positivt värde nära noll i uträkningen av rekommenderad Bx.
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Illustration 29: Programkrasch vid "rotbuggen"

Illustration 30: Programlistning för "rotbuggen"
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Se exempel ur programlistning från den nya versionen nedan:
        if (Mom == 0) {
            if ((Sigma0 / beta - 24.0 * G3 - 18.0 * d2) < 0)
                Bx = sqrt((Vlast + Q1 + Q2) / 0.1);
            else
                Bx = sqrt((Vlast + Q1 + Q2) / ((Sigma0 / beta) - 24.0 * G3 - 18.0 * d2));
        }

Det här var de allvarligare buggar som påträffats i den gamla versionen under examensarbetets 
gång.

Dessutom kan det i den gamla versionen ibland hända att laster inte nollställs då man räknar om nya 
fundament utan att starta om programmet. Därför är en allmän rekommendation att inte räkna flera 
fundament efter varandra i den gamla versionen utan istället starta en ny instans av programmet för 
varje nytt fundament.

Den första tiden kommer båda versionerna att användas parallellt för att hitta de helt nya buggar 
som oundvikligen smugit sig in i den nya versionen.
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Resultat och förslag på förbättringar
Resultatet är en förbättrad applikation med förenklad och tydligare inmatningsfunktion. Det finns 
ändå viss skillnad mellan den gamla och nya versionen utöver de tidigare beskrivna buggarna.

Här en tabell som visar skillnaden mellan den gamla och nya versionen med samma 
fundamentsgeometri för olika lastfall och jordarter avseende aktuell spänning i grundtrycket.

De olika lastkombinationerna A-F i tabellen är som följer:

A = En liten vanlig last i z-led, 10 kN.

B = En stor vanlig last i z-led, 1000kN.

C = En liten vanlig last i z-led och en stor vindlast i x-led, fx=30 kN, my=300 kNm.

D = En stor vanlig last i z-led och en stor vindlast i x-led och i y-led, fy=20 kN, mx=200 kNm.

E = En liten vanlig last i z-led och sen stor vindlast i x-led och i y-led.

F = En stor vindlast i x-led och i y-led helt utan vanlig last.

Jordart A B C D E F
Berg 0,0% 0,5% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Sprängsten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Grus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kohesion 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Det är endast vid berg och stora nedåtriktade laster i z-led som det blir någon skillnad, där den nya 
versionen ger något lägre spänning än den gamla. Den är dock så liten att den eventuellt kan bero på 
skillnaden i noggrannhet mellan versionerna. Tittar vi närmare på friktionsjord och 
rekommenderade mått för grundsulan så ser tabellen med samma lastkombinationer ut som 
följande:

Jordart A B C D E F
Grus 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% -0,3% 0,0%
Fast Grovsand 0,0% 0,0% 0,0% -0,6% 0,0% 0,0%
Lös Grovsand 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0%
Fast Finsand 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lös Finsand 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0%

Här blir det större skillnader i uträkningen av förslag på rekommenderad bredd på grundsulan i x- 
och y-led. Dessvärre är det svårt att hitta någon generell kombination av indata som ger skillnad 
mellan versionerna, så den förmodade buggen blir svår att hitta.

I huvudsak verkar det oftast bli så att den nya versionen föreslår något för litet mått på grundsulan 
och det som då händer är att tillåten spänning överskrids om de rekommenderade måtten används. 
Genom att prova med att öka bredden tills aktuell spänning = tillåten spänning så hamnar man ändå 
på samma storlek av grundsula i nya och gamla versionen.
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I kommande förbättrade version 2 är målsättningen att lyfta ut materialdelen med armering och 
betong, som nu anges för varje fundament, istället anges på samma sätt som markindata för hela 
projektet. 

En annan förbättring i kommande version blir att ta bort spärren som nu finns att det bara går att 
registrera fem laster per fundament.

I den här första versionen var det nödvändigt att behålla samma inmatning för att enkelt kunna 
jämföra den nya versionen mot den gamla. 
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Diskussion och slutsatser
Den stora utmaningen med att konvertera ett äldre BASIC - program till ett modernare 
programspråk från en programlistning i pappersform ligger i svårigheten att när buggar uppstår 
kunna konstatera om den ligger i det gamla eller nya versionen. 

Under resans gång så fanns det ett antal buggar som oftast berodde på felskrivningar vid avskrift av 
BASIC - koden.

Vid några tillfällen när det nya och gamla programmet gav olika resultat så kunde det konstateras att 
det även fanns buggar i det gamla programmet.

En intervju av användare en tid efter att den nya versionen har provkörts visar på framförallt tre 
områden där den nya versionen är bättre än den gamla.

1. Bättre och mer användarvänligt gränssnitt.

2. Möjligheten att kunna gå tillbaka och ändra på redan inmatade värden.

3. Möjligheten att kunna spara flera fundament per projekt.

Det som användarna upplever som nackdel är att den nya versionen liksom den gamla är utformad 
enligt gamla byggnormer.

Förutom de förbättringar – vilka beskrevs i föregående avsnitt – som går att göra i nästkommande 
version så kan även den nya versionen utgöra mall för konvertering av fler äldre företagsanpassade 
BASIC program.

Vinsterna med att använda ett modernare programspråk som java jämfört med BASIC är framförallt 
betydligt minskad risk för dubbeldefinitioner där olika variabler råka namnges med samma namn. 
Detta sker till och från i BASIC eftersom variabler där inte behöver deklareras innan de används i 
koden.

Programstrukturen blir också tydligare eftersom GOTO satsen i BASIC tenderar att skapa spaghetti 
kod där det blir svårt i efterhand att lista ut i vilken ordning programmets rader egentligen utförs.

Det blir också lättare att återanvända kod, exempelvis kan användargränssnittets GUI klasser efter 
en smärre omarbetning användas till nästkommande programmeringsuppdrag.

Framförallt är java objektorienterat till skillnad från funktionsorienteringen i BASIC. När plinten – 
p – i den nya versionen skapas så är den ett fundament genom arv och den har ett skaft och en 
grundsula som består av armering och betong som en modell av verkligheten. 

I den äldre BASIC versionen så består motsvarande plint bara av en samling variabler.

Sammanfattningsvis kan slutsatsen summeras med att det är mycket mödosamt att konvertera gamla 
BASIC program till java, men slutprodukten blir mer komplett.
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Användarintervjuer om förbättringar av Funda
Dessa förslag på förbättringar kom in från användare av Haralds fundamentprogram, rangordnade 
efter vanligast förekommande och lättast att implementera. Kolumnen klar redovisar förbättringar 
införda i version 1.0 – totalt 15 av 30 önskemål.
Nr Förslag Ant Klar
1 Att kunna backa vid inmatningen. 5 X
2 Att utskrifter ska gå att göra utan att behöva mappa upp LPT1 med NET USE. 4 X
3 Kunna spara inmatade fundamentsdata. 3 X
4 Välja eller mata in materialkvaliteter. 2
5 Tydliggöra påverkan av grudvattennivån. 2
6 Flikar för inmatning. 2 X
7 Ej för många flikar. 1 X
8 Tydligare förklaring av kraft och momentriktning vid lastinmatning. 1 X
9 Rätta ”bugg” vid inmatning av 1 stång per sida – leder till ”division by zero” 1 X
10 Behålla den snabba tangentinmatningen. 1 X
11 Att det ska gå att backa efter val av utskrift. 1 X
12 Lättare kunna överblicka de inmatade värdena. 1 X
13 Lättare gå att avsluta programmet. 1 X
14 Tydligare varning vid för hög skjuvspänning i betongen. 1
15 Mer utförlig information om inmatningsfälten, ev gränsvärden. 1 X
16 Mer beskrivet i programmet om hur det räknar. 1
17 Manual för programmet. 1
18 Få med skapat- och utskrivet datum samt klockslag. 1 X
19 Kunna använda klipp och klistra vid inmatningen. 1 X
20 Friare inmatning av lastfall 1
21 Visualisera betydelsen av jordens egenvikt. 1
22 Konvertering av enheter för olika måttsystem. 1
23 Kunna växla mellan k/b och w metoden. 1
24 Kunna växla mellan svensk och brittisk norm. 1
25 Koppling till mängdning. 1
26 Visa geometri i figur. 1 X
27 Grafisk presentation av grundtrycket. 1
28 Automatisk import av projektinformation. 1
29 Koppling till CAD. 1
30 Lägga upp som webbsideberäkning på hemsidan. 1
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Appendix B

Utskriftsexempel

De tre första sidorna visar en resultatutskrift av Haralds ursprungliga DOS-version av 
programmet.
De tre följande sidorna visar en resultatutskrift från den nya programversionen.









Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Iggebyg.12  *  Box 1013  * 721 26  VÄSTERÅS  *  Tfn 021-15 58 00

Projektnr: 11111 Sign: JB Sida: TEST:1

Projektnamn: TEST Datum: 2010-04-11 18:17 Fundament: TEST

GRUNDLÄGGNING:

Marktyp:

Jordens egenskaper: Jordens densitet ... = 18,0 kN/m³

Fast berg eller bottenmorän.

Tillåten medeltryckpåkänning ... = 2,00 MPa

Friktionsvinkel fundament-mark ... = 35 °

GEOMETRI:

Allmänt: Grundläggningsdjup D   = 2,00 m

Plintskafts höjd över mark D1  = 0,15 m

Plintskaft: Längd i x-riktning Ax  = 0,60 m

Längd i y-riktning Ay  = 0,60 m

Grundplatta: Längd i x-riktning Bx  = 2,70 m

Längd i y-riktning By  = 2,10 m

Plattjocklek H   = 0,30 m

Excentricitet Ex  = 0,00 m

BELASTNING:

Lasttyp Krafter (kN) Moment (kNm)

Fx Fy Fz Mx My

Vind x-riktning 10,0 0,0 30,0 0,0 40,0

Vind y-riktning 0,0 30,0 0,0 60,0 0,0

Jordbävn x-riktn 50,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Jordbävn y-riktn 0,0 40,0 0,0 60,0 0,0



Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Iggebyg.12  *  Box 1013  * 721 26  VÄSTERÅS  *  Tfn 021-15 58 00

Projektnr: 11111 Sign: JB Sida: TEST:2

Projektnamn: TEST Datum: 2010-04-11 18:17 Fundament: TEST

STABILITET-GRUNDTRYCK:

Lastkombination Grundtryck Tryckyta Säkerhetsfaktorer

σ (MPa) (m) Stjälpning Glidning

Vanlig last + 

Vind x-riktning

Aktuellt= 0,05

Tillåtet= 2,00

Cx= 2,21 m

Cy= 2,10 m

Ss= 5,43

(φ)= 90,0 °

Sg= 17,46

Vanlig last + 

Vind y-riktning

Aktuellt= 0,08

Tillåtet= 2,00

Cx= 2,70 m

Cy= 0,96 m

Ss= 1,84

(φ)= 180,0 °

Sg= 5,12

Vanlig last + 

Jordbävn x-riktn

Aktuellt= 0,11

Tillåtet= 2,00

Cx= 0,99 m

Cy= 2,10 m

Ss= 1,57

(φ)= 90,0 °

Sg= 3,07

Vanlig last + 

Jordbävn y-riktn

Aktuellt= 0,11

Tillåtet= 2,00

Cx= 2,70 m

Cy= 0,77 m

Ss= 1,57

(φ)= 180,0 °

Sg= 3,84

Vinkeln φ = vinkeln mellan stjälpningsaxeln och x-axeln.

DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR:

Tillåtna spänningar: Böjtryckspänning i betong (fc) = 8,00 MPa

Skjuvspänning i betong (τc) = 0,40 MPa

Dragspänning i armering (fs) = 220,00 MPa

Täckskikt: I grundplatta      = 50 mm

I plintskaft      = 40 mm

ARMERING (VALD):

I grundplatta: undersida i x-riktn d= 12 mm  c/c= 175 mm

undersida i y-riktn d= 10 mm  c/c= 250 mm

översida i x-riktn d= 10 mm  c/c= 200 mm

översida i y-riktn d= 8 mm  c/c= 250 mm

I plintskaft: sida 1-2 4 stänger  d= 20 mm

sida 3-4 4 stänger  d= 20 mm

sida 1-4 och 2-3 4 stänger  d= 20 mm



Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Iggebyg.12  *  Box 1013  * 721 26  VÄSTERÅS  *  Tfn 021-15 58 00

Projektnr: 11111 Sign: JB Sida: TEST:3

Projektnamn: TEST Datum: 2010-04-11 18:17 Fundament: TEST

SPÄNNINGAR I GRUNDPLATTA:

Lastkombination Spänningar (MPa) i:

Armering Betong

Vanlig last + 

Vind x-riktning

fsx= 60,9

fsy= 39,1

fc = 1,32 m

tc = 0,07 m

Vanlig last + 

Vind y-riktning

fsx= 100,6

fsy= 189,8

fc = 2,81 m

tc = 0,16 m

Vanlig last + 

Jordbävn x-riktn

fsx= 256,3

fsy= 176,5

fc = 5,54 m

tc = 0,29 m

Vanlig last + 

Jordbävn y-riktn

fsx= 145,5

fsy= 277,7

fc = 4,12 m

tc = 0,23 m

Armering i överkant fsx= 193,1 fsy= 196,4

SPÄNNINGAR I PLINTSKAFT:

Lastkombination Spänningar (MPa) i plints hörn

Hörn 1 Hörn 2 Hörn 3 Hörn 4

Vanlig last + 

Vind x-riktning

fc= 0,00

fs= 64,48

fc= 0,00

fs= 64,48

fc= -2,19

fs= -24,06

fc= -2,19

fs= -24,06

Vanlig last + 

Vind y-riktning

fc= 0,00

fs= 147,92

fc= -4,25

fs= -44,49

fc= -4,25

fs= -44,49

fc= 0,00

fs= 147,92

Vanlig last + 

Jordbävn x-riktn

fc= 0,00

fs= 223,15

fc= 0,00

fs= 223,15

fc= -6,34

fs= -66,10

fc= -6,34

fs= -66,10

Vanlig last + 

Jordbävn y-riktn

fc= 0,00

fs= 172,34

fc= -4,93

fs= -51,50

fc= -4,93

fs= -51,50

fc= 0,00

fs= 172,34
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Appendix C

UML-lathund

Den här lathunden för UML (Unified Modeling Language) – regelverket för hur man 
visuellt presenterar klasser, objekt och andra ting som har med objektorientering att 
göra – är sammanställd ur boken Java direkt med Swing, skriven av Jan Skansholm, 
Studentlitteratur 1998, 2005.
Innehållet i lathunden är hämtat från följande kapitel i boken:
Kapitel 2 – Klasser och objekt
Kapitel 3 – Mer om klasser
Kapitel 4.1 – Objektorienterad analys
Kapitel 10 – Mer om arv
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Appendix D

Programflödesplan







































































































jFunda

Appendix E

Variabelförteckning



Variabelförteckning FUNDA
Förteckning av förekommande variabler i programmet Funda. Sorterade i ordning som de först 
förekommer:

Variabel: Startvärde: Beskrivning:
PI 3,14159 Matematiska π med fem decimaler
BLEDDRA 0 Värdet 0 = inmatningen ej ska ändras, 1 = ändras
UTSKRIFT Ej tilldelat Värdet 1 hoppar till utskriftsrutin
A$ FUNDA Programnamn – rubrik i skärmbild
B$ Identifikation Rubriknamn för användarinmatning
I 1 Loopvariabel, ändringsvariabel (0 = ingen rad ändras)
PROJ$ Användarinm Projektnummer
SIGN$ Användarinm Signatur på användare
OBJ$ Användarinm Typnummer för fundament
DAT$ Användarinm Dagens datum
HOPPA 1, Sätts till 0 efter val av dimensionering
G0 Tidigare värden Mellanlagringsvariabel för gammalt värde ifall inget nytt ges
D(4) (18) Jordens specifika tunghet (kN/m3) sätts till 18 om BLEDDRA 

är 0
D(1), D Användarinm Grundläggningsdjup (m)
D(2) Användarinm Plinthöjd över mark (m)
D(3) Användarinm Grundvattenytans djup under mark (m)
H D(3)-D(1) Avstånd underkant fundament till grundvattenytan (m)
VALD% 1 eller MARK% En av fyra marktyper, sätts till 1 = Fast berg om ändring ej är 

gjord, annars sätts den till föregående val från senaste körning
MARK% VALD% Val av marktyp 1 = Fast berg, 2 = Sprängsten, 3 = 

Friktionsjord, 4 = Kohesionsjord
Beta 2 eller 3 Sätts till 2 för Kohesionsjord eller 3 för övriga
N% 1, 2, 8, 3-7 1 för fast berg, 2 för sprängsten och 8 för kohesionsjord, 3-7 

för friktionsjord ( 3 för grus, 4 för grov fast sand, 5 för grov 
lös sand, 6 för fin fast sand, 7 för fin lös sand)

Rad% 1 Loopvariabel för 2 rader, 0 = ingen rad ska ändras
P Användarinm Tillåten medeltryckspänning (Mpa), beräknas av programmet 

för fyllning av sprängsten – beror av belastningsytans storlek
FV Användarinm Friktionsvinkel i grader mellan fundament och mark
FV 30 Inre friktionsvinkel för friktionsjord
Sigma0 3*P*1000 Preliminär brottspänning, för fast berg
Sigma0 1500 För sprängsten
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
SAND% VALD% Val av friktionsjord 1 = Grus, 2 = Grov- och mellansand, fast 

lagrad, 3 = Grov- och mellansand, löst lagrad, 4 = Finsand, 
fast lagrad, 5 = Finsand, löst lagrad

Sigma0 570 För grus
Sigma0 430 För fast grov sand
Sigma0 250 För lös grov sand
Sigma0 340 För fin fast sand
Sigma0 140 För fin lös sand
N(2,4) Datamatris Grus: 0.17, 0.25, 0.29, 0.60, 0.27, 0.40, 0.47, 0.60

Fast sand: 0.13, 0.19, 0.22, 0.50, 0.20, 0.30, 0.35, 0.50
Lös sand: 0.08, 0.11, 0.13, 0.30, 0.12, 0.18, 0.21, 0.30
Fin fast sand: 0.10, 0.15, 0.17, 0.40, 0.16, 0.24, 0.28, 0.40
Fin lös sand: 0.04, 0.06, 0.08, 0.20, 0.07, 0.10, 0.12, 0.20

Sigma0 150 För kohesionsjord
TAU Användarinm Jordens odränerade skjuvhållfasthet (Mpa)
TYPMAX 0 Antal inmatade lastfall, 1 = Vanlig last, 2 = Vind i x-riktning, 

3 = Vind i y-riktning, 4 = Jordbävning i x-riktning, 5 = 
Jordbävning i y-riktning

FALL% 1 Loopvariabel för de fem lasttyperna
Q1$(FALL%) Ja eller nej Anger om den aktuella typen är vald eller ej
L(Fall%,Last%) Användarinm Fem laster per typ Fx, Fy, Fz (kN), Mx, My (kNm)
L(6,Last%) -L(2,Last%) Vind i negativ x-riktning
L(7,Last% -L(4,Last%) Jordbävning i negativ x-riktning
K(7,5) L(7,5) Laster i nivå för uk grundplatta:

K(I,1) = L(I,1) Fx
K(I,2) = L(I,2) Fy
K(I,3) = L(I,3) Fz
K(I,4) = L(I,4) + L(I,2) * (D(1)+D(2)) Mx = Mx + Fy * höjd 
till horisontalkraften
K(I,5) = L(I,5) + L(I,1) * (D(1)+D(2)) My = My + Fx * höjd 
till horisontalkraften

P(1,1-5) K(1,1-5) Preliminär lastkombination i nivå för uk grundplatta, skall 
kompletteras med inverkan av egentyngd och jordlast

P(2-7,1-5) K(2-7,1-5) K(I,J) + K(1,J) Vanliga lastfallet adderas till de övriga 
lastfallen

G(1) Användarinm Ax = Plints längd i x-riktning (m)
G(2) Användarinm Ay = Plints längd i y-riktning (m)
G(3) Användarinm H = Grundplattans tjocklek (m)
Q1 Formel 24*G(1)*G(2)*D(2) Tyngd för plint ovan mark
Q2 Formel (24-D(4))*G(1)*G(2)*(D(1)-G(3)) Tyngd för plint under 
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
mark

V0(1,3) K(1,3) Fz för vanlig last
Vlast V0(1,3) Max av V0(1,3)+K(I,3) Yttre vertikala lasters max 

kombination  av Fz
V0(2-5,3) V0(1,3)+K(I,3) Fz för vanlig last adderad till last för uk nivå grundplatta.
Bx G(1)+1 Startvärde för grundplattans längd i x-riktning
BY G(2)+1 Startvärde för grundplattans längd i y-riktning
Q3 Formel 24*Bx*BY*G(3) Tyngd av grundplatta
Q4 Formel D(4)*Bx*BY*(D(1)-G(3)) Tyngd av jord
Q Q1+Q2+Q3+Q4 Totala tyngden
Vlast Vlast+Q Approximativ vertikallast i grundläggningsnivå (inget avdrag 

för jord som försvinner i plintskaft)
Momx 0 Max moment i grundläggningsnivå i x-led P(I,4)
Momy 0 Max moment i grundläggningsnivå i y-led P(I,5)
Mxy Formel Max resulterande moment SQR(P(I,4)^2+P(I,5)^2)
Mom 0 Max av Mxy
IM% 1 till 5 Lastkombination som ger max Mxy
E1 Momy/Vlast Excentricitet i y-led (m)
E2 Momx/Vlast Excentricitet i x-led (m)
Kb E2/E1 Om E1 > 0 dock min 0.5 och max 2 (Mx-max/My-max)
Kb 1 Om E1 <= 0.2 och E2 <= 0.2
Kb 2 Om E1 = 0 och E2 > 0.2
Ke ? 9999,  E2/E1 Om E1 = 0 annars E2/E1 (används ej vidare i programmet)
Kb 0.5 Om Kb <= 0.5
Kb 1 Om 0.9 < Kb < 1.1
Kb 2 Om Kb > 2
eps Formel eps = 20 * D * Kb (approximativt)
Ka Formel SQR((1-SQR(eps/(Sigma0*Kb)))^2+(Kb-

SQR(eps*Kb/Sigma0))^2
D2 D(1)-G(3) Plintskafts längd under mark (m)
Bx Formel Om Mxy=0: Bx = SQR((Vlast+Q1+Q2)/((Sigma0/Beta)-

24*G(3)-18*D2))
Bx Formel Om Mxy ej = 0: Bx = (3*Mom/(eps*Ka))^(1/3)
BY Kb*Bx Startvärde på bredd i y-riktning (m)
Bx Formel Om Bx<G(1) då sätts Bx=G(1) eftersom grundplattan ej får 

vara mindre än plintskaftet
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
BY Formel Om BY<G(2) då sätts BY=G(2) eftersom grundplattan ej får 

vara mindre än plintskaftet
P(I,3) V0(I,3)+Q Egenvikt och jordlast adderas till lastmatrisen P(7,5)
V0 0 Maximala vertikala reaktionen av P(I,3)
Stab 10000, 

Veltfaktor
Föregående värde på Veltfaktor

Kolla$ ? (Verkar ej användas)
Vstj$ Nej/Ja Om stjälpningsaxelns lutning skall beräknas i Velta
Spenningsfaktor 0, P1/P Förhållande mellan aktuell och tillåten markspänning
Veltfaktor 9999, Z0(I) Lagrar lägsta stjälpsäkerhetsfaktorn av lastfallen
X0 Formel Koordinat för resulterande egentyngden Q's läge
Cx Formel Tryckytans bredd i x-led (m)
Cy Formel Tryckytans bredd i y-led (m)
B Cx/Cy Tryckytans bredd (m)
L Cy/Cx Tryckytans längd (m)
P1 Formel Aktuell markspänning σm (MPa)
T1 N(X,Y) Nedre värde ur SBN-tabell för h=0 m
T2 N(X,Y) Övre värde ur SBN-tabell för h≥2bc
SigmaMax N(1,4) Maximala tillåtna markpåkänningen 0,60 Mpa
Talfa Formel Tangens för vinkeln α
V9 (1-tanα)2 Del av formel
P Tillåten markspänning σm tillåten
Isp% I Lagrar vilket lastfall som har högsta Spenningsfaktor
kX Cx/Bx Koefficient i x-led
kY Cy/By Koefficient i y-led
Centrisk$ Ja Om excentrisitet i x- och y-led är mindre än 10%
Stabkoll$ Ja Om excentricitet i x- och y-led är större än 10%
Mx P(I,4) Moment i x-led för aktuellt lastfall
My P(I,5) Moment i y-led för aktuellt lastfall
SigmaU Formel Brottspänning (kPa)
P4 Sigma U Föregående värde för jämförelse
K1 Formel Används för uträkning av Cx
K2 Formel Används för uträkning av Cx
Ax Formel Avstånd i x-led till centrum för tryckyta (m)
Ay Formel Avstånd i y-led till centrum för tryckyta (m)
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
Axy Formel Resulterande avstånd av Ax och Ay (m)
Z0(I) Formel Stjälpsäkerhet
Vstj(I) Formel Stjälpningsaxelns lutning
VR 3.14159/180 Subrutin glida - radianer
Ks Formel Deluttryck för markspänning
Bxn Formel Nytt Bx-värde (m)
DiffBx Abs(Bxn-Bx) Skillnad mellan nytt och gammalt Bx-värde (m)
G(4) Bx, Anvinm Grundplattans längd (m)
G(5) By, Anvinm Grundplattans bredd (m)
G(6) Användarinm Excentricitet i x-led (m)
Cx(I) Cx Tryckytans bredd i x-led (m) för varje lastfall
Cy(I) Cy Tryckytans bredd i y-led (m) för varje lastfall
P1(I) P1 Aktuell markspänning σm (MPa) för varje lastfall
P2(I) P Tillåten markspänning σm tillåten för varje lastfall
GLIDMOTSTAN
D

Formel Det aktuella lastfallets glidmotstånd

Z3(I) Formel Glidsäkerhetsfaktorn för varje lastfall
Fxy Formel Resultant av horisontella krafter (kN)
Bstab 100, Z0(6),(7) Stjälpsäkerhet i negativ riktning
Tyngd Formel Tyngd av grundplatta och jord.
Zx Formel Kantavstånd till plintskaft i x-riktning (m)
Zy Formel Kantavstånd till plintskaft i y-riktning (m)
Lx1 Formel Kortaste kantavstånd till plintskaft i x-riktning (m)
Ly1 Formel Kortaste kantavstånd till plintskaft i y-riktning (m)
M(1) 0 Dimensionerande moment för underkant i x-led
M(2) 0 Dimensionerande moment för underkant i y-led
M(3) 0 Dimensionerande moment för överkant i x-led
M(4) 0 Dimensionerande moment för överkant i y-led
T(1) 0 Skjuvkraft i snitt parallellt med y-axeln
T(2) 0 Skjuvkraft i snitt parallellt med x-axeln
SpF 1/0.83/0.77 Spänningsfaktor, 1 för vanlig last, 1/1.2 för vind, 1/1.3 för 

jordbävning.
Brx Cx(I)+G(3) Effektiv bredd i x-riktningen (m)
Bry Cy(I)+G(3) Effektiv bredd i y-riktningen (m)
TryckX Formel Marktryck i x-led för dimensionerande snitt (kPa)
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
TryckY Formel Marktryck i y-led för dimensionerande snitt (kPa)
Lx2 Formel Avstånd mellan kant och tryckyta i x-led (m)
Ly2 Formel Avstånd mellan kant och tryckyta i y-led (m)
Mxo Formel Moment i ök platta x-led för utstickande kant (kNm)
Myo Formel Moment i ök platta y-led för utstickande kant (kNm)
Mom(I,1) Formel Moment i y-led underkant för resp lastfall (kNm)
Momy SpF x Mom(I,1) Omräknat moment till vanlig last i y-led uk (kNm)
Skjuv(I,1) Formel Tvärkraft i y-led (kNm)
SkjuvX SpF x Skjuv(I,1) Omräknad tvärkraft till vanlig last i y-led (kN)
Myo(I) Myo/SpF Moment i ök platta y-riktn för fall där Cx(I)>Bx-Lx1 (kNm)
Mom(I,2) Formel Moment i x-led underkant för resp lastfall (kNm)
Momx SpF x Mom(I,1) Omräknat moment till vanlig last i x-led uk (kNm)
Skjuv(I,2) Formel Tvärkraft i x-led (kNm)
SkjuvY SpF x Skjuv(I,2) Omräknad tvärkraft till vanlig last i x-led (kN)
Mxo(I) Formel Moment i ök platta x-riktn för fall där Cy(I)>By-Ly1 (kNm)
B1(1) 8 Tillåten böjtryckspänning i betong (MPa)
B1(2) .4 Tillåten skjuvspänning för betong (MPa)
B1(3) 220 Tillåten dragspänning för armering (MPa)
B1(4) 50 Täckskickt för armering (mm)
Di(1) 12 Stångdiameter underkant x-riktning (mm)
Di(2) 12 Stångdiameter underkant y-riktning (mm)
Di(3) 10 Stångdiameter överkant x-riktning (mm)
Di(4) 10 Stångdiameter överkant y-riktning (mm)
TauBtg 0 Maximala skjuvspänningen i betongen (MPa)
H(1) Formel Effektiv höjd Uk armering i x-riktning (m)
H(2) Formel Effektiv höjd Uk armering i y-riktning (m)
H(3) Formel Effektiv höjd Ök armering i x-riktning (m)
H(4) Formel Effektiv höjd Ök armering i y-riktning (m)
Diam(I) Formel Överslagsmässig stångdiameter (mm)
K Formel Iterationsformel för spänningsberäkning
S0 0.3 Startvärde för iterationsberäkning – β0 i formelbeskrivning
S Formel Iterationsformel – β i formelbeskrivning
A(I) Formel Armeringsarea för de olika riktningarna
CC(I) Formel S-avstånd för armeringen (mm)
Aj(I) Formel Armeringsarea mm2/m för de olika riktningarna
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
My Formel Dubbeldefinition nu μ i formelbeskrivning
myn 15 x My μ x n  
SS(I) Formel β i formelbeskrivning
Spj(I) Formel Aktuell spänning i armering (Mpa)
Spb(I) Formel Aktuell spänning i betong (Mpa)
TAUb(I) Formel Aktuell skjuvspänning i betong (Mpa)
fs(I,J) Formel Spänning i armering för respektive lastfall i x- o y-led (Mpa)
fcr(I,J) Formel Spänning i betong för respektive lastfall i x- o y-led (MPa)
tcr(I,J) Formel Skjuvspänning i betong för respektive lastfall i x- y-led 

(Mpa)
fc(I) Formel Största spänning i betong för respektive lastfall (MPa) 
tc(I) Formel Sörsta skjuvspänning i betong för respektive lastfall (Mpa)
KP(5,3) Formel Laster vid ök grundplatta (kN)
PP(5,3) Formel Lastkombinationer vid ök grundplatta (kN)
D4 D(1)+D(2)-G(3) Plintskafts höjd över grundplatta (m)
Ax G(1) Dubbeldefinition, plintskafts bredd (m)
Ay G(2) Dubbeldefinition, plintskafts längd (m)
N0(1) 20 Stångdiameter i plintskaft (mm)
N0(2) 50 Täckskikt plintskaft (mm)
N0(3) 4 Stångantal sida 1-2
N0(4) 4 Stångantal sida 2-3 och 1-4
N0(5) 4 Stångantal sida 3-4
N1 N0(3) Stångantal sida 1-2
N2 N0(4) Stångantal sida 2-3 och 1-4
N3 N0(5) Stångantal sida 3-4
FO Formel Stångarea
AREA Formel Tvärsnittsarea
T Formel Armeringens kantavstånd (mm)
Exc Formel Excentricitet
C1 Formel s-avstånd sida 1-2 (mm)
C2 Formel s-avstånd sida 2-3 och 4-1 (mm)
C3 Formel s-avstånd sida 3-4 (mm)
N0 N1/N2/N3 Stångantal för sida som beräknas (mm)
C C1/C2/C3 s-avstånd för sida som beräknas (mm)
TESTA Formel 0=jämnt stångantal, annars udda
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
J 0 Summa antal stänger i kvadrat för tröghetsmoment
TRGj Formel Armeringströghet för sida som beräknas
TRGjx1 TRGj Tillskott till x-led
TRGjx3 TRGj Tillskott till x-led
TRGjx2 Formel Tillskott till x-led
TRGx Formel Tröghetsmoment i x-led
TRGjy1 Formel Tillskott till y-led
TRGjy3 Formel Tillskott till y-led
TRGjy2 Formel Tillskott till y-led
TRGy Formel Tröghetsmoment i y-led
Wx Formel Motståndsmoment betong kring x-axel
Wy1 Formel Motståndsmoment betong kring y-axel
Wy2 Formel Motståndsmoment betong kring y-axel
A AREA Tvärsnittsarea
Wxj Formel Motståndsmoment hörnarmering kring x-axel
Wyj1 Formel Motståndsmoment hörnarmering kring y-axel
Wyj2 Formel Motståndsmoment hörnarmering kring y-axel
DV 0 Dragvolym
S(5,4) 0 Hörnspänningar för de olika lastfallen (Mpa)
V PP(I,3)-DV Vertikallast
Ex Ej initierat Excentricitet i x-led
Ey Ej initierat Excentricitet i y-led
Sigma1 Formel Hörnspänning för hörn 1
Sigma2 Formel Hörnspänning för hörn 2
Sigma3 Formel Hörnspänning för hörn 3
Sigma4 Formel Hörnspänning för hörn 4
Dif1 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
Dif2 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
Dif3 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
Dif4 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
Dvx 0 Dragvolym i x-riktning
Dvy 0 Dragvolym i y-riktning
X(1-4) Formel x-koordinat till dragvolymspyramid (m)
Y(1-4) Formel y-koordinat till dragvolymspyramid (m)
Xtp(1-4) Formel x-koordinat till tyngdpunkten för dragvolymspyramid (m)
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
Ytp(1-4) Formel y-koordinat till tyngdpunkten för dragvolymspyramid (m)
DV(1-4) Formel Deldragvolym för respektive hörn
Sj(5,4) Formel Armeringsspänningar för resp lastfall och hörn

Förteckning av förekommande variabler i programmet Funda. Sorterade i bokstavsordning:

Variabel: Startvärde: Beskrivning:
A AREA Tvärsnittsarea
A(I) Formel Armeringsarea för de olika riktningarna
A$ FUNDA Programnamn – rubrik i skärmbild
Aj(I) Formel Armeringsarea mm2/m för de olika riktningarna
AREA Formel Tvärsnittsarea
Ax G(1) Dubbeldefinition, plintskafts bredd (m)
Ax Formel Avstånd i x-led till centrum för tryckyta (m)
Axy Formel Resulterande avstånd av Ax och Ay (m)
Ay G(2) Dubbeldefinition, plintskafts längd (m)
Ay Formel Avstånd i y-led till centrum för tryckyta (m)
B Cx/Cy Tryckytans bredd (m)
B$ Identifikation Rubriknamn för användarinmatning
B1(1) 8 Tillåten böjtryckspänning i betong (MPa)
B1(2) .4 Tillåten skjuvspänning för betong (MPa)
B1(3) 220 Tillåten dragspänning för armering (MPa)
B1(4) 50 Täckskickt för armering (mm)
Beta 2 eller 3 Sätts till 2 för Kohesionsjord eller 3 för övriga
BLEDDRA 0 Värdet 0 betyder att inmatningen ej ska ändras, 1 betyder att 
Brx Cx(I)+G(3) Effektiv bredd i x-riktningen (m)
Bry Cy(I)+G(3) Effektiv bredd i y-riktningen (m)
Bstab 100, Z0(6),(7) Stjälpsäkerhet i negativ riktning
Bx Formel Om Bx<G(1) då sätts Bx=G(1) eftersom grundplattan ej får 

vara mindre än plintskaftet
Bx Formel Om Mxy ej = 0: Bx = (3*Mom/(eps*Ka))^(1/3)
Bx Formel Om Mxy=0: Bx = SQR((Vlast+Q1+Q2)/((Sigma0/Beta)-

24*G(3)-18*D2))
Bx G(1)+1 Startvärde för grundplattans längd i x-riktning
Bxn Formel Nytt Bx-värde (m)
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
BY Formel Om BY<G(2) då sätts BY=G(2) eftersom grundplattan ej får 

vara mindre än plintskaftet
BY Kb*Bx Startvärde på bredd i y-riktning (m)
BY G(2)+1 Startvärde för grundplattans längd i y-riktning
C C1/C2/C3 s-avstånd för sida som beräknas (mm)
C1 Formel s-avstånd sida 1-2 (mm)
C2 Formel s-avstånd sida 2-3 och 4-1 (mm)
C3 Formel s-avstånd sida 3-4 (mm)
CC(I) Formel S-avstånd för armeringen (mm)
Centrisk$ Ja Om excentrisitet i x- och y-led är mindre än 10%
Cx Formel Tryckytans bredd i x-led (m)
Cx(I) Cx Tryckytans bredd i x-led (m) för varje lastfall
Cy Formel Tryckytans bredd i y-led (m)
Cy(I) Cy Tryckytans bredd i y-led (m) för varje lastfall
D(1), D Användarinm Grundläggningsdjup (m)
D(2) Användarinm Plinthöjd över mark (m)
D(3) Användarinm Grundvattenytans djup under mark (m)
D(4) (18) Jordens specifika tunghet (kN/m3) sätts till 18 om BLEDDRA 

är 0
D2 D(1)-G(3) Plintskafts längd under mark (m)
D4 D(1)+D(2)-G(3) Plintskafts höjd över grundplatta (m)
DAT$ Användarinm Dagens datum
Di(1) 12 Stångdiameter underkant x-riktning (mm)
Di(2) 12 Stångdiameter underkant y-riktning (mm)
Di(3) 10 Stångdiameter överkant x-riktning (mm)
Di(4) 10 Stångdiameter överkant y-riktning (mm)
Diam(I) Formel Överslagsmässig stångdiameter (mm)
Dif1 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
Dif2 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
Dif3 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
Dif4 Formel Differens mellan föregående och nuvarande hörnspänning
DiffBx Abs(Bxn-Bx) Skillnad mellan nytt och gammalt Bx-värde (m)
DV 0 Dragvolym
DV(1-4) Formel Deldragvolym för respektive hörn
Dvx 0 Dragvolym i x-riktning
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
Dvy 0 Dragvolym i y-riktning
E1 Momy/Vlast Excentricitet i y-led (m)
E2 Momx/Vlast Excentricitet i x-led (m)
eps Formel eps = 20 * D * Kb (approximativt)
Ex Ej initierat Excentricitet i x-led
Exc Formel Excentricitet
Ey Ej initierat Excentricitet i y-led
FALL% 1 Loopvariabel för de fem lasttyperna
fc(I) Formel Största spänning i betong för respektive lastfall (MPa) 
fcr(I,J) Formel Spänning i betong för respektive lastfall i x- o y-led (MPa)
FO Formel Stångarea
fs(I,J) Formel Spänning i armering för respektive lastfall i x- o y-led (Mpa)
FV 30 Inre friktionsvinkel för friktionsjord
FV Användarinm Friktionsvinkel i grader mellan fundament och mark
Fxy Formel Resultant av horisontella krafter (kN)
G(1) Användarinm Ax = Plints längd i x-riktning (m)
G(2) Användarinm Ay = Plints längd i y-riktning (m)
G(3) Användarinm H = Grundplattans tjocklek (m)
G(4) Bx, Anvinm Grundplattans längd (m)
G(5) By, Anvinm Grundplattans bredd (m)
G(6) Användarinm Excentricitet i x-led (m)
G0 Tidigare värden Mellanlagringsvariabel för gammalt värde ifall inget nytt ges
GLIDMOTSTAN
D

Formel Det aktuella lastfallets glidmotstånd

H D(3)-D(1) Avstånd underkant fundament till grundvattenytan (m)
H(1) Formel Effektiv höjd Uk armering i x-riktning (m)
H(2) Formel Effektiv höjd Uk armering i y-riktning (m)
H(3) Formel Effektiv höjd Ök armering i x-riktning (m)
H(4) Formel Effektiv höjd Ök armering i y-riktning (m)
HOPPA 1, Sätts till 0 efter val av dimensionering
I 1 Loopvariabel, ändringsvariabel (0 = ingen rad ändras)
IM% 1 till 5 Lastkombination som ger max Mxy
Isp% I Lagrar vilket lastfall som har högsta Spenningsfaktor
J 0 Summa antal stänger i kvadrat för tröghetsmoment
K Formel Iterationsformel för spänningsberäkning
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
K(7,5) L(7,5) Laster i nivå för uk grundplatta:

K(I,1) = L(I,1) Fx
K(I,2) = L(I,2) Fy
K(I,3) = L(I,3) Fz
K(I,4) = L(I,4) + L(I,2) * (D(1)+D(2)) Mx = Mx + Fy * höjd 
till horisontalkraften
K(I,5) = L(I,5) + L(I,1) * (D(1)+D(2)) My = My + Fx * höjd 
till horisontalkraften

K1 Formel Används för uträkning av Cx
K2 Formel Används för uträkning av Cx
Ka Formel SQR((1-SQR(eps/(Sigma0*Kb)))^2+(Kb-

SQR(eps*Kb/Sigma0))^2
Kb 2 Om Kb > 2
Kb 1 Om 0.9 < Kb < 1.1
Kb 0.5 Om Kb <= 0.5
Kb 2 Om E1 = 0 och E2 > 0.2
Kb 1 Om E1 <= 0.2 och E2 <= 0.2
Kb E2/E1 Om E1 > 0 dock min 0.5 och max 2 (Mx-max/My-max)
Ke ? 9999,  E2/E1 Om E1 = 0 annars E2/E1 (används ej)
Kolla$ ? (Verkar ej användas)
KP(5,3) Formel Laster vid ök grundplatta (kN)
Ks Formel Deluttryck för markspänning
kX Cx/Bx Koefficient i x-led
kY Cy/By Koefficient i y-led
L Cy/Cx Tryckytans längd (m)
L(6,Last%) -L(2,Last%) Vind i negativ x-riktning
L(7,Last% -L(4,Last%) Jordbävning i negativ x-riktning
L(Fall%,Last%) Användarinm Fem laster per typ Fx, Fy, Fz (kN), Mx, My (kNm)
Lx1 Formel Kortaste kantavstånd till plintskaft i x-riktning (m)
Lx2 Formel Avstånd mellan kant och tryckyta i x-led (m)
Ly1 Formel Kortaste kantavstånd till plintskaft i y-riktning (m)
Ly2 Formel Avstånd mellan kant och tryckyta i y-led (m)
M(1) 0 Dimensionerande moment för underkant i x-led
M(2) 0 Dimensionerande moment för underkant i y-led
M(3) 0 Dimensionerande moment för överkant i x-led
M(4) 0 Dimensionerande moment för överkant i y-led
MARK% VALD% Val av marktyp 1 = Fast berg, 2 = Sprängsten, 3 = 
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
Friktionsjord, 4 = Kohesionsjord

Mom 0 Max av Mxy
Mom(I,1) Formel Moment i y-led underkant för resp lastfall (kNm)
Mom(I,2) Formel Moment i x-led underkant för resp lastfall (kNm)
Momx SpF x Mom(I,1) Omräknat moment till vanlig last i x-led uk (kNm)
Momx 0 Max moment i grundläggningsnivå i x-led P(I,4)
Momy SpF x Mom(I,1) Omräknat moment till vanlig last i y-led uk (kNm)
Momy 0 Max moment i grundläggningsnivå i y-led P(I,5)
Mx P(I,4) Moment i x-led för aktuellt lastfall
Mxo Formel Moment i ök platta x-led för utstickande kant (kNm)
Mxo(I) Formel Moment i ök platta x-riktn för fall där Cy(I)>By-Ly1 (kNm)
Mxy Formel Max resulterande moment SQR(P(I,4)^2+P(I,5)^2)
My Formel Dubbeldefinition nu μ i formelbeskrivning
My P(I,5) Moment i y-led för aktuellt lastfall
myn 15 x My μ x n  
Myo Formel Moment i ök platta y-led för utstickande kant (kNm)
Myo(I) Myo/SpF Moment i ök platta y-riktn för fall där Cx(I)>Bx-Lx1 (kNm)
N(2,4) Datamatris Grus: 0.17, 0.25, 0.29, 0.60, 0.27, 0.40, 0.47, 0.60

Fast sand: 0.13, 0.19, 0.22, 0.50, 0.20, 0.30, 0.35, 0.50
Lös sand: 0.08, 0.11, 0.13, 0.30, 0.12, 0.18, 0.21, 0.30
Fin fast sand: 0.10, 0.15, 0.17, 0.40, 0.16, 0.24, 0.28, 0.40
Fin lös sand: 0.04, 0.06, 0.08, 0.20, 0.07, 0.10, 0.12, 0.20

N% 1, 2, 8, 3-7 1 för fast berg, 2 för sprängsten och 8 för kohesionsjord, 3-7 
för friktionsjord ( 3 för grus, 4 för grov fast sand, 5 för grov 
lös sand, 6 för fin fast sand, 7 för fin lös sand)

N0 N1/N2/N3 Stångantal för sida som beräknas (mm)
N0(1) 20 Stångdiameter i plintskaft (mm)
N0(2) 50 Täckskikt plintskaft (mm)
N0(3) 4 Stångantal sida 1-2
N0(4) 4 Stångantal sida 2-3 och 1-4
N0(5) 4 Stångantal sida 3-4
N1 N0(3) Stångantal sida 1-2
N2 N0(4) Stångantal sida 2-3 och 1-4
N3 N0(5) Stångantal sida 3-4
OBJ$ Användarinm Typnummer för fundament
P Tillåten markspänning σm tillåten
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
P Användarinm Tillåten medeltryckspänning (Mpa), beräknas av programmet 

för fyllning av sprängsten – beror av belastningsytans storlek
P(1,1-5) K(1,1-5) Preliminär lastkombination i nivå för uk grundplatta, skall 

kompletteras med inverkan av egentyngd och jordlast
P(2-7,1-5) K(2-7,1-5) K(I,J) + K(1,J) Vanliga lastfallet adderas till de övriga 

lastfallen
P(I,3) V0(I,3)+Q Egenvikt och jordlast adderas till lastmatrisen P(7,5)
P1 Formel Aktuell markspänning σm (MPa)
P1(I) P1 Aktuell markspänning σm (MPa) för varje lastfall
P2(I) P Tillåten markspänning σm tillåten för varje lastfall
P4 Sigma U Föregående värde för jämförelse
PI 3,14159 Matematiska π
PP(5,3) Formel Lastkombinationer vid ök grundplatta (kN)
PROJ$ Användarinm Projektnummer
Q Q1+Q2+Q3+Q4 Totala tyngden
Q1 Formel 24*G(1)*G(2)*D(2) Tyngd för plint ovan mark
Q1$(FALL%) Ja eller nej Anger om den aktuella typen är vald eller ej
Q2 Formel (24-D(4))*G(1)*G(2)*(D(1)-G(3)) Tyngd för plint under 

mark
Q3 Formel 24*Bx*BY*G(3) Tyngd av grundplatta
Q4 Formel D(4)*Bx*BY*(D(1)-G(3)) Tyngd av jord
Rad% 1 Loopvariabel för 2 rader, 0 = ingen rad ska ändras
S Formel Iterationsformel – β i formelbeskrivning
S(5,4) 0 Hörnspänningar för de olika lastfallen (Mpa)
S0 0.3 Startvärde för iterationsberäkning – β0 i formelbeskrivning
SAND% VALD% Val av friktionsjord 1 = Grus, 2 = Grov- och mellansand, fast 

lagrad, 3 = Grov- och mellansand, löst lagrad, 4 = Finsand, 
fast lagrad, 5 = Finsand, löst lagrad

Sigma0 150 För kohesionsjord
Sigma0 140 För fin lös sand
Sigma0 340 För fin fast sand
Sigma0 250 För lös grov sand
Sigma0 430 För fast grov sand
Sigma0 570 För grus
Sigma0 1500 För sprängsten
Sigma0 3*P*1000 Preliminär brottspänning, för fast berg
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
Sigma1 Formel Hörnspänning för hörn 1
Sigma2 Formel Hörnspänning för hörn 2
Sigma3 Formel Hörnspänning för hörn 3
Sigma4 Formel Hörnspänning för hörn 4
SigmaMax N(1,4) Maximala tillåtna markpåkänningen 0,60 Mpa
SigmaU Formel Brottspänning (kPa)
SIGN$ Användarinm Signatur på användare
Sj(5,4) Formel Armeringsspänningar för resp lastfall och hörn
Skjuv(I,1) Formel Tvärkraft i y-led (kNm)
Skjuv(I,2) Formel Tvärkraft i x-led (kNm)
SkjuvX SpF x Skjuv(I,1) Omräknad tvärkraft till vanlig last i y-led (kN)
SkjuvY SpF x Skjuv(I,2) Omräknad tvärkraft till vanlig last i x-led (kN)
Spb(I) Formel Aktuell spänning i betong (Mpa)
Spenningsfaktor 0, P1/P Förhållande mellan aktuell och tillåten markspänning
SpF 1/0.83/0.77 Spänningsfaktor, 1 för vanlig last, 1/1.2 för vind, 1/1.3 för 

jordbävning.
Spj(I) Formel Aktuell spänning i armering (Mpa)
SS(I) Formel β i formelbeskrivning
Stab 10000, 

Veltfaktor
Föregående värde på Veltfaktor

Stabkoll$ Ja Om excentricitet i x- och y-led är större än 10%
T Formel Armeringens kantavstånd (mm)
T(1) 0 Skjuvkraft i snitt parallellt med y-axeln
T(2) 0 Skjuvkraft i snitt parallellt med x-axeln
T1 N(X,Y) Nedre värde ur SBN-tabell för h=0 m
T2 N(X,Y) Övre värde ur SBN-tabell för h≥2bc
Talfa Formel Tangens för vinkeln α
TAU Användarinm Jordens odränerade skjuvhållfasthet (Mpa)
TAUb(I) Formel Aktuell skjuvspänning i betong (Mpa)
TauBtg 0 Maximala skjuvspänningen i betongen (MPa)
tc(I) Formel Sörsta skjuvspänning i betong för respektive lastfall (Mpa)
tcr(I,J) Formel Skjuvspänning i betong för respektive lastfall i x- y-led 

(Mpa)
TESTA Formel 0=jämnt stångantal, annars udda
TRGj Formel Armeringströghet för sida som beräknas
TRGjx1 TRGj Tillskott till x-led
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
TRGjx2 Formel Tillskott till x-led
TRGjx3 TRGj Tillskott till x-led
TRGjy1 Formel Tillskott till y-led
TRGjy2 Formel Tillskott till y-led
TRGjy3 Formel Tillskott till y-led
TRGx Formel Tröghetsmoment i x-led
TRGy Formel Tröghetsmoment i y-led
TryckX Formel Marktryck i x-led för dimensionerande snitt (kPa)
TryckY Formel Marktryck i y-led för dimensionerande snitt (kPa)
Tyngd Formel Tyngd av grundplatta och jord.
TYPMAX 0 Antal inmatade lastfall, 1 = Vanlig last, 2 = Vind i x-riktning, 

3 = Vind i y-riktning, 4 = Jordbävning i x-riktning, 5 = 
Jordbävning i y-riktning

UTSKRIFT Ej tilldelat Värdet 1 hoppar till utskriftsrutin
V PP(I,3)-DV Vertikallast
V0 0 Maximala vertikala reaktionen av P(I,3)
V0(1,3) K(1,3) Fz för vanlig last
V0(2-5,3) V0(1,3)+K(I,3) Fz för vanlig last adderad till last för uk nivå grundplatta.
V9 (1-tanα)2 Del av formel
VALD% 1 eller MARK% En av fyra marktyper, sätts till 1 = Fast berg om ändring ej är 

gjord, annars sätts den till föregående val från senaste körning
Veltfaktor 9999, Z0(I) Lagrar lägsta stjälpsäkerhetsfaktorn av lastfallen
Vlast Vlast+Q Approximativ vertikallast i grundläggningsnivå (inget avdrag 

för jord som försvinner i plintskaft)
Vlast V0(1,3) Max av V0(1,3)+K(I,3) Yttre vertikala lasters max 

kombination  av Fz
VR 3.14159/180 Subrutin glida - radianer
Vstj(I) Formel Stjälpningsaxelns lutning
Vstj$ Nej/Ja Om stjälpningsaxelns lutning skall beräknas i Velta
Wx Formel Motståndsmoment betong kring x-axel
Wxj Formel Motståndsmoment hörnarmering kring x-axel
Wy1 Formel Motståndsmoment betong kring y-axel
Wy2 Formel Motståndsmoment betong kring y-axel
Wyj1 Formel Motståndsmoment hörnarmering kring y-axel
Wyj2 Formel Motståndsmoment hörnarmering kring y-axel
X(1-4) Formel x-koordinat till dragvolymspyramid (m)
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Variabel: Startvärde: Beskrivning:
X0 Formel Koordinat för resulterande egentyngden Q's läge
Xtp(1-4) Formel x-koordinat till tyngdpunkten för dragvolymspyramid (m)
Y(1-4) Formel y-koordinat till dragvolymspyramid (m)
Ytp(1-4) Formel y-koordinat till tyngdpunkten för dragvolymspyramid (m)
Z0(I) Formel Stjälpsäkerhet
Z3(I) Formel Glidsäkerhetsfaktorn för varje lastfall
Zx Formel Kantavstånd till plintskaft i x-riktning (m)
Zy Formel Kantavstånd till plintskaft i y-riktning (m)
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Programbeskrivning Funda
En tolkning av upphovsmannen – Haralds programutskrift i BASIC-kod omvandlat till en 
programflödesplan tillsammans med hans handskrivna anteckningar. Sidhänvisningar inom parentes 
avser motsvarande sida av programflödesplanen.

Identifiering (2)
I början av programmet definieras π med närmevärdet 3,14159 och därefter kontrolleras om utskrift 
skall göras, i så fall fortsätter exekveringen vid rutinval 2. Vid första körningen eller om användaren 
i rutinval 2 valt att beräkna ett nytt fundament så följer inmatningen av identifikation där 
projektnummer, signatur för användare, datum och typbeteckning på fundamentet matas in.

Grundläggning (2)
Därefter får användaren ange värde på jordens specifika tunghet (kN/m3) till variabel D(4) samt 
grundläggningsmått D(1) till D(3) enligt figuren nedan:

Figur 1 – Fundament i genomskärning med måttsättning
Nästa steg är val av marktyp och beroende på vilket val användaren gör varierar följande inmatning:

Fast berg (3)
Användaren anger tillåten medeltryckspänning (Mpa) och friktionsvinkeln.
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Sprängsten (4)
Användaren anger friktionsvinkeln.

Friktionsjord (5)
Användaren väljer typ av friktionsjord.

Kohesionsjord (7)
Användaren anger jordens odränerade skjuvhållfasthet (Mpa).

Laster (8)
Nästa steg är att användaren anger laster enligt nedanstående figur för de fem lastfallen – vanlig 
last, vind i x-riktningen, vind i y-riktningen, jordbävning i x-riktning och jordbävning i y-riktning.

Figur2 – Riktning på krafter och moment på plintskaft
Dessutom lägger programmet till två lastfall – vind i negativ x-riktning och jordbävning i negativ x-
riktning.

Lastvärdena för krafterna Fx, Fy och Fz (kN) samt momenten Mx och My (kNm) lagras i 
lastmatrisen L(7,5).

Denna matris bearbetas för grundläggningsnivån så att tilläggsmomenten för Fx och Fy adderas och 
sparas i lastmatrisen K(7,5).

K  I ,4=L  I ,4L  I ,2×D 1D2 (1a)
K  I ,5=L I ,5L I ,1×D1D 2 (1b)

analogt med:
M xuk=M xF y×h (1c)
M yuk=M yF x×h (1d)
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I matrisen P(7,5) adderas det vanliga lastfallet K(1,I) till de övriga K(2-7,5)

Geometri (11)-(14)
Användaren matar in plintens bredd i x- och y-riktningen, G(1) och G(2) i figuren nedan, samt 
grundplattans tjocklek G(3) och får av programmet uträknat lämpliga val av grundplattans 
dimension i x- och y-riktningen, G(4) och G(5).

Figur 3 – Måttsättning fundament ovanfrån samt tjocklek grundsula
Resulterande laster i grundläggningsnivå:

Egentyngder med mått enligt figur 1 och figur 3:

Plintskaft:
Q1=b×Ax×Ay×D 2 (2a)
Q2=b−m×Ax×A y×D 1−H  (2b)

Approximativt används mått 1 m större för Bx och By än Ax och Ay. Subrutin Qlast anropas för att 
räkna fram resterande formler 2c till 2e.

V0(1,3) = K(1,3) , Fz för vanlig last.

Vlast = V0(1,3), blivande maximal vertikal last.

Grundplatta:
Q3=b×B x×B y×H (2c)
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Jordlast:
Q4=m×B x×B y× D−H  (2d)

där:

γb = betongens specifika tunghet, 24 kN/m3

γm = markens specifika tunghet, ofta 18 kN/m3

Totala resulterande egentyngden i grundläggningsnivån:
Q=Q1Q2Q 3Q4 (2e)

Approximativa vertikala lasters maximala kombination i grundläggningsnivå:
V last=F z vanlig Max F z vind− x , F z vind− y , F z  jordb−x  , F z  jordb− yQ (3a)

Maximala moment i grundläggningsnivå:
M xuk=Max M xuk  (3b)
M yuk=Max M yuk  (3c)
M xyuk=Max M xuk 

2×Max M yuk 
2 (3d)

Excentriciteter i grundläggningsnivå:

E1=
M yuk

V last
(3e)

E2=
M xuk

V last
(3f)

k b=
E2
E1 dock 0.5 < kb < 2.0 (3g)
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Preliminär beräkning av grundplattans storlek med avseende på  
stabilitet(14-19)

Figur 4 – Måttsättning för skrafferad grundtrycksyta
Vanligtvis är Fz liten i förhållande till Q. Sätt Fz = 0 och By = kb * Bx, då kan vi uttrycka den 
vertikala lasten approximativt som:

V =m×D×B x
2×k b×[1 T

D
×

btg

m
−
m

m
] (4a)

med mått enligt figur 1 och 3.

Sätt vidare:

=m[1
T
D
×

btg

m
−1]=18[1T

D
× 24

18
−1]=18 [1 T

3D
] (4b)

där γbtg  = 24 kN/m3 och γm =18 kN/m3

För normalfundamentet gäller T = 0,4 m och D = 1,6 m vilket då ger γ ≈ 20 kN/m3.

Då får vi:

V =×D×B x
2×k b=×Bx

2 (4c)

Sätt vidare:
=×D×k b≈20×D×kb (4d)
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Enligt figur 4 med normalfallet Ex = 0:

a xy=a x
2a y

2 (5a)

a x=
B x−C x

2
(5b)

a y=
B y−C y

2
(5c)

För jämvikt i stjälpningsstadiet gäller:
V −u×C x×C y=0 (6a)
M x−V ×a y=0 (6b)
M y−V ×a x=0 (6c)

där:

=
M stabilisering

M stjälpning
=

V×axy

M xy
=1,5 (7a)

M stabilisering=1,5×M stjälpning=1,5×M xy

Bx och By bestäms med iteration så att stjälpsäkerhet och markspänning är OK.

Vidare gäller:

ax=X0 I −
C x

2
(8a)

a y=
By−C y

2
(8b)

M y

M x

=
ax

ay
(8c)

Insättes uttrycken för ax och ay erhålles:

×M x=V ×
B y−C y

2
(9a)

×M y=V× X0  I −
C x

2
 (9b)

Efter division:
M y

M x
=

2×X0 I −C x

B y−C y
(10a)

Ur ekvation 6a erhålls:

C y=
V
u

× 1
C x

(10b)
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Efter insättning i ekvation 10a erhålls:

C x
2−2×X0  I −1

2
×B y×

M y

M x
×C x−

V
u

×
M y

M x
=0 (10c)

Sätt:

k m=
M x

M y
(10d)

Då erhålls ur ekvation 10c:

C x
2−2×X0  I −1

2
×B y×

1
k m

×C x−
V
 u

× 1
k m

=0
(10e)

För normalfallet Ex=0 är X0(I)=Bx/2. Med detta X0(I) värde samt med By=kb x Bx erhålls:

C x
2−B x 1−

kb

k m
×C x−

V
 u

× 1
k m

=0 (10f)

Sätt vidare kb/km = 1, vilket gäller normalt:

Cx
2= V

 u
× 1

k m
(10g)

C x= V
 u

× 1
k m

(10i)

C y= V
u

×k m (10j)

Gäller för Mx och My > 0.

Enligt ekvation 5a, 5b och 5c kan vi också skriva:

a xy
2= Bx−C x

2 
2

 B y−C y

2 
2

=1
4 [Bx−C x 

2  k b×B x−C y
2] (11a)

Ekvation 10g och 4c kan skrivas som:

C x
2= V

u
× 1

k m
=
×B x

2

 u
× 1

k m
(11b)

och analogt:

C y
2= V

 u
×k m=

×B x
2

 u
×k m (11c)

Gäller för Mx och My > 0.

Ekvation 11a, b och c ger i kombination:
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4a xy
2=Bx

2[1− 
 u

× 1
k m 

2

k b− 
 u

×km
2] (11d)

Vilket ger:

a xy=
1
2
×Bx×k a (11e)

där:

k a=1− 
 u

×
1

k m
2

k b 
u

×k m
2

(11f)

Gäller för Mx och My > 0.

Med stabilitetsvillkoret i 7a :
V ×a xy×M xy (11g)

och ekvation 4c samt 11e:

×Bx
2×1

2
×B x×k a×M xy (11h)

vilket ger:

B x
3 2××M xy

×k a
(11i)

B yk b×B x (11j)
Gäller för Mx och My > 0.

Ke beräknas som E2/E1 alternativt sätts till 9999 om E1=0.

Ka och ε beräknas enligt ekvation 11f och 4d.

Startvärde för Bx beräknas enligt ekvation 11i med 1,5 x β (säkerhetsfaktor) eller enligt specialfall 
nedan för Mx = My = 0 med ekvation 12e:

m=
V
B x

2mtillåten (12a)

där: V Maximal vertikalreaktion.

Bx
2 By = Bx eftersom moment saknas.

V =V lastQ=V lastQ1Q2Bx
224×H18×D−H  (12b)
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V lastQ1Q 2

Bx
2 

B x
2 24×H18×D−H 

B x
2 mtillåten (12c)

V lastQ1Q2

Bx
2 mtillåten−24×H−18×D−H  (12d)

B x V lastQ1Q2

mtillåten−24×H−18×D−H 
(12e)

där σm tillåten = Sigma0/β

Sigma0 antagen brottspänning.

β 2 för kohesionsjord och 3 för annan jord.

Kontroll görs att Bx och By inte blir mindre än Ax och Ay.

V0 – maximala vertikala reaktionen sätts till 0.

Stab = 10000 och Kolla$ = ?.

Iteration av Bx och By (16-18)
G(4) sätts lika med Bx och G(5) sätts lika med By. 

Vstj$ = nej, Spenningsfaktor = 0 och Veltfaktor = 9999.

Subrutin Lastrekna anropas som i sin tur anropar subrutin Qlast. I Qlast räknas nya värden fram på 
Q3, Q4 och Q enligt de nya Bx och By måtten. I lastrekna så kompletteras lastmatrisen P med 
egenvikt och jordlast. Dessutom bestäms fundamentets tyngdpunkt X0 och jämviktsläget för de 
olika lastfallen i matrisen X0(I).

Därefter anropas subrutin Markspenning för varje lastfall.

Aktuell markspänning divideras med tillåten och det högsta värdet lagras i variabel 
Spenningsfaktor, lastfallet där det högsta värdet förekommer lagras i Isp%.

Det aktuella lastfallets tillåtna markspänning lagras i P2(I).

Koefficienter i x- och y-led räknas fram som kX=Cx/Bx och kY=Cy/By. Excentricitet E1 i x-led 
beräknas som My/V0 och E2 beräknas som Mx/V0. Om excentriciteten är mindre än 10% både i x- 
och y-led görs ingen stabilitetskontroll utan nästa lastfall beräknas istället.

I annat fall fortsätter körningen med subrutinen Velta.

Den lägsta stjälpsäkerhetsfaktorn av lastfallen lagras i Veltfaktor. Föregående värde på Veltfaktor 
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lagras i variabel Stab och iterationen upprepas med ökning eller minskning av Bx och By så att 
stjälpsäkerheten hamnar mellan 1,5 och 1,52.

Vstj$ sätts = ja. Om spänningsfaktorn är mindre än 1 och stabilitetskontroll har gjorts så presenteras 
de framräknade föreslagna ingångsvärdena på Bx och By för användaren. 

Annars eftersom det inte är stabiliteten utan markens hållfasthet som är avgörande anropas 
subrutinen Qlast och sedan görs en spänningsberäkning för lastfallet med högst Spenningsfaktor. E1 
och E2 samt X0 och X0(I) bestäms enligt ovan och enligt subrutinen Lastrekna. Därefter anropas 
subrutinen Markspenning.

Figur 5 – Måttsättning för skrafferad grundtrycksyta
Enligt figur 5 ovan:

m=
V0

B x−2 E1×By−2 E 2
= 4V0

Bx 1−2
E1

B x
×B y 1−2

E 2

B y
 (13a)

Sätt:

K s=1−2
E1

B x
×1−2

E2

B y
 (13b)

Då får vi med By = kb x Bx:

10(36)



m=
V0

Bx
2×kb×K s

=mtillåten (13c)

B x= V0
k b×K s×mtillåten

(13d)

Gäller om Ks>0, dvs E1<Bx/2 och E2<By/2. Kontroll görs att gamla och nya Bx – värdet ligger inom 
centimetertolerans. Är värdet större så upprepas spänningsberäkningen igen med nytt Bx – värde: Bx 

= (3 x Bx + Bxn)/4 vilket gör att det nya värdet alltid hamnar mellan det gamla och nya värdet och 
ligger närmare det gamla värdet. Slutligen kontrolleras att Bx och By minst är lika stora som Ax och 
Ay. Föreslagna Bx och By presenteras för användaren. Därefter får användaren mata in önskade Bx 

och By samt excentricitet i x-led,Ex, där kontroll sker att den faller inom plattans längd.

Stabilitet (19 och 31)
För varje lastfall beräknas och lagras tryckytan, Cx och Cy, samt aktuell och tillåten markspänning 
efter anrop av subrutinen Markspänning, glidsäkerhetsfaktor i subrutin Glida och 
stjälpsäkerhetsfaktor samt stjälpningsaxelns lutning i subrutin Velta. För lastfall 6 och 7 om inget 
negativt moment förekommer så sätts stjälpsäkerhetsfaktorn till 99.

Resultatet för lastfallen presenteras för användaren och om markspänningen överstiger tillåten eller 
om stjälp- eller glidsäkerheten understiger 1,5 så markeras siffrorna med olikfärgad bakgrund. 
Kontroll sker också av stjälpsäkerheten i negativ riktning och varning görs ifall den understiger 1,5.
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Subrutiner

Qlast(20)
Mått enligt figur 1 och 2

Grundplatta:
Q3=b×B x×B y×H (2c)

Jordlast:
Q4=m×B x×B y× D−H  (2d)

där:

γb = betongens specifika tunghet, 24 kN/m3

γm = D(4) markens specifika tunghet, ofta 18 kN/m3

Totala resulterande egentyngden i grundläggningsnivån:
Q=Q1Q2Q 3Q4 (2e)
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Lastrekna (20)
Börjar med att anropa subrutin Qlast för beräkning av Q3, Q4 och Q med de senast angivna Bx och 
By måtten.

Subrutinfigur 1 – Måttsättning fundament
Tyngdpunktens läge X0 beräknas med följande jämviktsformel:

X0=
B x

2

Q1Q2×G6

Q
(S1a)

Till lastmatrisen P(7,5) adderas egentyngd för fundament och jord. V0 lagrar maxvärdet av P(I,3).

Respektive lastfalls jämviktsläge beräknas med:

X0 I =
P  I ,3−Q ×

B x

2
G 6Q×X0

P  I ,3
(S1b)

P(6,3) sätts lika med P(2,3) – negativ vind i x-riktning.

P(7,3) sätts lika med P(4,3) – negativ jordbävning i x-riktning.

X0(6) sätts lika med X0(2) och X0(7) sätts lika med X0(4)
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Markspenning (21-22)
Med mått som tidigare beskrivits i figur 4 så verkar i grundläggningsnivån de resulterande 
momenten Mxuk och Myuk samt vertikalkraften V0 med avståndet X0 från grundplattans framkant. I 
motsatt riktning från grunden verkar den resulterande kraften Rm från det jämt fördelade 
grundtrycket σm på arean Cx x Cy. De uppträdande horisontella krafterna Fx och Fy  inverkar inte på 
grundtrycket. Följande jämviktsekvationer kan uppställas:

V0−m×C x×C y=0 (S2a)

M x−V0×
B y−C y

2
=0 (S2b)

M y−V0×X0  I −
C x

2
=0 (S2c)

Ur dessa tre ekvationer erhålls:

C x=2× X0  I −
M y

V0
 (S2d)

där Cx måste vara mindre än eller lika med Bx.

C y=B y−
2×M x

V0 (S2e)

m=
V0

C x×C y (S2f)

Specialfall – böjning i negativ x-riktning, inträffar då My är mindre än noll. Lastfall 6 och 7. 
Tryckytan hamnar då på motsatta sidan enligt figur 4 och avståndet från kanten till jämviktsläget 
blir istället Bx – X0. Då ändras ekvation S2c till:

M y−V0×Bx−X0 I −
C x

2
=0 (S2g)

och resulterande ekvation S2d ändras till:

C x=2×B x−X0  I −
M y

V0
 (S2h)

Kontroll görs också av negativa moment för lastfall 1 till 5, skulle detta förekomma så räknas Cx ut 
på motsvarande vis som i ekvation S2h. Kontroll görs av att Cx inte är större än Bx och sedan 
lagras den största längden av Cx och Cy i L samt kortaste i B. Där L är motsvarigheten till le och B är 
motsvarigheten till be för uträkning av tillåten markspänning enligt SBN 80.

Den aktuella markspänningen P1 i Mpa räknas fram enligt formel S2f och om Mark$ är 
FYLLNING eller FRIKTION så fortsätter körningen med subrutin Friktionsjord. Är Mark$ istället 
KOHESION så fortsätter körningen med subrutinen Kohesionsjord.
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Friktionsjord (23-24)
Tillåten markspänning för friktionsjord räknas fram enligt formel för tryckytan som:

m=be×1−
be

3le
×1−tan 2mmax (S3a)

där η är en koefficient beroende av jordart, grundplattans djup under markytan och grundvatteytans 
djup under grundplattan. Vinkeln α är den spetsiga vinkeln mellan de horisontella och vertikala 
krafterna, dock högst lika med σm max enligt tabell nedan.

Koefficienten η och maximalt tillåten medeltryckspänning i tabellen 23:2332 enligt SBN 80 som 
finns lagrat i matrisen N(I,J):

Jordart h(m) d=0 d=1 d=2 σm max 

(Mpa)
I

Grus 0 0,17 0,25 0,29 0,60 1
≥2be 0,27 0,40 0,47 0,60 2

Fast lagrad  grov och 0 0,13 0,19 0,22 0,50 1
mellansand ≥2be 0,20 0,30 0,35 0,50 2
Löst lagrad grov och 0 0,08 0,11 0,13 0,30 1
mellansand ≥2be 0,12 0,18 0,21 0,30 2
Fast lagrad finsand 0 0,10 0,15 0,17 0,40 1

≥2be 0,16 0,24 0,28 0,40 2
Löst lagrad finsand 0 0,04 0,06 0,08 0,20 1

≥2be 0,07 0,10 0,12 0,20 2
variabel J 1 2 3 4

Där h är avståndet mellan högsta grundvattennivån och grundplattans undersida. När högsta 
grundvattennivån ligger högre än grundplattans undersida, räknas med h = 0. För värden på h 
mellan 0 och 2be  interpoleras rätlinjigt.

Där d är grundplattans djup till undersidan i meter från lägsta intilliggande markyta. För värden på d 
mellan 0 och 1 respektive mellan 1 och 2 interpoleras rätlinjigt.

Sand kan anses vara fast lagrad, om vid viktsondering med 100kg fordras mer än 15 halvvarvs 
vridning av sonden för 0,2m sjunkning.

Sand kan anses vara löst lagrad, om vid viktsondering med 100kg fordras 1 till 15 halvvarvs 
vridning av sonden för 0,2m sjunkning.
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Subrutinfigur 2 – Koefficienter vid olika markdjup
Beroende av djupet under markytan:

D-mått enligt figur4.

0 ≤ D ≤ 1m ger N = N0 + (N1-N0) x D

1 ≤ D ≤ 2m ger N = N1 + (N2-N1) x (D-1)

2 ≤ D ger N = N2

Subrutinfigur 3 – Koefficienter vid grundvattenytans läge
Beroende av grundvattenytans läge:

D(3)-D(1) mått enligt figur 1.

H ≤ 0 ger N = N0

0 ≤ H ≤ 2bc ger N = N0 + (N2-N0) x (D(3)-D(1))/2bc

2bc ≤ H ger N = N2
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Subrutinfigur 4 – Resulterande kraft och vinkel

Beroende av vinkeln α:

F xy=F x
2F y

2 (S3b)

tan ≈ F x
2F y

2

V0
(S3c)

För fyllning sätts σm max till 0,5 Mpa och η till 0,5, för friktionsjord sätts σm max till 0,6 Mpa ur SBN-
tabell och η hämtas också ur tabellvärde.

Därefter beräknas tillåten markspänning P enligt formel S3a och kontroll sker att den ej överstiger 
σm max.

Kohesionsjord (25)
Med hjälp av förhållandet av D-mått enligt figur 4 och tryckytans bredd be används första formeln 
ifall D/be ≤ 2,5 och i annat fall den andra formeln.

m=1.7×10.2×D
be

×1
0.2×be

l e
×

m×D
1000 (S4a)

m=2.5×1
0.2×be

l e
×

m×D
1000 (S4b)

där τ är jordens odränerade skjuvhållfasthet i Mpa. Kontroll görs att den beräknade tillåtna 
markspänningen P enligt formel S4a eller S4b ej överstiger 0,5 Mpa.

Velta (26-27)
Fundamentet stjälper när markspänningen når markens brottspänning σu, stjälpningsaxeln går 
genom tyngdpunkten för markspänningens belastningsyta samt förutsätts vara parallell med 
momentresultanten Mxy.
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Mx sätts till P(I,4), moment i x-led för aktuellt lastfall och My sätts till P(I,5), moment i y-led för 
aktuellt lastfall. σu, brottspänning räknas fram i kPa för det aktuella lastfallet:
u=×m×1000 (S5a)

där β är 2 för kohesionsjord och 3 för övriga.

För fast berg anropas subrutinen tryckyta och för fyllning och friktionsjord anropas subrutinen 
iteration eftersom markens brottspänning beror av belastningsytans storlek och form. För 
kohesionsjord så lagras först σu i variabel P4 före anrop av subrutinen tryckyta.

Med hjälp av förhållandet av D-mått enligt figur 4 och tryckytans bredd bc används första formeln 
ifall D/bc ≤ 2,5 och i annat fall den andra formeln.

u=×1.7×10.2×D
bc

×1
0.2×bc

l c
××1000m×D (S5b)

u=×2.5×1
0.2×bc

lc
××1000m×D (S5c)

Subrutin tryckyta anropas så länge tills σu blir lika med föregående värde i P4.

Ax beräknas med formel 8a samt X0(I) enligt formel S1b för respektive lastfall. För lastfall 6 och 7 i 
negativ riktning:

a x=Bx−X0  I −
C x

2
(S5d)

Ay beräknas enligt formel 8b. Därefter beräknas:

a xy=a x
2a y

2 (S5e)

Därefter beräknas stjälpsäkerheten Z0(I) som V0(I) x axy / Mxy.

Tryckyta (28)
Formel 10e har lösningen:

C x=X0 I −1
2
×B y×

M y

M x
±X0  I −1

2
×By×

M y

M x


2

 V
u

×
M y

M x

(S6a)

Cy har lösningen enligt tidigare formel 10b:

C y=
V
u

× 1
C x

Sätt:

C x=K1±K12K2 (S6b)

där:
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K1=X0  I −1
2
×B y×

M y

M x
 och (S6c)

K2= V
u

×
M y

M x
(S6d)

För moment i negativ x-riktning – My<0 får vi på liknande vis som i formel S2h istället:

K1=Bx−X0  I 1
2
×B y×

M y

M x
(S6e)

Specialfall Mx = 0:

Stjälpningsaxeln blir istället parallell med y-axeln och Cy = By.

Cx=
V
u

× 1
C y

(S6f)

Kontroll görs att Cx inte får vara större än Bx och att inte Cy får vara större än By. Längsta måttet av 
Cx och Cy läses in i L och kortaste i B.

Iteration (29)
Först lagras σu i variabel P4 före anrop av subrutinen tryckyta. Med uträknade B och L beräknas nu 
ett nytt σm med formel S3a och sedan nytt σu med formel S5a.

Kontroll görs att σu inte överstiger:
u×m max×1000 (S7a)

Iterationen fortsätter så länge tills σu blir lika med föregående värde i P4.

Glida (30)
Först definieras variabel VR som en radian: π/180, sedan beräknas resultanten av de horisontella 
krafterna som:

F xy=F x
2F y

2 (S8a)
För friktionsjord så sätts friktionsvinkeln FV till 30 grader.

För kohesionsjord så räknas glidmotståndet i kN ut som:
F glidmotstånd=C x×C y××1000 (S8b)

För övriga som:
F glidmotstånd=tan FV×VR×V0 (S8c)

Därefter räknas glidsäkerhetsfaktorn ut som Fglidmotstånd / Fxy och om Fxy = 0 så sätts 
glidsäkerhetsfaktorn till 999,99.
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Dimensionering

Grundplatta

Snittkrafter (32-34)

Dimensioneringsfigur 1 – Krafter, moment och måttsättning
Tyngd=betong×H jord×H jordtjocklek D1(a)
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Dimensioneringsfigur 2 - Måttsättning

Dimensionerande skjuvkrafter samt moment som ger dragning i underkant. Dimensionerande för 
armeringen i underkant.

Z x=Bx−Ax ×
1
2
E x (D2a)

Z y=B y−Ay×
1
2 (D2b)

Dimensioneringsfigur 3 – Måttsättning för tryckyta

Lx1= Bx−Ax×
1
2
−E x (D3a)

Lx2=C x−B x−Lx1=C x−BxLx1 (D3b)

L y1=By−A y ×
1
2 (D3c)

L y2=C y−ByLy1 (D3d)

För varje lastfall kontrolleras först spänningsfaktorn SpF och därefter anropas subrutinen 
Snittreaktion.
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Snittreaktion (35-36)
Kontroll görs att BRx och BRy inte överstiger Bx resp By. 

Snitt vid plintskaft, parallellt med y-axeln:

Cx ≥ Zx:

M y= M×
C y

BRy

−Tyngd×Zx
2

2 (D4a)

T x=M×
C y

BR y
−Tyngd ×Z x (D4b)

Cx < Zx:

M y=M×
C y

BR y
×C xZ x−

C x

2 −Tyngd ×
Z x

2

2 (D4c)

T x=M×
C y

BR y
×C x−Tyngd×Z x (D4d)

Snitt vid plintskaft, parallellt med x-axeln:

Cy ≥ Zy:

M x=M×
C x

BR x
−Tyngd × Z y

2

2 (D4e)

T y=M×
C x

BRx
−Tyngd ×Z y (D4f)

Cy < Zy:

M x=M×
C x

BR x
×C yZ y−

C y

2 −Tyngd×
Z y

2

2 (D4g)

T y=M×
C x

BR x
×C y−Tyngd×Z y (D4h)

Dimensionerande moment som ger dragning i överkant:

Cx > Bx – Lx1:

M yö×B yTyngd×B y×
Lx1

2

2
−M×C y×

Lx2
2

2
=0

(D5a)

ger:

M yö=−Tyngd×By×
Lx1

2

2
−M×

C y

B y
×

Lx2
2

2  (D5b)
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Cx ≤ Bx – Lx1:

M yö=−Tyngd×B y×
Lx1

2

2 (D5c)

Cy > By – Ly1:

M xö×BxTyngd×B x×
L y1

2

2
−M×C x×

Ly2
2

2
=0

(D5d)

ger:

M xö=−Tyngd×Bx×
L y1

2

2
−M×

C x

B x
×

Ly2
2

2  (D5e)

Cy ≤ By – Ly1:

M xö=−Tyngd×B x×
Ly1

2

2 (D5f)

Maximala moment i över- och underkant för x- och y-riktningen lagras samt maximala tvärkraften 
lagras innan programmet fortsätter med inmatning av dimensioneringsvärden för betong och 
armering samt täckskikt.

Hållfasthetsvärden (37)
Användaren anger tillåten böjtryck- och skjuvspänning för betong samt tillåten dragspänning för 
armeringen gällande vanligt lastfall. Programmet tar hänsyn till vind och jordbävning genom att öka 
tillåtna påkänningar med 20% respektive 30%.

Stångdiameter och effektiv höjd för armeringen (37-38)

Dimensioneringsfigur 4 – mått för armering i grundsula

H x=H−T s−
D xu

2
(D6a)

23(36)



H y=H−T s−D xu−
D yu

2
(D6b)

På motsvarande vis fås höjden för överkantsarmeringen.

Dimensioneringsfigur 5 – Måttsättning grundsula

h=H−t−d
2 (D7a)

n=
Emodul armering

Emodulbetong
=15 (D7b)

Jämviktsekvationer som kan uppställas:

arm×Aarm=
 btg×x

2
×b där b är tvärsnittes bredd (D7c)

arm×Aarm×h− x
3=M (D7d)

x
h
=

 btg

 btg
1
n
 arm

(D7e)

Inför:

= x
h

Ur D7c och d erhålls:
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arm×Aarm=btg×
x×h
2×h

×b= M

h− x
3

=
btg×

2
×h×b= M

h1−
3

Vilket ger:

btg=
2×M

b×h2×1−
2  (D8a)

Ur D7e erhålls:

btg= btg×
 arm

n
×

btg 1−=
 arm×

n (D8b)

btg=
 arm

n
× 
1− (D8c)

Eliminera σbtg ur D8a och c, då erhålls:

3

3
−2−k×k=0 (D8d)

där

k= n
 arm

×2×M
b×h2

Ekvation D8d löses med iteration. Sätt:

=0
3

3
k 1− Startvärde β0 = 0,3

Sedan β bestämts erhålls:

Aarm=
M

arm×h1−
3 (D8e)

btg=
2×arm×Aarm

b×h×
(D8f)
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Spänningsberäkning (44)
Ur D7d erhålls

arm=
M

Aarm×h1−
3 (D9a)

Ur D8b erhålls med insättning av D8a och D9a:

2×n×
Aarm

b×h
1−=2

Sätt:
Aarm

b×h
=

vilket ger:

2×n×1−=2

=−×n 2××n×n2 (D9b)

btg=
2×M

b×h2×1−
2  (D9c)

arm=
M

Aarm×h1−
3 (D9d)

Skjuvspänning:

= T
b×z

= T

b×h1−
3  (D9e)

Val av stänger (39-40)
Användaren väljer önskade dimensioner och c/c avstånd för armeringen och därefter beräknas 
aktuella spänningar för armering och betong i plattan.
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Plintskaft (41-42, 46-49)
Användaren matar in stångdiameter och täckskikt samt antal stänger för sida 1-2, 3-4 och 2-3/4-1 
för plintskaftet.

Dimensioneringsfigur 6 – Måttsättning för armering i plintskaft
Dimensionerande snitt ligger vid grundplattans överkant. I snittet verkar normalkraften V samt de 
böjande momenten Mx0 och My0. Snittet skall dimensioneras så att alla uppträdande krafter kan 
upptas.

Förutsättningar:

I alla hörn skall alltid finnas armeringsstång.

Alla armeringsstänger skall ha samma tvärsnittsarea.

Armeringen skall vara symmetrisk om x0-axeln.

Antal armeringsstänger:

I sida 1-2 n1 st med c/c c1, i sida 2-3 och 4-1 n2 st med c/c c2 och i sida 3-4 n3 st med c/c c3.

t = armeringens kantavstånd. t = t0 + d/2, där t0 är täckskikt och d är stångdiameter.

=×d 2

4
Stångarea (D10a)

n=
Earm

Ebtg
≈15 (D10b)
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c1=
b−2t
n1−1 (D10c)

c2=
a−2t
n2−1 (D10e)

c3=
b−2t
n3−1 (D10f)

Tvärsnittskonstanter i stadium I:

Area:
A=a×bn×n12×n2n3 (D10g)

Tyngdpunktens excentricitet:

e=n×
A

×a−2t
2

n1−n2 (D10h)

Tröghetsmoment om tyngdpunktsaxlarna x och y:

J x=
ab3

12
nn2−2 b−2t 2

2
 J i1x J i3x (D10i)

J y=ab  a2

12
e2n[n1−2 a

2
−t−e

2

n3−2a
2
−t−e

2]2 [ J i2yn n2 e2 ] (D10j)

ΔJi1x:

då n1 är udda: jämn:

 J i1x=2nc1
2 ∑

i=1,2,3...

i= 1
2 n1−1

i2  J i1x=2 n
c1

2


2

∑
i=1,3,5 ...

i=1
2 n1

i2

ΔJi3x:

Samma som för ΔJi1x men med index 3 istället för 1.

ΔJi2y:

då n2 är udda: jämn:

 J i2y=2 nc2
2 ∑

i=1,2,3...

i= 1
2 n2−1

i 2  J i2y=2 n
c2

2


2

∑
i=1,3,5...

i=1
2 n2

i 2

Motståndsmoment betong:

W bx=
J x

1
2

b (D11a)
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W by1=
J y

1
2

a−e (D11b)

W by2=
J y

1
2

ae (D11c)

Motståndsmoment hörnarmering:

W ix=
J x

1
2

b−t (D11d)

W iy1=
J y

1
2

a−e−t (D11e)

W iy2=
J y

1
2

ae−t (D11f)

Hörnspänningar:

1=
−V

A


M x

W x


M y

W y1
(D11g)

2=
−V

A
−

M x

W x


M y

W y1
(D11h)

3=
−V

A
−

M x

W x
−

M y

W y2
(D11i)

4=
−V

A


M x

W x
−

M y

W y2
(D11j)

Spänningar beräknade enligt ovan gäller om hela tvärsnittet är tryckt (Stadium I). Om någon del av 
tvärsnittet är draget (Stadium II) eller hela tvärsnittet är draget (Stadium III) skall spänningarna 
beräknas enligt nedan:
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Stadium II:

I snittet verkar i normalfallet vertikalkraften V samt momenten Mx och My. Plinten påverkas därför 
av skev böjning. Spänningarna i snittet skall beräknas på följande sätt:

1. Hörnspänningarna beräknas först under förutsättning att betongen förmår uppta 
dragspänningar (Stadium I).

2. Spänningarna enligt stadium I korrigeras genom att till spänningarna addera inverkan av en 
fiktiv dragkraft ΔV motsvarande den dragna betongens spänningsvolym och verkande i 
dragvolymens tyngdpunkt. Beräkningen upprepas tills de beräknade spänningarna inte 
längre ändras.

Dimensioneringsfigur 7 - Dragvolym Dimensioneringsfigur 8 – Korrigerande moment

Korrigerad normalkraft Vkorr = V – ΔV

Korrigerade moment:

Mx korr = Mx + ΔV x ey

My korr = My + ΔV x ex
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Dimensioneringsfigur 9 – Måttsättning plintskaft, observera koordinatsystemets läge.
Dimensioneringsfigur 10 - Dragvolym

När hörnspänningarna är bestämda kan koordinaterna (xi, yi) till neutralaxelns skärningspunkter 
med tvärsnittets sidor beräknas.

Dragvolymen beräknas som summan av pyramidala delvolymer enligt dimensioneringsfigur 10. 

Delvolymer utanför tvärsnittets begränsningslinje är negativa. För spänningsvolymer enligt figur 
erhålls:

x1=
1

1− 4
×a y1=

1

1− 2
×b (D12a)
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x2=
2

 2−3
×a y2=

 2

2− 1
×b (D12b)

x3=
3

3− 2
×a y3=

 3

 3−4
×b (D12c)

x4=
 4

 4− 1
×a y4=

4

4−3
×b (D12d)

För delvolymerna och deras tyngdpunktskoordinater erhålls:

V i=
1
6
×i× x i× y i (D12e)

V=∑V i för alla ΔV > 0 (D12f)

För resulterande dragvolymens tyngdpunktskoordinater erhålls:

x=
∑V i×xi

V y=
∑V i×y i

V
(D12g)

e x=
a
2
−c−x e y=

b
2
−y (D12h)

x1=
x1

4 y1=
y1

4
(D12i)

x2=
x2

4 y2=b−
y2

4
(D12j)

x3=a−
x3

4 y3=b−
y3

4
(D12k)

x4=a−
x4

4 y 4=
y4

4
(D12l)
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Specialfall typ 5:

Dimensioneringsfigur 11 - Mått Dimensioneringsfigur 12 - Dragvolym

y1=
 1

1−2
×b (D13a)

V=
1× y1

2
×a (D13b)

x=a
2 y=

y1

3
(D13c)

e x=−e e y=
b
2
−

y1

3
(D13d)
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Specialfall typ 6:

Dimensioneringsfigur 13 - Mått Dimensioneringsfigur 14 – Dragvolym 

x1=
1

1−4
×a (D14a)

V=
1×x1×b

2
(D14b)

x=
x1

3 y=
b
2

(D14c)

e x=
a
2
−e−

x1

3
e y=0 (D14d)
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Stadium III:

Hela tvärsnittet är draget. Alla krafter skall upptas av armeringen enbart.

Dimensioneringsfigur 15 - Måttsättning
Tvärsnittskonstanterna erhålls genom att sätta betongens inverkan = 0 i uttrycken för stadium I. Då 
erhålls:

Area:
A=n××n12×n2n3 (D15a)

Excentricitet:

e=n×
A

× a−2t
2

×n1−n2=a
2
−t× n1−n2

n12×n2n3
(D15b)

Tröghetsmoment:

J x=n×n2−2 b−2t 2

2
 J i1x J i3x (D15c)

J y=n×[n1−2 a
2
− t−e

2

n3−2a
2
−t−e

2]2×[ J i2yn××n2×e2 ] (D15d)

ΔJi1x, ΔJi3x samt ΔJi2y som tidigare.
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W ix=
J x

1
2
×b−t (D15e)

W iy1=
J y

1
2
×a−e−t (D15f)

W iy2=
J y

1
2
×a−e−t (D15g)

Resultat (49-50)
Programmet presenterar betong och armeringsspänningar i de fyra hörnen för de olika lastfallen. Nu 
får användaren välja önskad fortsättning med något av  nedanstående alternativ:

1. Ändra på armeringen i fundamentet.

2. Ändra på utformningen av fundamentet.

3. Skriva ut resultatet.

4. Beräkna ett nytt fundament.

5. Mängdberäkna fundamentet – armering, betong och schaktning.

6. Avsluta programmet.
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