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ABSTRACT  

Total collapses of buildings are a rare occurrence in modern building construction, and while 
they are scarcely seen, their consequences are often extensive enough to encourage building 
projectors to invest in a structural framework capable of sustaining its stability through 
unforeseen events. This individually completed degree project aims to provide insight into 
the principles and techniques used to prevent these kinds of collapses and how they can be 
applied to future structural design. This is achieved by studying the expected reactions of 
precast concrete structures and by analyzing the building codes currently applied to concrete 
buildings in Sweden. The study analyses a fictional four-story concrete building and the 
resulting deflection of its precast walls as a loadbearing column is removed from its bottom 
floor. Results are generated using the software Strusoft FEM-design 3D structure, and the 
deflection is calculated for walls spanning 6, 7, 8 or 8.5 m. Different concrete qualities 
ranging from 20/25 to 45/55 are applied to each span with the objective of examining the 
properties of a precast concrete buildings ability to remain stable without the use of extensive 
attachment methods. The biggest impact is presented by increasing the concrete quality from 
25/30 to 30/37, which further justifies the usage of 30/37 in most modern construction. 
Generally the impact of increasing the structures concrete quality increases as its original 
deflection increases, which suggests an increase of quality is more profitable for high-risk 
structures. Furthermore walls constructed with high quality concrete will allow for the usage 
of further spanning components, as the study shows a lesser increase of deflection under 
these circumstances. While some results presented in the study may appear minor, it is 
proven crucial to provide proper attachment of precast concrete components in order to 
reduce the potential of a disastrous collapse. 

Keywords: Collapse, deflection, attachment, deformation, concrete quality, diaphragm 
action, membrane action, span, FEM-design. 
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SAMMANFATTNING  

Att dimensionera en byggnad mot olyckslaster är något som ofta förbises i dagens 
byggnadsproduktion där tidseffektivitet och ekonomisk vinning tar upp stort fokus. 
Byggnadens robusthet och förmåga att motstå olyckslaster sätts sällan på prov, men tidigare 
händelser med förödande konsekvenser påvisar problematikens relevans. De ras och 
kollapser som inträffat vid Ronan Point, Sampoong Department Store och World Trade 
Center har påverkat omgivningens uppfattning om byggnadskonstruktion och även legat till 
grund för mängder av ändringar i regelverk och kvalitetskontroller. 

Problematiken kring olyckslaster och fortskridande ras bemöts i examensarbetet med hjälp 
av en litteraturstudie och en fallstudie av en fiktiv betongbyggnad. Arbetet avgränsas till 
prefabricerade betongelement och studerar främst väggelement och dess respons vid bortfall 
av underliggande bärande pelare. Litteraturstudien omfattar de teorier som förklarar en 
byggnads respons vid inverkan av olyckslaster, de regelverk som behandlar kända och 
okända olyckslaster, samt de infästningsmetoder som används vid konstruktion med 
prefabricerade betongelement.  

Informationen används sedan som underlag vid genomförande av den fallstudie som 
behandlar en fiktiv fyravåningsbyggnad i prefabricerad betong som utsätts för olyckslast i 
markplan. Studien utförs med hjälp av programvaran Strusoft FEM design 3D structure 
version 14 och sammanställer den nedböjning som uppstår i byggnadens väggelement när de 
förlorat bärkraft från underliggande pelare. Jämförelser genomförs då fallstudien inkluderar 
väggelement med spännvidderna 6, 7, 8 och 8,5 m som var och en modelleras med 6 olika 
betongkvaliteter mellan 20/25 och 45/55. Resterande parametrar förblir oförändrade genom 
studiens undersökta kombinationer. 

Fallstudiens resultat uppmäter den nedböjning som uppstår i väggkonstruktionens över- och 
underkant, det vill säga för våningsplan 2 och 4. Gemensamt för samtliga undersökta 
spännvidder var att störst förbättring skedde vid kvalitetshöjningen från betongkvalitet 
25/30 till 30/37. Kvalitet 30/37 är även vanligast förekommande vid konstruktion av 
betongväggar, och analyseras därför ytterligare vid jämförelse mot den studiens högsta 
kvalitet 45/55.  

Den lägsta spännvidden som använts i fallstudien, 6 m, uppvisar en nedböjning mellan 65 
och 78 mm beroende på använd betongkvalitet och mätpunkt. Studiens kvalitetshöjning från 
20/25 till 45/55 resulterar i en 12-13 mm lägre deformation, vilket motsvarar 15,6 % i 
överkant och 16,7 % i underkant. Om kvalitetshöjningen istället sker från 30/37 till 45/55 
skapas en 7,1 % och 8,5 % mindre nedböjning i över- respektive underkant. 

Väggelement med spännvidden 7 m presenterar en nedböjning mellan 92 och 15 mm och 
uppvisar en relativt konstant skillnad på 4-5 mm mellan deformationen i över- och 
underkant. Att höja betongkvaliteten till 45/55 minskar nedböjningen med 18-19 mm, vilket 
motsvarar 16,4 % i överkant och 16,5 % i underkant med utgångspunkt från kvalitet 20/25. 
Höjningen från 30/37 till 45/55 medför istället en nedböjning som minskar med 8-9 mm och 
beräknas motsvara en förbättring på 8,0 % och 8,4 % i över- respektive underkant. 



 

Vid användning av väggelement med 8 m spännvidd uppvisas en större procentuell skillnad 
för nedböjningen i elementens överkant än underkant, trots att den totala förbättringen är 25 
mm i båda fallen. Elementen presenterar en nedböjning som varierar mellan 129 och 156 mm 
och förbättras med 16,2 % i överkant och 16,0 % i underkant genom övergången från kvalitet 
20/25 till 45/55. Baseras undersökningen på kvalitet 30/37 blir förbättringen istället 8,5 % i 
överkant och 7,7 % i underkant. 

Studiens slutliga spännvidd bestämdes via antagandet att prefabricerade element inte bör 
överstiga en vikt på 11 ton med anledning av transport och montering, varpå en maximal 
längd av 8,5 m beräknades för de modellerade betongväggarna. Dessa element resulterade i 
studiens största förbättring då nedböjningen i underkant minskade med 18,4 % efter en 
kvalitetshöjning från 20/25 till 45/55, motsvarande förbättring var 16,2 % i överkant. 
Elementens nedböjning varierar mellan 146 och 179 mm och är likvärdig i över- och 
underkant vid användning av kvaliteterna 20/25, 25/30 samt 30/37. Kvalitetshöjningen från 
30/37 till 45/55 medförde att nedböjningen i elementens underkant förbättrades i större 
utsträckning än i dess överkant, med en förbättring på 10,4 respektive 8,0 %. 

De resultat som sammanställts från arbetets fallstudie används till att formulera ett antal 
slutsatser, dessa är dock beroende av fallstudiens trovärdighet och relevans. Inledningsvis 
bedöms ett väggelements infästningsmetoder vara av stor betydelse för en konstruktions 
förmåga att motstå olyckslaster och fortskridande ras. De väggelement som placerats i den 
fiktiva byggnad som modellerats i studien försågs med en ledad infästning till bjälklag och 
fria ändar mot anslutande väggelement. Korrekt utförda och monterade infästningar kan 
sannolikt bidra till att minska nedböjningen till oväsentliga nivåer. 

De nedböjningar som presenteras i fallstudien bidrar dock till att motivera användandet av 
betong i hållfasthetsklass 30/37, då ökningar upp till denna nivå medfört störst förbättring. 
Kvalitetsökningar i högre klasser innebar även en förbättring, dock med en mindre inverkan. 
En höjning av elementens betongkvalitet medförde överlag störst förbättring i de scenarion 
som ursprungligen presenterat en hög deformation och nedböjning. 

Resultaten som framställts av examensarbetet bör granskas kritiskt då endast ett 
modelleringsfall behandlas i en studie utförd utan fackmannamässiga förkunskaper. Arbetet 
kan likväl komma att underlätta vid analys och val av betongkvalitet för konstruktioner som 
dimensioneras mot potentiella framtida olyckslaster. Slutsatser och antaganden kan 
rimligtvis inte tillämpas som en allmängiltig regel och bör istället användas i vägledande syfte 
vid bedömning av nedböjning och deformation av prefabricerade betongelement. 

Nyckelord: Kollaps, nedböjning, väggelement, infästning, deformation, betongkvalitet, 
skivverkan, membranverkan, spännvidd, FEM-design. 
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Förkortning Beskrivning 

FEM Finite Element Method - Beräkningsmodell i FEM-
design. Metoden baseras på att avancerade 
beräkningselement delas upp i mindre komponenter. 
Se även avsnitt 4 samt 2.2. 

kN (Kilo)Newton – Si-enhet för kraft. Motsvarar ungefär 
en massa på 100 kg vid normal gravitation.  

HDF Håldäcksbjälklag med förspänd armering. 
Förtillverkade bjälklagselement med hålrum för 
armering och ingjutningar. 

CC1-3 Consequence class – Konsekvensklass 1-3, se även 
avsnitt 3.2.3. 

MPa (Mega)Pascal – Enhet för tryck, definieras som 1000 
kN/m2, se även kN. 

SS-EN Svensk Standard – Europanorm. Anges som indelning 
av de Eurokoder som tillämpats i examensarbetet. 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Betongkvalitet XX/XX Hållfasthetsklass för betongmaterial, anges i MPa. De 
första två siffrorna representerar det tryck ett 
cylinderformat prov kan utsättas för innan 
sprickbildning. De sista två siffrorna motsvarar samma 
princip för ett kubformat prov. 

Brott, att gå till brott Används vid benämning av bärverk som kraftigt 
deformeras, knäcks eller rasar som följd av en 
belastning. 

Bärverksdel Enskild byggnadsdel som dimensionerats för att bära 
upp laster. Exempelvis bjälklag, pelare, balk eller vägg. 

Deformationszon Zon eller byggnadsdel som medvetet utformas för att 
rasa eller deformeras vid en hög belastning. Används i 
syfte att skapa en beräknad reaktion som byggnaden 
dimensionerats att motstå.  

Dimensionera Att utforma och designa ett bärverk för att motstå de 
belastningar och påfrestningar den förväntas utsättas 
för. 

Ekvivalent statisk kraft En dynamisk lasts statiska motsvarighet. Dynamiska 
laster varierar över tid och är svåra att beräkna, dessa 
förenklas då till en motsvarande konstant belastning. 

Exceptionell 
dimensioneringssituation 

Situation som uppstår som följd av exceptionella 
händelser. Har en dynamisk inverkan på bärverk och 
ses ofta som likvärdigt till olyckslast, se definition. 

Fortskridande ras Ras som fortgår och tilltar i styrka. Förekommer 
exempelvis då en byggnads övre våningsplan rasar ned 
på underliggande våning som kollapsar och skapar en 
kedjereaktion till följd av belastningen. 

Konsolbalk Balk som saknar stöd och upplag i en ände, likt vid 
infästning av en balkong eller trampolin.  

Nyttiglast Last som följd av en byggnads verksamhet. Motsvarar 
den belastning som skapas av möbler, inredning, 
maskiner och människor.  

Olyckslast Last som uppkommer vid olycksfall och verkar på en 
byggnad eller byggnadsdel. Exempelvis tryckvåg från 
explosion, påkörning av fordon eller stöt från rasande 
byggnadsdelar. 

Prefabricerad 
byggnadsdel 

Byggnadsdel som förtillverkats i fabrik för att sedan 
monteras på byggarbetsplatsen. 

Redundans Frekvens av en kritisk funktion. Möjlighet att 
upprätthålla en funktion trots bortfall av enstaka 
komponenter. För byggnader kan en redundans krävas 
för att erhålla en stabilitet trots att ett fåtal bärande 
element slagits ut. 
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Definition Beskrivning 

Sandwichelement Prefabricerad betongvägg där två betongskivor 
omsluter ett mellanliggande lager av isolering. 
Konstruktionen är helprefabricerad och monteras på 
plats, ger en ökad isolerande förmåga.  

Skalvägg Halv-prefabricerad betongvägg där två betongskivor 
hålls ihop av armering och bildar ett skal. Skalet fylls 
sedan med platsgjuten betong för att fästa elementet på 
byggarbetsplatsen och öka väggens stabilitet. 

Skjuvkraft och spänning Definieras som en verkande kraft per area. Uppstår då 
två krafter verkar parallellt den undersökta ytan, 
exempelvis i ett tvärsnitt genom materialet vid böjning 
av en balk. 

Snölast Den belastning en byggnad utsätts för vid belastning av 
snö. Appliceras normalt på takkonstruktionen och 
varierar med avseende på byggnadens placering och 
geografiska förutsättningar. 

Tryckbåge Teoretisk linje över fördelningen av tryck- och 
dragkrafter i ett bärverk. Bärverk som belastas vertikalt 
utsätts normalt för dragkrafter i underkant och 
tryckkrafter i överkant. 

Tryckzon Zon eller område där ett bärverk utsätts för 
tryckkrafter. Två motriktade krafter skapar normalt ett 
tryck i materialet. 

Upphängningsarmering Armering som ämnar ”hänga upp” belastningar från 
underkant av en vägg. Belastningen förflyttas till en 
punkt ovanför tryckbågen, och kan därmed fördelas 
ned i underliggande stöd.  

Upplag Vertikal stödkraft. Exempelvis i form av bärande pelare 
eller vägg, som då fungerar som upplag för 
ovanliggande byggnadsdelar. 

Vindlast Belastning som följd av horisontala vindkrafter. 
Byggnader belastas horisontalt av vindar beroende på 
fasadernas utformning, storlek och höjd. 
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1 INLEDNING 

Dagens byggnadsverk karaktäriseras av ett pålitligt samarbete mellan material såsom trä, 
betong, tegel, stål och glas som tillsammans skapar en till synes orubblig konstruktion. Dessa 
tillförlitliga strukturer förutsätter dock att samtliga komponenter samverkar för att skapa en 
solid grund för de människor som vistas i eller utanför byggnaden. Även den mest perfekt 
konstruerade byggnaden kan utsättas för oväntade belastningar och omständigheter, skulle 
detta rubba den samverkan som varar mellan byggnadsdelarna är olyckan nära till hands. 

En byggnads robusthet mot oväntade händelser sätts sällan på prov, men vikten av ett 
heltäckande skydd accentueras av de allvarliga konsekvenser ett eventuellt ras kan få. 
Tidigare händelser vid Ronan Point (London 1968), Sampoong Department Store (Sydkorea 
1995) och World Trade Center (New York City 2001) visar hur byggnader med bristande 
robusthet kan resultera i omfattande skador och kollapser som följd av lokala brister. 
Orsaken till de inträffade olyckorna varierar kraftigt, men gemensamt är att nyttjade 
byggnadstekniska lösningar inte bidragit med tillräcklig robusthet.  

Händelserna kring World Trade Center i New York år 2001 skakade världen när de båda 
tornen kollapsade till följd av de passagerarflygplan som kolliderat med tornen och antänt ett 
flertal våningsplan (Simensen, 2013). Tornen hade dimensionerats att kunna motstå en 
kollision från ett flygplan, dock i mindre storlek och lägre hastighet än händelserna den 11:e 
september (Pumphrey, 2011). Byggnadernas nytänkande konstruktion utan invändiga pelare 
uppnådde således inte ett tillräckligt skydd mot de attentat de slutligen utsatts för 
(Pumphrey, 2011). 

Sampoong Department Store i Sydkorea kollapsade till följd av en mängd 
verksamhetsändringar i de lokaler som ursprungligen konstruerats som ett 
lägenhetskomplex men sedan använts som köpcenter (Marshall, 2015). Exempelvis ökade 
belastningen på byggnadens femte våningsplan med cirka 35 % när en restaurang- och 
köksyta ersatte den rullskridskorink som ingick i den redan justerade verksamhetsplanen 
(Gardner, Huh & Chung, 2002). Den slutliga kollapsen inträffade 1995 när fyra tunga 
ventilationsaggregat förflyttats längsmed byggnadens redan försvagade takkonstruktion. Det 
efterföljande raset krävde över 500 människoliv och medförde stora förändringar i de regler 
som Sydkorea tidigare använt vid nybyggnation (Marshall, 2015). 

Raset i Ronan Point i London var startskottet för dagens regler kring olyckslaster och 
robusthet, då en gasexplosion från en spis resulterade i ett fortskridande ras längsmed den 
22 våningar höga byggnadens sydöstra hörn (Cleland, 2008). Olyckan och explosionen var 
relativt liten och gav oproportionerligt stora konsekvenser som följd av de kvalitetsbrister 
som senare uppenbarades i fogarna mellan byggnadens förtillverkade betongväggar (Verlaan, 
2011). Händelsen påverkade allmänhetens syn på byggnadskonstruktion och dess arkitektur 
och resulterade i stora förändringar i kvalitetskontroller och regelverk (Verlaan, 2011). 
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Vid dimensionering av en byggnads bärverk beaktas idag de krafter och laster som påverkar 
den enskilda byggnadsdelen. Men en byggnads stomsystem måste även dimensioneras för en 
samverkan mellan byggnadsdelarna för att ge byggnaden en tillräcklig stabilitet och 
robusthet. Normalt utsätts en byggnad för påfrestningar från exempelvis egentyngder, 
snölaster och vindlaster. Utöver dessa förhållandevis statiska krafter och belastningar kan 
bärverken även utsättas för exceptionella lastsituationer. Lasterna kallas även olyckslaster 
och kan uppstå vid olyckor såsom påkörning av fordon eller närliggande explosion. Dessa 
laster medför mycket stora belastningar på byggnader och dimensioneras inte alltid för i 
praktiken, varvid dessa situationer ofta leder till lokala brott kring ett fåtal bärverk. 

1.1 Bakgrund 
Förtillverkade byggnadselement blir allt vanligare i dagens byggnadsproduktion, där stora 
krav ställs på ett tidseffektivt och ekonomiskt hållbart byggande. Dessa förtillverkade 
element produceras i fabrik för att sedan fraktas till byggarbetsplatsen för montering. En 
vanligt förekommande konstruktion innebär att en stomme av stålpelare och balkar 
kompletteras med prefabricerade betongväggar och bjälklag. De färdiga byggnadsdelarna 
effektiviserar och förkortar byggprocessen, vilket ofta resulterar i ekonomisk vinning.  

Det stora fokus som tillfaller ett byggprojekts tidseffektivitet kan dock leda till att 
konstruktionstekniska detaljer riskerar att förbises. En platsgjuten betongstomme tar lång tid 
att framställa, men resulterar i en ökad robusthet mot fortskridande ras. I relation till 
platsgjuten betong ger en prefabricerad stomme en kortare byggtid, men uppnår inte samma 
naturliga vidhäftning mellan stommens element. Vid olycksfall eller skador på enstaka 
bärverksdelar ökar då risken för ett fortskridande ras eller en totalkollaps av byggnaden. 
Detta kan få förödande konsekvenser i byggnader där människor vistas eller i byggnader 
innehållande farligt gods eller riskfyllda processer. Dagens regelverk ställer därför krav på en 
konstruktions förmåga att förhindra eller begränsa ett ras som följd av dessa olycksfall. 

I Sverige tillämpas idag det regelverk som fastställts som europeisk standard. Sedan år 2010 
är Eurokoderna gällande standard, och ersätter därmed tidigare nationella standarder. Dessa 
används tillsammans med Boverkets konstruktionsregler, EKS 10, där nationella 
förutsättningar för bland annat geologi, klimat och säkerhetsnivå applicerats. Eurokoderna 
är uppdelade i 10 olika standarder, numrerade från EN 1990 till EN 1999. De inledande 
delarna EN 1990 och EN 1991 hanterar grundläggande dimensioneringsregler och principer 
för de laster en konstruktion utsätts för. Resterande delar, EN 1992 till EN 1999, presenterar 
regler för konstruktion med olika material, såsom stål eller betong, samt regler för 
dimensionering mot geotekniska laster och jordbävningar. 

I detta examensarbete behandlas problematiken kring prefabricerade betongväggar och dess 
förmåga att förhindra ett fortskridande ras. I arbetet utförs en analys av en fiktiv 
prefabricerad betongvägg med hjälp av programmet Strusoft FEM-design 3D structure, 
version 14. Programmet baseras på finite element method (FEM), vilket innebär att 
avancerade beräkningar delas in i mindre komponenter för att ge ett detaljerat resultat. 
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1.2 Syfte 
Detta examensarbete ämnar analysera en fiktiv prefabricerad betongvägg och dess respons 
vid bortfall av en bärande pelare. Studien utförs i syfte att ge förståelse för de prefabricerade 
elementens respons och samverkan vid inverkan av exceptionella laster. 

1.3 Mål 
Examensarbetet avser att ge kunskaper inom programmet Strusoft FEM-design. 
Kunskaperna ska vara tillräckliga för att individuellt modellera och analysera det scenario 
som behandlas i examensarbetet, för detaljer se avsnitt 2.2. Arbetet ämnar också ge en 
utökad kunskap och förståelse för olyckslasters inverkan på befintliga konstruktioner samt de 
arbetssätt som används för att motverka oproportionerliga konsekvenser.  

1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar som examensarbetets fallstudie avser besvara är följande:  

• Var sker eventuell deformation i betongelementen vid kollaps av bärande pelare? 
• Hur samverkar två prefabricerade betongväggselement vid kollaps av bärande pelare? 
• Hur stor nedböjning uppstår för ett olycksfall där olika spännvidder använts för 

betongväggselementen? 
• Hur stor inverkan har betongkvaliteten på nedböjningen för olika spännvidder? 

1.5 Avgränsning 
Litteraturstudien avgränsas till en analys av de regler och krav som berör prefabricerade 
betongelement och dess respons mot olyckslaster. Sammanställningen omfattar endast regler 
som tillämpas för byggnader i Sverige. Regler som specifikt avser stål, trä och andra material 
behandlas inte i examensarbetet. Examensarbetet hanterar ej olyckslaster som följd av yttre 
explosioner, krigs- och terrorhandlingar eller kvarvarande bärförmåga efter en jordbävning 
eller brand då dessa inte inkluderas i SS-EN 1991-1-7 för olyckslaster. 

Modellering och beräkning sker med hjälp av Strusoft FEM-design. Examensarbetet 
behandlar endast ett modelleringsfall av prefabricerad betongvägg, för detaljer se avsnitt 2.2. 
Modelleringen inkluderar ej dimensionering och vidare analys av den pelare som antas gå till 
brott. Den betongvägg som hanteras i examensarbetet ses som en fasadvägg då dessa bedöms 
vara mer utsatta för olyckslaster än innerväggar.  
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2 METOD 

Examensarbetet inkluderar en litteraturstudie av relevant teori och gällande regelverk samt 
en fallstudie av en prefabricerad betongvägg. De metoder och tillvägagångssätt som tillämpas 
för dessa studier redovisas nedan.  

Samtliga figurer som presenteras i examensarbetet är tillverkade av författaren om inte annat 
anges i figurtexten. Figurerna är framställda som 2D-modeller med hjälp av programvaran 
AutoCAD 2016 från Autodesk. 

2.1 Litteraturstudie 
Examensarbetets litteraturstudie behandlar den fysiska respons som förväntas uppstå i en 
väggkonstruktion då en underliggande pelare slås ut som följd av en olyckslast. Studien 
inkluderar sökning i kompendier, webbsidor, vetenskapliga artiklar och 
föreläsningsanteckningar. Därtill genomförs en granskning och sammanställning av 
infästningsmetoder för prefabricerade betongväggar, denna studie analyserar webbsidor, 
produktinformation samt tillverkningsritningar. 

Den regelstudie som tillämpas i examensarbetet syftar främst att sammanställa och analysera 
de lagar och regler som påverkar dimensionering av en prefabricerad betongvägg med 
avseende på olyckslaster. Sökning sker därför inte via databaser och sökmotorer då dessa 
regler sammanställts till en europeisk standard via Eurokoderna. Information hämtas 
primärt från Eurokoderna då detta regelverk även är gällande nationell standard i Sverige. 
De standarder som anses relevanta för examensarbetet är SS-EN 1990 och SS-EN 1991-1-7.7 
som omfattar de grundläggande dimensioneringsreglerna samt regler för olyckslaster samt 
dess inverkan på byggnader, studien kompletteras även med Boverkets konstruktionsregler 
EKS 10.  
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2.2 Fallstudie 
Examensarbetets studie utförs med hjälp av en FEM-analys i programmet Strusoft FEM-
design version 14. Då programvaran inte tidigare berörts i utbildningen omfattar 
examensarbetet en individuell inlärning med hjälp av Strusofts guider och videohandledning. 
Guiderna presenteras på Strusofts hemsida för FEM-design och syftar att ge användaren en 
introduktion till användandet av programvaran. Videohandledningen följs successivt och 
inkluderar kommandon och metoder för modellering i FEM-design. Vid modellering av det 
scenario som behandlas i examensarbetet, samt vid analys av tillhörande resultat, ges viss 
handledning från Structor Västerås AB. 

 

Figur 1  Sektionsvy över den modellerade betongväggen. Två prefabricerade 
betongväggselement vilar på pelare, varav en central pelare går till brott. 

Den betongvägg som analyseras i examensarbetet modelleras enligt figur 1 med minst två 
prefabricerade betongväggselement som vilar på underliggande pelare i elementens 
underkant. I lastfallet antas en central pelare förlora sin bärförmåga, varvid de 
prefabricerade väggelementen förlorar bärkraft från ett upplag. Scenariot antas motsvara en 
olyckslast som verkat på byggnadens nedre våningsplan och slagit ut en bärande pelare, 
varpå ovanliggande väggkonstruktions respons har stor betydelse för byggnadens fortsatta 
stabilitet. Modellen och dess parametrar i fallstudien beskrivs vidare i avsnitt 4. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Examensarbetets litteraturstudie behandlar teori kring den fysiska respons som förväntas 
uppstå på en byggnads bärande stomme då enstaka bärverk slås ut som följd av en olyckslast. 
Studien inkluderar även en analys av de regelverk som gäller betongkonstruktioner och dess 
respons mot olyckslaster. Slutligen sammanställs en mängd metoder för att fästa och 
montera väggskivor med en tillräcklig sammanfästning till anslutande element, studien 
inkluderar vertikala och horisontala infästningar. 

Fördelningen syftar till att ge läsaren en grundläggande kunskap om hur en konstruktion 
reagerar vid inverkan av olyckslaster, vilka regler som omfattar dessa situationer, samt de 
infästningsmetoder som kan användas för att uppfylla dessa regler och förhindra vidare ras. 

3.1 Fysisk respons 
En byggnads bärande stomme bör ses som ett sammanhängande system där de enskilda 
bärverksdelarna samverkar för att uppnå den stabilitet som krävs för att byggnaden ska 
motstå de påfrestningar den utsätts för. Vid händelse av att en olyckslast slår ut enskilda 
bärverksdelar kan denna samverkan förändras och byggnadens stabilitet äventyras. 
Kvarstående bärverksdelar utsätts då för nya belastningar och en rad samverkansfenomen 
förväntas uppstå som en del av konstruktionens respons. De reaktioner som uppstår bidrar 
ofta till att förhindra eller fördröja ett eventuellt ras genom att omfördela de nya 
belastningarna till närliggande bärverksdelar. Nyttjande av denna alternativa bärning är 
enligt SS-EN 1991-1-7 en godkänd metod för att förhindra vidare ras och kollaps vid bortfall 
av enstaka bärverksdelar, vilket även berörs under avsnitt 3.2.2 (SSI, 2008). De reaktioner 
som beskrivs i avsnittet omfattar de samverkansfenomen som kan väntas uppstå i väggar och 
bjälklag då en pelare från underliggande plan slås ut som följd av en olyckslast.  
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3.1.1 Skivverkan 

Den alternativa bärmetod som benämns skivverkan uppstår främst i väggar och baseras på 
en horisontell infästning som stagar upp väggskivan vid bortfall av underliggande bärverk 
(Westerberg, 2010). Figur 2 illustrerar hur skivverkan kan förhindra två väggskivor från att 
rasa i ett scenario där underliggande pelare kollapsat. Likt detta fall behandlar 
examensarbetet två väggskivor som kan antas stödja varandra då de faller mot varandra och 
därmed skapar ett mothåll i elementens överkant.  

 

Figur 2  Skivverkan i två våningsplan då en underliggande pelare slagits bort. Överliggande 
väggskivor böjs in mot den rasade pelaren samtidigt som skivornas underkant trycks utåt. 
(Westerberg, 2010) 

När väggskivorna förlorar underliggande bärning utsätts de också för en horisontell 
förskjutning som skapar en vinkeländring när fogarna mellan skivorna öppnar sig i 
underkant (Westerberg, 2010). Denna vinkeländring bidrar även till att anslutande väggar 
och pelare förskjuts horisontellt, likt figur 2 ovan, vilket medför en ökad risk för 
fortskridande ras om konstruktionen inte utförts med tillräcklig sammanfästning 
(Westerberg, 2010).  

De metoder som använts vid infästning av väggskivorna är också avgörande för hur 
skivverkan uppkommer om underliggande bärning slås ut. Skivverkan kan uppstå genom 
flaggverkan eller som höga balkar, vilket främst beror på den horisontala infästningsmetoden 
av väggskivan och illustreras i figur 3 och figur 5 (Westerberg, 2010). En väggskiva kan ses 
som en hög balk när armering placerats i skivans underkant, denna bidrar då till att ta upp de 
dragkrafter som uppstår i skivans underkant när underliggande pelare slås bort, likt figur 3. 
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Figur 3  Sektionsvy över en vägg med prefabricerade element där underliggande pelare slås 
ut. Väggelementen stabiliseras med hjälp av skivverkan då dragband i skivornas underkant bildar 
höga balkar. 

En väggskiva kan enligt Johansson (2013) betraktas som en hög balk om spännvidden ej 
överstiger tre gånger skivans höjd (Johansson, 2013). Väggskivor i ett system som betraktas 
som höga balkar kan agera likt konsolbalkar i det scenario där underliggande bärning slås ut. 
De dragband som placerats i skivornas underkant samverkar med fogarna mellan skivorna 
för att motsvara den dragarmering som normalt placeras i underkant av betongbalkar.  

En hög balk som belastas med en jämnt utbredd last i överkant, likt en väggskiva som 
belastas av bjälklag och väggar från ovanliggande våningsplan, bildar enligt Johansson 
(2013) normalt en tryckbåge mellan skivans båda upplag (Johansson, 2013). I detta fall 
motsvaras väggens upplag av de underliggande pelarna, och i scenariot med en bortslagen 
pelare skiftar denna båge till att verka mellan upplagen på vardera sida om den bortslagna 
pelaren, vilket illustreras i figur 4 nedan.

 

Figur 4  Fördelning av tryckbågar genom väggskivorna. Blå linjer motsvarar tryckbågen i 
normalfallet och röd linje motsvarar olycksfallet där det centrala upplaget slagits bort.  
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Den modell som motsvarar olycksfallet i figur 4 förutsätter dock att skivorna samverkar vid 
olycksfallet och motstår den tryckzon som uppstår vid tryckbågens högsta punkt. Skivorna 
antas falla i riktning mot den centrala pelaren som slagits bort, och skapar då ett mothåll där 
väggskivorna stödjer varandra i överkant. 

En väggskiva som inte erhåller tillräckligt av denna mothållskraft kan behöva stabiliseras 
med andra medel, och förses ofta med dragband i skivans överkant likt figur 5 nedan. 
Väggskivor som armerats med dragband i överkant ger en annan form av respons vid bortfall 
av underliggande pelare, då dragbanden bidrar till en lyftkraft som håller upp skivan likt en 
flagga mot den närliggande väggen (Westerberg, 2010). 

 

Figur 5  Sektionsvy över en vägg med prefabricerade element där underliggande pelare slås 
ut. Väggelementen stabiliseras med hjälp av skivverkan då dragband i väggskivornas överkant 
skapar en flaggverkan. 

Likt fallet i figur 5 bildas en så kallad flaggverkan i betongväggar ofta genom att horisontell 
armering eller dragband motverkar de krafter som den bortslagna pelaren annars hade tagit 
upp (Westerberg, 2010). Väggskivor som kan stabiliseras med hjälp av flaggverkan är ofta 
placerade i byggnadshörn eller i hörnet av bärande innerväggar, då dessa inte kan uppnå den 
mothållskraft som skapas när två väggskivor faller mot varandra. Förutsatt att väggskivans 
överkant belastas med en jämnt utbredd last, likt tidigare nämna exempel, bildas en liknande 
tryckbåge även i en hörnskiva, se figur 6. Den båge som bildas i olycksfallet kan nu inte 
bemötas av en motsatt båge från närliggande väggskiva, varav större krav ställs på horisontell 
infästning och att kvarstående upplag kompenserar för den saknade mothållskraften. 
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Figur 6  Fördelning av tryckbågar vid flaggverkan. Blå linjer motsvarar tryckbågen i 
normalfallet och röd linje motsvarar den teoretiska tryckbågen vid bortfall av underliggande pelare. 

Då flaggverkan ofta uppstår i hörnväggskivor kan dessa kopplas ihop för att öka 
sammanhållningen och potentialen att motstå en kollaps (Westerberg, 2010). 
Sammankopplingen kan liknas vid en membranverkan som tillåter väggskivorna att 
samverka och stabilisera varandra, teori kring membranverkan behandlas vidare i följande 
avsnitt. 
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3.1.2 Membranverkan 

Det scenario som hanteras i examensarbetet omfattar främst väggelement och dess respons 
vid utslagning av en pelare, men även de bjälklag som anslutits i väggelementen bidrar till 
omfördelning av lasterna. Bjälklagen kan ses som horisontala skivelement där 
membranverkan kan uppstå likt den dämpande effekten i en hängmatta eller ett skyddsnät. 
För de olycksfall där en pelare slås bort kan ovanliggande pelare och väggar stabiliseras med 
hjälp av en samverkan mellan anslutande våningsplan och bjälklag, likt i figur 7. 

 

Figur 7  Membranverkan i bjälklag på tre våningsplan. Bjälklagen bidrar till att dämpa 
belastningen och ta upp krafter från de belastade pelarna. (Westerberg, 2010). 

Membranverkan är en starkt bidragande orsak till en konstruktions förmåga att förhindra 
fortskridande ras då dessa ofta beror på enstaka våningsplan som rasar och skapar en 
tilltagande dynamisk last (Acker, 2016). Den grad av membranverkan ett bjälklag kan bidra 
med beror i första hand på skivans styvhet och kan sträckas mellan bjälklagens motsatta hörn 
om tillräcklig styvhet finns (Westerberg, 2010). 

Ett bjälklags styvhet kan dock variera kraftigt i olika riktningar, främst vid användande av 
prefabricerade element.  De tryckkrafter som uppstår i bjälklaget vid utnyttjande av 
membranverkan passerar då genom fogarna mellan elementen, som därmed behöver en 
tillräcklig kapacitet mot skjuvkrafter (Westerberg, 2010). Bjälklagen deformeras ofta 
diagonalt över elementens längsriktning, se figur 7, vilket innebär att fogarna utsätts för 
dessa skjuvkrafter oavsett vilken riktning de placerats i. 

Effekten av membranverkan beror också på bjälklagsarmeringens förmåga att sträckas ut och 
deformeras utan att gå till brott, där en stor förlängning medför en ökad grad av 
membranverkan (Westerberg, 2010).  För att membranverkan ska kunna utnyttjas krävs att 
en viss grad av deformation uppstår i bjälklaget och dess armering, vilket kan innebära ett 
problem för kraftiga dragband som dimensionerats för stora belastningar (Westerberg, 
2010). 
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Figur 8 illustrerar effekten av membranverkan och vilken kraftfördelning detta medför i en 
byggnad och dess bärverk, där den tillförda belastningen som följd av raset motsvaras av de 
rödmarkerade pilarna. Bjälklagens membranverkan bidrar till att omfördela belastningen 
förbi det bortslagna bärverket och vidare ned i konstruktionen via de alternativa lastvägar 
som byggnadens utformning tillåter (Acker, 2016). Reaktionskrafterna som uppstår i 
närliggande bärverksdelar motsvaras i figuren av de blåmärkta pilarna och representerar den 
reaktion som uppstår i byggnadselementen då en bärande pelare eller vägg slås ut. 

 

Figur 8  Reaktionskrafter som följd av membranverkan i en byggnads stomsystem. 
Rödmarkerade pilar motsvarar den belastning som fördelas genom konstruktionen, blå pilar 
representerar de reaktionskrafter som uppstår i byggnadselementen. 

En konstruktion som nyttjar membranverkan måste utformas med en tillräcklig horisontell 
sammanfästning för att leda den ökade belastningen vidare genom konstruktionen likt figur 
8. Samtliga vertikala bärverk, såsom pelare och väggar, måste även dimensioneras för att 
motstå de laster som omfördelas vid bortfall av enstaka bärverk. 

En konstruktions förmåga att utnyttja skiv- eller membranverkan kan nyttjas som en 
förutsättning att uppfylla en del av de regler och lagar som gäller vid dimensionering mot 
olyckslaster. De regler som tillämpas för byggnadskonstruktion i Sverige har upprättats av 
Swedish Standards Institute och analyseras vidare i avsnitt 3.2. 
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3.1.3 Förväntad kraftfördelning 

I ett normalt belastningsfall befinner sig en byggnads element vanligen i vila, det vill säga att 
byggnadsdelen uppnår en statisk jämvikt mellan de krafter som bär upp respektive belastar 
bärverket. Då ett bärverk förlorar bärkraft från ett underliggande upplag rubbas jämnvikten 
och väggelementen behöver ersätta upplagets bärkraft för att inte rasa. Figur 9 illustrerar den 
kraftfördelning som förväntas uppstå i väggelementen då underliggande pelare går till brott, 
där de röda pilarna motsvarar krafterna och dess riktning. 

 

Figur 9  Förväntad kraftfördelning i de bärande väggelementen i det scenario som 
behandlas i examensarbetet. Underliggande pelare går till brott och dess bärkraft ersätts då av en 
mängd reaktionskrafter igenom väggelementen.  

De reaktionskrafter som presenteras i figur 9 uppstår som följd av att elementet antas falla 
mot den bortslagna pelaren, samtidigt som en rotation skapas då elementen stöds av en 
kvarstående pelare i en ände. Väggelementen utsätts sannolikt för viss deformation men hålls 
kvar som följd av de motriktade horisontalkrafter som uppstår i två av elementens hörn. De 
båda väggelementen stabiliseras av anslutande element i figurens högra respektive vänstra 
sida, samtidigt som de skapar mothållskrafter för varandra i elementens överkant. 
Anslutande element från ovanliggande våningsplan bidrar också med att motverka den 
lyftkraft som uppstår till följd av den rotation som uppstår när väggelementen endast vilar på 
en pelare i underkant, likt den flaggverkan som beskrivits tidigare i avsnitt 3.1.1.  

Den respons som uppstår kan dock ge upphov till en annan problematik då tryckkrafter 
skapas som följd av de motriktade krafterna. Tryckzoner uppstår därmed i tre av 
väggelementens hörn och belastar betongmaterialet, armeringen och de infästningar som 
använts. Om belastningen överstiger elementets kapacitet krossas elementen och 
deformationer uppstår, vilket i sin tur äventyrar byggnadens stabilitet och väggen riskerar att 
rasa. Vid produktion av betongelement är det därför av stor betydelse att dimensionera och 
utforma elementen enligt de regler som behandlar byggnader som kan antas utsättas för 
olyckslaster.  
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3.2 Regelstudie 
Enligt de grundläggande kraven i SS-EN 1990 ska bärverk inom rimlig proportion utformas 
för att inte ta skada av exceptionella händelser såsom invändiga explosioner, påkörning av 
fordon samt slag och stöt (SSI, 2010). Byggnaden ska också utformas med en skyddsmarginal 
mot grova mänskliga misstag och fel vid dimensionering eller utförande (SSI, 2008). 
Dimensionering mot olyckslaster är således inte beroende av exceptionella händelser likt en 
explosion eller påkörning, utan omfattar även en bedömning av de konsekvenser som kan 
uppstå som följd av mänskliga misstag vid dimensionering eller utformning. Regelverket 
inkluderar dock inte olyckslaster som följd av yttre explosioner, terror- och krigshandlingar, 
eller återstående stabilitet hos byggnader som utsatts för brand eller jordbävning (SSI, 
2008).  

Att dimensionera ett bärverk eller en byggnad mot olyckslaster innebär ofta att en viss 
riskbedömning måste genomföras. För komplexa byggnader och anläggningar krävs en 
objektsspecifik riskbedömning vid dimensionering mot okända olyckslaster (SSI, 2008). 
Byggnaden och dess verksamhet analyseras då i syfte att identifiera eventuella händelser som 
kan ge upphov till en olyckslast och påverka byggnadens bärverk. Processen innebär att en 
standardiserad dimensioneringsmetodik inte kan upprättas för att skydda byggnader från ras 
och kollaps som följd av olyckslaster. Istället presenterar SS-EN 1991-1-7 en kategorisering av 
olyckslasterna inom kända och okända laster samt en rad metoder för att uppnå ett fullgott 
skydd (SSI, 2008). De strategier som förespråkas vid exceptionella 
dimensioneringssituationer presenteras nedan i figur 10. 

 

Figur 10 Metoder för exceptionella dimensioneringssituationer. Metoderna baseras antingen 
på att förhindra kända olyckslaster eller att begränsa omfattningen av lokala brott (SSI, 2008). 
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De metoder som i figur 10 beskrivs som begränsning av ett lokaltlokalt brott kan kopplas till 
att dimensionera mot en okänd olyckslast då dessa metoder bedöms ge tillräcklig robusthet 
mot de olyckslaster som inkluderas inom regelverket SS-EN 1991-1-7 (SSI, 2008). Samtliga 
metoder för exceptionella dimensioneringssituationer kan tillämpa en byggnadsklassificering 
med avseende på konsekvensklasser. Denna klassificering beror på omfattningen av de 
konsekvenser som kan uppstå vid ett eventuellt ras eller kollaps av den analyserade 
byggnaden, se även avsnitt 3.2.3. Byggnader kan även dimensioneras utan hänsyn till 
olyckslaster och fortskridande ras förutsatt att ett ras inte leder till förlust av människoliv 
eller har betydande inverkan på sociala, ekonomiska eller miljömässiga aspekter (SSI, 2008). 

3.2.1 Kända olyckslaster 

Vid dimensionering mot en känd olyckslast kan förutsättningarna variera kraftigt mellan 
olika byggnader. De olyckslaster en byggnads bärverk dimensioneras för inkluderar stötar, 
påkörning av fordon samt tryckstötvågor från invändiga explosioner (SSI, 2008). Dessa 
olycksfall är främst aktuella för byggnader såsom garage, fordonshallar, byggnader nära väg 
eller järnväg, samt byggnader med verksamheter som hanterar brandfarliga eller explosiva 
varor. De metoder som tidigare presenterats i figur 10 angående kända olyckslaster 
förtydligas och förklaras nedan.  

3.2.1.1. Uppnå tillräcklig minsta robusthet 

För att uppfylla kravet på en tillräcklig minsta robusthet menar SS-EN 1991-1-7 att ett lokalt 
brott kan accepteras om brottet inte medför en risk för byggnadens stabilitet i helhet (SSI, 
2008). Bärverkets bärförmåga ska också kunna upprätthållas medan räddningsåtgärder och 
reparationer sker, exempelvis kan byggnader utrymmas eller broar stängas av för att 
förhindra vidare ras och skador (SSI, 2008). 

En tillräcklig robusthet kan uppnås genom att konstruera bärverket med en tillräcklig 
redundans för att möjliggöra en omfördelning till alternativa lastvägar vid händelse av en 
olyckslast (SSI, 2008). Bärverkets komponenter dimensioneras då för att motstå ett bortfall 
av enskilda bärverksdelar genom att fördela krafterna vidare till närliggande bärverk. Vid 
bortfall av pelare innebär detta att bärande väggar, bjälklag och balkar dimensioneras för att 
fördela krafterna vidare till angränsande pelare utan att leda till kollaps eller ras.  
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3.2.1.2. Förhindra eller reducera en känd olyckslast 

Vid dimensionering mot en känd olyckslast finns möjligheten att påverka lasten och dess 
inverkan på byggnaden. Olyckslaster som följd av påkörning kan effektivt begränsas med 
hjälp av ett säkerhetsavstånd från närliggande trafik, samtidigt som pållare och 
säkerhetsbarriärer kan reducera lastens inverkan på bärverket (SSI, 2008). 

Invändiga explosioner förekommer oftast i byggnader med verksamheter som hanterar 
brandfarlig vara. Dessa verksamheter medför en förhöjd risk att byggnadens bärverk utsätts 
för olyckslaster då brandfarliga eller explosiva varor hanteras och förvaras i byggnaden. Vid 
händelse av en invändig explosion skapas en kraftig tryckvåg som verkar på insidan av 
explosionsrummets omslutande area. 

SS-EN 1991-1-7 föreslår explosionsluckor som en konstruktionsteknisk lösning för att 
reducera lasten vid invändiga explosioner (SSI, 2008). Dessa luckor utformas med låg massa 
och styrka för att agera likt en deformationszon för det utrymme där explosionen kan 
förväntas uppstå. Denna svaga punkt upptar då en stor del av det övertryck som skapas i 
lokalen som följd av en eventuell explosionstryckvåg, och dämpar följaktligen trycket på 
resterande bärverksdelar. 

3.2.1.3. Dimensionera bärverk för en känd last 

Ett bärverk som riskerar att utsättas för en olyckslast av känd storlek kan även 
dimensioneras för att motstå den kraft som uppstår som följd av olycksfallet. Olyckslasten 
förutsätts då verka i kombination med andra permanenta eller variabla laster som verkar på 
bärverket (SSI, 2008). De komponenter som är avgörande för bärverkets stabilitet 
dimensioneras då för att öka sannolikheten att motstå en olyckslast (SSI, 2008). Då 
olyckslaster ofta varierar i storlek och placering efterfrågas inte en fullständig motståndskraft 
i bärverken. Trots lasternas kända ursprung såsom brandfarlig vara eller närliggande väg kan 
olyckslasten inte bestämmas med definitiv säkerhet och bärverken dimensioneras därför med 
en säkerhetsmarginal i syfte att minska sannolikheten för brott.  

Vid dimensionering mot en påkörning av vägfordon presenterar SS-EN 1991-1-7 en mängd 
standardvärden för den ekvivalenta statiska kraften som motsvaras av påkörning med olika 
fordon och hastigheter. De dynamiska krafter som uppstår vid påkörning av vägfordon 
motsvaras då av en statisk punktlast beroende på fordonets storlek, hastighet och 
färdriktning relativt byggnaden (SSI, 2008). Utöver de faktorer som presenterats ovan är den 
ekvivalenta statiska kraften även beroende av fordonets höjd och lastarea, vilket motsvaras av 
fordonets front och kollisionsyta.  
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Att dimensionera en byggnad mot olyckslaster som följd av tågurspårning innebär istället en 
kategorisering av byggnaden och dess bärverk. Bärverken klassificeras med avseende på den 
verksamhet som bedrivs i byggnaden och vilka vistelsetider dessa medför. Byggnader med 
permanent verksamhet eller med en tillfällig samlingsplats inkluderas i klass A (SSI, 2008). 
Klass B omfattar byggnader där människor inte förväntas vistas under en längre tid, såsom 
broar eller envåningsbyggnader utan permanent boende (SSI, 2008). För bärverk i klass A 
används ekvivalenta statiska påkörningskrafter mellan 1500-4000 kN vid påkörning av tåg 
(SSI, 2008). Bärverk i klass B dimensioneras istället specifikt för det aktuella projektet eller 
analyseras i en objektsspecifik riskutvärdering (SSI, 2008). 

3.2.2 Begränsning av lokalt brott 

De metoder som tillämpas vid begränsning av lokala brott avser att svara mot de olyckslaster 
som uppstår med okänd storlek och orsak (SSI, 2008). Att utforma en byggnad för att motstå 
ett lokalt brott utan att vidare ras eller kollaps uppstår är enligt SS-EN 1991-1-7 en metod 
som ger ett tillräckligt skydd mot en rimlig omfattning av okända olyckslaster (SSI, 2008). 

Beräkning av en byggnads förmåga att motstå och begränsa ett lokalt brott kan utföras med 
hjälp av olika metoder. Byggnadens väsentliga bärverksdelar, det vill säga de bärverk som är 
kritiska för övriga bärverks stabilitet, kan dimensioneras att motstå en ytterligare permanent 
last på 34 kN/m2 utöver den ursprungliga lastmodellen (SSI, 2008). Byggnaden kan även 
utformas för att begränsa eventuella lokala brott till det minsta av 100 m2 eller 15 % av 
bjälklagsarean på två närliggande plan, se figur 11 (SSI, 2008).  

 

Figur 11  Rekommenderad gräns för tillåten kollaps vid inverkan av olyckslaster. Gränserna 
anges till 100m2 eller 15 % av ytan av två närliggande bjälklag. (SSI, 2008) 

Alternativt kan byggnaden utformas med hjälp av tidigare föreskrivna regler för robusthet, 
där dragband upprättas vertikalt och horisontellt för att uppnå en tredimensionell 
sammanhållning mellan byggnadens bärverk (SSI, 2008).  
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3.2.2.1. Ökad redundans 

Att öka en byggnads redundans innebär att bärverksdelar placeras ut mer frekvent i syfte att 
öka potentialen att uppnå alternativa lastvägar i händelse av en olyckslast. Likt avsnitt 3.2.1.1 
utformas byggnaden för att motstå bortfall av enstaka bärverksdelar genom att alternativa 
lastvägar upprättas och fördelar krafterna till angränsande bärverk. En tätare placering av 
exempelvis bärande pelare och väggar innebär då kortare spännvidder och ett mindre 
omfattande ras. I olycksfall där bärverk går till brott eller avlägsnas medför detta även 
kortare alternativa lastvägar samt lägre tillskott av laster på kvarstående bärverk. Denna 
metod kan kopplas till att uppfylla kravet för att begränsa lokala brott till 100 m2 eller 15 % av 
arean för två närliggande bjälklag, likt figur 11 (SSI, 2008).  

3.2.2.2. Dimensionera väsentliga bärverksdelar för aktuell olyckslast 

Vid dimensionering mot en okänd olyckslast kan ett rekommenderat värde på 34 kN/m2 
användas för att motsvara det tillskott av laster som uppstår vid bortfall av enstaka bärverk 
(SSI, 2008). Lasten antas kunna angripa i alla riktningar men beräknas endast med 
belastning i en riktning åt gången (SSI, 2008). De väsentliga bärverk som antas utsättas för 
denna fiktiva olyckslast avgränsas till de bärverksdelar som är avgörande för andra bärverks 
stabilitet. Dessa dimensioneras då med en lastmodell där den aktuella olyckslasten adderas 
till de dimensionerande laster som inkluderats i ursprungsfallet (SSI, 2008). 

3.2.2.3. Tillämpa föreskrivna regler för robusthet 

Enligt SS-EN 1991-1-7 kan föreskrivna regler för dimensionering och detaljutformning 
användas för att uppnå en acceptabel robusthet (SSI, 2008). Dessa regler omfattar främst 
horisontala och vertikala förband som används för att uppnå en tillräcklig sammanhållning i 
samtliga riktningar. Reglerna hämtas från bilaga A i SS-EN 1991-1-7 som ses som informativ, 
följande regler är därmed inte ett krav som måste uppfyllas (SSI, 2008).  

De horisontala förbanden kan bestå av armeringsnät eller stänger i betongbjälklag eller av 
valsade stålprofiler i en stålstomme (SSI, 2008). Dessa förband bör placeras runt byggnadens 
omkrets i samtliga våningsplan och fördelas i två vinkelräta riktningar för att förbinda de 
horisontella bärverken med kringliggande pelare och väggar (SSI, 2008). Utöver de 
horisontella förbanden bör konstruktionen även utformas med vertikala förband som 
kontinuerligt förbinder samtliga pelare och väggar från infästningar i grunden till taknivån 
(SSI, 2008).  

Reglerna omfattar även sektionsmått för väggelement, där väggar av armerad betong bör 
begränsas till en längd som maximalt uppnår 2,25 gånger våningshöjden (SSI, 2008). Detta 
längdmått används även vid de beräkningsmodeller som beaktar kvarstående robusthet vid 
utslagning av enstaka pelare eller väggelement, där väggelement begränsas till denna längd 
(SSI, 2008).   
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3.2.3 Konsekvensklasser 

Användning av konsekvensklasser är en metod som värderar byggnadens skyddsbehov i 
relation till de skador och konsekvenser som uppstår vid ett eventuellt ras eller en total 
kollaps. De skador som beaktas är inverkan på människoliv samt ekonomiska, samhälleliga 
och miljörelaterade aspekter (SSI, 2008). Vid analys och indelning av ett bärverks 
säkerhetsnivå bör även en mängd andra faktorer beaktas (SSI, 2010): 

• Byggnadens placering och höjd 
• Sammansättning av byggnadens stomsystem och dess material 
• Sannolikheten att en olyckslast uppstår i samband med att en större mängd 

människor vistas i eller omkring byggnaden 
• Antal människor som riskerar att komma till skada vid eventuellt ras eller kollaps 
• Samhällets upplevelse vid händelse av ett ras i byggnaden 

 
Indelningen i konsekvensklasser baseras på en tregradig skala för små, medelstora eller stora 
konsekvenser av ett brott och utgör en objektsspecifik sammanvägning av ovan nämnda 
aspekter. Tabell 1 redovisar nedan de tre grundläggande konsekvensklasserna CC 1-3 och 
exempel på byggnader som tillhör dessa (SSI, 2008).  

Tabell 1  Indelningskriterier för konsekvensklasserna CC1-3 samt exempelbyggnader 
tillhörande respektive klass. (SSI, 2010) 

 

Vid klassificering av en byggnads bärverk kan större byggnader och anläggningar 
kategoriseras i flera olika konsekvensklasser, exempelvis kan utbyggnader eller flyglar 
innehålla skyddsobjekt eller andra verksamheter än huvudbyggnaden och därmed tillhöra en 
annan konsekvensklass (SSI, 2008). De väsentliga bärverksdelar som dimensioneras mot 
olyckslaster kan då anpassas i förhållande till de risker och förutsättningar som förekommer 
för den specifika bärverksdelen, vilket ger möjligheter till en mer rimlig och ekonomiskt 
hållbar utformning.  
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I bilaga A från SS-EN 1991-1-7 presenteras en rad exempel på byggnadstyper och dess 
indelning i konsekvensklasserna, se tabell 2 nedan. Dessutom tillkommer klassificeringarna 
2a och 2b som låg- och högriskgrupper inom konsekvensklass 2 (SSI, 2008).  

Tabell 2  Exempel på byggnader indelade i konsekvensklasserna 1, 2a, 2b samt 3. Indelningen 
baseras på den verksamhet som bedrivs i byggnaden samt antal våningsplan byggnaden uppförts i 
(SSI, 2008). 

 

Indelningen medför också att byggnader avsedda för olika verksamheter bör klassificeras i 
den högsta konsekvensklassen, förutsatt att denna verksamhet har en betydande inverkan på 
byggnadens robusthet (SSI, 2008). 

En byggnads tilldelade konsekvensklass medför olika rekommendationer enligt SS-EN 1991-
1-7, där skyddet mot oidentifierade olyckslaster ökar som följd av en högre konsekvensklass 
(SSI, 2008). De rekommendationer som redovisas i SS-EN 1991-1-7 för att uppnå en 
acceptabel robusthet inom de olika konsekvensklasserna presenteras i kommande avsnitt.   
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3.2.3.1. Konsekvensklass 1 

Konsekvensklass 1 omfattar de byggnader och verksamheter som medför en liten risk för 
skador på människor, ekonomi, samhälle eller miljö och berör byggnader såsom mindre 
enfamiljshus eller lantbruksbyggnader (SSI, 2008). För byggnader i konsekvensklass 1 ställs 
inga krav på att bärverk ska dimensioneras med hänsyn till inverkan av okända olyckslaster 
(SSI, 2008). Byggnaden dimensioneras istället enligt de grundläggande reglerna i EN 1990 
och EN 1999 för stabilisering vid normal användning (SSI, 2008). De olyckslaster som 
behandlas i konsekvensklass 1 är därför kända olyckslaster som ofta beror på verksamheten 
eller byggnadens placering. Boverkets konstruktionsregler tillägger även att areor större än 
100m2 eller 15 % av två bjälklag kan accepteras vid bedömning av redundans för byggnader i 
konsekvensklass 1 (Boverket, 2016). 

3.2.3.2. Konsekvensklass 2 

I konsekvensklass 2 inkluderas byggnader där människor förväntas vistas mer frekvent eller 
förväntas innehålla egendom av större ekonomisk eller samhällsviktig betydelse, såsom 
butikslokaler, sjukhus eller större bostadshus (SSI, 2008). Dessa byggnader bedöms därför 
medföra en normal risk för skador på människor, ekonomi, samhälle och miljö (SSI, 2008). 
Bilaga A i SS-EN 1991-1-7 fördelar konsekvensklass 2 i två kategorier där 2a och 2b 
motsvarar en låg- respektive högriskgrupp (SSI, 2008). I praktiken innebär detta främst en 
skillnad med avseende på byggnaders höjd och storlek, för detaljer se tabell 2. 

3.2.3.2.1. Klass 2a 

Konsekvensklass 2a motsvarar en lågriskgrupp inom konsekvensklass 2 och omfattar därför 
endast byggnader med ett begränsat antal våningsplan. Det maximala antalet våningsplan 
redovisas i tabell 2 och varierar med avseende på verksamheten som ryms i byggnaden och 
vilka risker dessa medför (SSI, 2008). 

De skyddsåtgärder som SS-EN 1991-1-7 rekommenderar för byggnader i konsekvensklass 2a 
baseras likt konsekvensklass 1 på att de grundläggande reglerna i EN 1990 och 1999 har följts 
vid dimensionering av byggnadens bärverk (SSI, 2008). För konsekvensklass 2a tillkommer 
dock rekommendationer kring horisontala förband samt effektiv förankring av bjälklag som 
hängts upp i väggar (SSI, 2008). Dessa förband bör enligt SS-EN 1991-1-7 utföras enligt de 
föreskrivna regler som tidigare beskrivits i kapitel 3.2.2.3 (SSI, 2008).  

Dimensionering enligt konsekvensklass 2a innebär även att okända olyckslaster behandlas 
genom att begränsa omfattningen av ett ras med hjälp av horisontala förband som ökar 
byggnadens sammanhållning.  
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3.2.3.2.2. Klass 2b 

Den högriskgrupp som motsvaras av konsekvensklass 2b baseras på klass 2a men inkluderar 
byggnader med upp till femton våningsplan. Vid utformning av en byggnad i konsekvensklass 
2b bör samtliga kriterier för konsekvensklass 2a uppfyllas i samband med att vertikala 
förband införs för samtliga bärande pelare och väggar, även dessa utformas i enlighet med de 
regler som angetts i avsnitt 3.2.2.3 (SSI, 2008).  

Alternativt kan byggnaden dimensioneras med hjälp av en kontroll av byggnadens stabilitet 
och förmåga att begränsa ett lokalt brott (SSI, 2008). Kontrollen innebär att ett lokalt brott 
inte får överstiga en viss nivå för ett hypotetiskt fall där en enskild pelare, balk eller 
väggsektions bärande förmåga tas bort (SSI, 2008). Byggnadsdelarna avlägsnas en och en i 
ett hypotetiskt scenario där byggnadens bärförmåga ska kvarstå vid ett olycksfall som slår ut 
enstaka bärverk. Den maximala omfattningen av ett lokalt brott kan bestämmas i en 
överenskommelse mellan byggherre och konstruktör eller hänvisas till rekommendationen 
om maximalt 15 % av golvarean eller 100 m2 för två närliggande våningsplan, likt avsnitt 
3.2.2 (SSI, 2008).  

Konsekvensklass 2b tar därför hänsyn till oidentifierade olyckslaster och rekommenderar att 
begränsa omfattningen av ett lokalt brott genom en dimensionering som säkerställer 
byggnadens förmåga att begränsa ett lokalt brott och förhindra vidare ras eller kollaps. 

3.2.3.3. Konsekvensklass 3 

Konsekvensklass 3 omfattar de mest komplicerade byggnaderna och verksamheterna och kan 
därför inte behandlas med en standardiserad metod. SS-EN 1991-1-7 rekommenderar då att 
en objektsspecifik riskvärdering utförs av byggnaden och verksamheten där både 
identifierade och oidentifierade risker behandlas och beaktas (SSI, 2008).  De åtgärder som 
tillämpas för byggnader i konsekvensklass 3 kan kräva objektsspecifika lösningar men 
baseras på de krav som ställs för klass 1 och 2.  
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3.3 Infästningsmetoder 
Platsgjuten betong uppnår ofta en mycket god sammanfästning mellan de olika 
byggnadselementen, främst på grund av den naturliga vidhäftning som uppstår vid 
gjutningen, men också tack vare den armering som enkelt kan placeras i elementens skarvar. 
Vid användning av prefabricerade element såsom massivväggar eller sandwichelement är 
dessa möjligheter begränsade och sammanfästningen kan istället uppnås genom fogar, 
dragband, ingjutningsgods, lister med mera. Dessa metoder för infästning av prefabricerade 
betongväggar beskrivs och analyseras nedan. 

3.3.1 Vertikala infästningar 

Vertikala dragband kan enligt 1991-1-7 användas som en metod vid dimensionering mot 
olyckslaster, se även avsnitt 3.2.2.3 (SSI, 2008). Dragbanden används för byggnadens 
vertikala element, såsom väggar och pelare, och dimensioneras mot en vertikal reaktion 
motsvarande ett bjälklag med tillhörande belastning enligt Eurokodernas lastkombination 
för olyckslast (Westerberg, 2010). Dragbanden kan utgöras av armeringsstänger, vajrar, 
stålprofiler, med mera, där armeringsstänger är vanligt förekommande vid sammanfästning 
av betongväggar. 

Även upphängningsarmering kan fungera som en vertikal infästning, dessa används normalt 
i syfte att ta upp belastningar i underkanten av ett väggelement. Armeringen förflyttar 
belastningen till en punkt ovanför den tryckbåge som bildas i ett väggelement, likt de 
tryckbågar som illustreras i avsnitt 3.1.1. Upphängningsarmeringens placering och funktion 
illustreras nedan i figur 12. 

 

Figur 12 Illustration över upphängningsarmering och dess placering i betongväggselement. 
Armeringen syftar i normalfallet att förflytta belastning från väggskivornas underkant, och kan i 
olycksfall agera som en vertikal infästning. 
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Väggkonstruktioner som utsätts för stora belastningar kan enligt T. Johansson medföra att 
upphängningsarmeringen sträcker mellan två våningsplan och därmed bidrar till att 
sammanfoga väggelementen och öka förmågan att bära upp de nedre våningsplanen vid ett 
olycksfall (Johansson, 2013).  

Då prefabricerade massivväggar gjuts solida i fabrik kan armering normalt sett inte användas 
som infästningsmetod, istället skapas vertikala kopplingar med hjälp av exempelvis fogar 
eller ingjutna fästen för skarvarmering. De fogar som används för vertikal infästning består 
ofta av platsgjuten betong, men kan också utformas med fästen för ingjutningsgods av stål. 
Nedan i figur 13 presenteras en standardlösning från Strängbetong för en vertikalfog mellan 
två betongväggselement (Strängbetong, 2012b). Då väggelementen som fogas samman har en 
slät yta benämns fogen som en slät fog, alternativa fogar används främst vid horisontell 
infästning och presenteras i avsnitt 3.3.2. 

 

Figur 13 Standardlösning för vertikalfog mellan två betongväggselement. Fogen benämns 
som en slät fog då elementens vidhäftningsyta är slät. Igjutning sker med platsgjuten betong 
(Strängbetong, 2012b). 

Den ovan nämnda fogen fylls med platsgjuten betong och en vertikal vidhäftning uppstår 
längsmed väggelementens kontaktytor. Strängbetong presenterar även ett alternativ till 
denna infästning, där svetsplåtar gjuts in i vardera väggelement (Strängbetong, 2012c). 
Svetsplåtarna placeras i elementens över- och underkant samtidigt som de fästs med 
förankrande armeringsjärn, vilka illustreras i figur 14 (Strängbetong, 2012c). 
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Figur 14 Detaljlösning för vertikal infästning av två betongväggselement. Svetsplåtar gjuts 
in i vardera väggelement och svetsas sedan samman med en fogplåt (Strängbetong, 2012c). 

Den kvarvarande ytan mellan väggelementen fylls sedan med platsgjuten betong och uppnår 
en vidhäftningsförmåga likt en slät fog. Den insvetsade plåten bidrar dock med en förstärkt 
infästning när elementen utsätts för vertikal belastning, exempelvis vid ett olycksfall där 
underliggande pelare slås ut.  

Skalväggar kan tack vare sin monteringsmetod uppnå en sammanfästning i klass med den 
som uppnås vid användning av platsgjuten betong. Skalväggselementen fästs till anslutande 
element med hjälp av armeringsjärn placerade i väggens mittersta skikt, vilket sedan fylls 
med betong, se figur 15 nedan (Abetong, 2016). 

 

Figur 15 Illustration över skalväggar och dess uppbyggnad. Det mittersta skiktet fylls med 
platsgjuten betong och ger möjligheten att använda armeringsjärn som infästningar mellan olika 
väggelement (Abetong, 2016). 

Metoden innebär att väggelementen gjuts ihop vertikalt och horisontellt och uppnår en god 
sammanfästning tack vare de genomgående armeringsjärnen och den platsgjutna kärnan. 
Skalväggar ses ofta som halvprefabricerade element då de kompletteras med en platsgjuten 
kärna, som i detta fall bidrar till en ökad sammanfästning med anslutande väggelement 
(Svensk Betong, 2016a).  
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3.3.2 Horisontella infästningar 

Vid horisontell hopkoppling av väggelement används samma principer som nämnts tidigare 
för vertikal infästning, För horisontala infästningar används bland annat dragband, 
ingjutningsgods och fogar, vilka presenteras vidare nedan. 

Horisontella dragband bör placeras genomgående i en byggnads fasad samt i minst två 
riktningar i koppling till bärande innerväggar och pelare (Westerberg, 2010). Dragbanden 
syftar att stabilisera konstruktionen mot horisontala krafter såsom vindlaster och stötar, 
samt att ge ökad sammanhållning vid olycksfall. Dragbanden placeras horisontellt mellan 
väggskivor vid gjutning av skalväggar eller platsgjutna konstruktioner. 

Prefabricerade massivväggar saknar möjligheten att förbindas till anslutande element via 
vanlig armering, då elementen gjuts solida i fabrik. Istället kan de utformas med 
ursparningar där infästningskomponenter kan placeras för att sedan gjutas igen. 
Infästningskomponenterna kan bestå av raka armeringsjärn som dubbas fast i elementen, 
eller av mer avancerade detaljlösningar som ger en hög sammanfästningsförmåga.  

 

Figur 16 Horisontell dubbinfästning mellan två betongväggselement. En dubbursparning 
gjuts in i en väggskiva, vid montering fästs dubben i ursparningen och gjuts in i anslutande element 
(Strängbetong, 2011).  

Figur 16 illustrerar en exempelinfästning med styrdubb där ett väggelement utformas med en 
fast ingjutning av ett dubbfäste (Strängbetong, 2011). Vid montering fästs styrdubben i den 
ingjutna ursparingen för att sedan gjutas in i anslutande väggelement. Infästningen kan 
liknas vid ett vanligt armeringsjärn, men ger en ökad flexibilitet då dubben monteras på plats 
och inte fästs i elementet vid tillverkning.  
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Nedan i figur 17 presenteras en detaljlösning från Halfen där ett skruvfäste gjuts in i ett 
element med en ursparning för montering och ingjutning på plats (Halfen, 2016). Därtill 
gjuts förankringsarmering in i det anslutande elementet, dessa lämnas dock tillgängliga via 
en ursparning. Vid montering fästs skruven mellan elementen och förankringsarmeringen 
gjuts igen för att ge den slutliga vidhäftningen (Halfen, 2016).  

 

Figur 17  En detaljlösning för horisontell infästning av två betongväggselement. Infästningen 
kan liknas vid en dubb, men innehåller skruvgängor för ökad sammanfästning. Förankring sker 
även via de armeringsjärn som placerats till höger i bild (Halfen, 2016). 

Detaljlösningen är en av många variationer på infästningsmetoder där ursparningar gör plats 
för stålkomponenter vid hopkoppling av prefabricerade väggar. Lösningarna kan skilja sig 
betydligt mellan olika tillverkare och företag, gemensamt är dock att ursparningen gjuts igen 
efter montering för att säkerställa vidhäftningen av de monterade komponenterna.  

Horisontell infästning kan också uppnås med en mängd olika fogar, dessa består ofta av en 
ursparning i två anslutande element som gjuts ihop med platsgjuten betong. Fogarnas 
vidhäftningsförmåga kan variera med avseende på väggarnas utformning, där en slät fog 
utförs likt den som tidigare presenterats i avsnitt 3.3.1. En horisontell fog kan även utformas 
för att erhålla en högre kapacitet mot väggelementens vertikala belastning, exempelvis 
genom en kraftfog. 

En kraftfog, även kallad Z-list eller tagglist, fogar samman två väggelement som 
prefabricerats med en vågformad yta gentemot varandra, se figur 18. Den formade ytan, och 
tillhörande platsgjutna fog, bidrar till att ge väggkonstruktionen en ökad kapacitet att motstå 
vertikal belastning. Fogens vågform ger infästningen möjligheten att motta vertikal 
belastning, se vänster väggelement i figur 18, för att sedan fördela lasten vidare ned mot det 
anslutande väggelementet, till höger i samma figur.  
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Figur 18 Illustration över en kraftfog och dess funktion. Det belastade väggelementet kan 
fördela laster vidare genom fogen, som kan uppta vertikala krafter tack vare den vågformade 
anslutningen.   

De vågformade elementens utformning illustreras även i figur 19 nedan, där en kraftfog 
placerats i det bärande skiktet av en sandwichvägg (Strängbetong, 2012a). Kraftfogar i 
massivväggar utformas på ett likvärdigt sätt, där de vågformade ursparningarna gjuts igen 
med platsgjuten betong. Utöver att förbättra fogens kapacitet mot vertikala laster ökar även 
kontaktytan för fogen, vilket förbättrar vidhäftningen mellan elementen.  

 

Figur 19 Typlösning av kraftfog för sandwichelement. Lösningen konstrueras i 
prefabricerade element som sedan gjuts ihop vid montering och medför en ökad kapacitet mot 
vertikal belastning (Strängbetong, 2012a). 
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3.3.3 Infästningar mellan vägg och bjälklag 

En byggnads bjälklag fästs ofta i skarven mellan två våningsplans respektive väggelement och 
är således kritisk för de byggnadens sammanhängande stabilitet. Bjälklagen bidrar med 
horisontell stabilisering och kan även begränsa omfattningen av ett eventuellt ras genom den 
membranverkan som tidigare beskrivits under avsnitt 3.1.2. Prefabricerade betongbjälklag 
kan utformas som massiva element, halv-prefabricerade plattbärlag eller som håldäck där 
utrymme lämnas åt installationer och förankringar.  

Håldäckselement, även kallade HDF-plattor, kan uppnå en god motståndsförmåga mot 
fortskridande ras tack vare dess utformning, se figur 20. De hålrum som skapats i bjälklagets 
mitt möjliggör ingjutning av förankringsarmering som sedan fästs i anslutande väggelement. 

 

Figur 20 Genomskärning av ett håldäckselement, även kallat HDF, i figuren tillkommer ett 
ytskikt ovanpå betongelementet. Hålrum lämnas i elementets mitt och möjliggör installation av rör, 
ledningar och förankringsarmering samtidigt som bjälklagets vikt reduceras (Paroc, 2016). 

Förankringsarmeringen kan även placeras i fogarna mellan håldäckselementen, men bör då 
förses med en ändkrok för ökad sammanhållning (Svensk Betong, 2016a). De prefabricerade 
håldäckselementen förankras i anslutande väggelement genom förankringsarmering som 
bockas runt vertikala eller horisontella armeringsjärn likt figur 21 (Svensk Betong, 2016a). De 
vertikala armeringsjärnen syftar även att öka sammanfästningen mellan väggelementen, 
samtidigt som bjälklagets infästning kan förankras kring dessa. Den infästningsmetod som 
presenteras i figur 21 för håldäck är även tillämpbar för massivbjälklag, där 
förankringsarmeringen kan placeras i fogarna mellan elementen.  

 

Figur 21 Infästningsmetod mellan bjälklag och vägg. Metoden använder 
förankringsarmering och är tillämpbar för håldäck och massivelement (Svensk Betong, 2016a). 
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Plattbärlag ses normalt som halv-prefabricerade, men vid bedömning av infästning och 
sammanhållning kan de uppnå samma nivåer som en konstruktion av platsgjuten betong. 
Infästningsmetoden består till stor del av platsgjuten betong, men kompletteras med 
förankringsarmering som bockas in i anslutande väggelement likt figur 22 (Svensk Betong, 
2016a).  

 

Figur 22 Infästning av plattbärlag. En god sammanfästning uppnås med hjälp av 
förankringsarmering som kompletteras med en stor mängd platsgjuten betong (Svensk Betong, 
2016a). 

Förankringen i figur 22 sker genom en prefabricerad skalvägg, men kan tillämpas för massiv- 
och sandwichväggar om en ursparning skapas för ett vertikalt armeringsjärn likt tidigare i 
figur 21. Ett armeringsjärn kan då förankras i plattbärlaget och bockas in i det ovanliggande 
väggelementet. 

De ovan nämnda infästningsmetoderna förutsätter att bjälklagen kan placeras med 
underliggande väggelement som upplag, i händelse att detta inte är genomförbart kan 
bjälklagselementen istället vila på en stålprofil. Profilen vilar i sin tur på samma upplag som 
väggen, exempelvis underliggande pelare, och kan även fästas i väggelementen via 
svetsplåtar. 
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4 FALLSTUDIE 

Examensarbetets fallstudie omfattar en analys av en prefabricerad betongvägg vars 
underliggande pelare antas kollapsa. Studien utförs med hjälp av programvaran Strusoft 
FEM-design 3D structure version 14 där en modell konstrueras för att motsvara ett praktiskt 
fall med en byggnad i prefabricerad betong. Den beräkningsmodell som används för FEM-
beräkningar innebär att byggnadstekniska konstruktioner indelas i en så kallad mesh, se 
figur 23. 

 

Figur 23 Elevationsbild över den meshindelning som FEM-design skapar för en betongvägg. 
Rutnätet representerar programmets beräkningszoner och förfinas kring känsliga områden såsom 
vid stöd av underliggande pelare.  

Mesh-indelningen innebär att beräkningar av krafter, spänningar och moment kan utföras i 
en mängd punkter genom bärverken. Punkterna fördelas längsmed de blå linjer som 
markerats i figur 23 med en täthet som anges efter användarinställningar. Dessa 
beräkningspunkter medför att programmet kan beräkna hur krafter, spänningar och 
deformationer varierar i ett bärverk. Resultatet uppnås genom att interpolera mellan de 
värden som beräknats i punkterna, och därmed tilldelas en ungefärlig lösning inom de 
områden som omsluts av beräkningspunkterna. 

Ett mer exakt beräkningsresultat kan uppnås om mesh-indelningen förfinas kring känsliga 
områden, vilket i figur 23 illustreras vid de pelare som fästs i väggskivornas underkant, där 
den annars kvadratiska meshen ersatts av mindre trianglar som formerats kring pelarens 
infästningspunkt. De lokala maxpunkter som ofta uppstår vid pelarinfästningar kan då 
beräknas med större precision och noggrannhet.  

FEM-metoden bedöms ha starka sidor gällande beräkningar av betongkonstruktioner och 
den deformation och sprickbildning som uppstår i dessa. Beräkningsmetodens interpolering 
innebär dock att dessa resultat är approximativa lösningar på de matematiska beräkningar 
som annars tillfaller området mellan beräkningspunkterna. Metoden ses även som lämplig 
för att hantera mycket komplexa geometrier och belastningar, vilket gör metoden högst 
tillämpbar inom byggnadskonstruktion. 
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4.1 Modellering 
Den byggnad som behandlas i examensarbetet är fiktiv och förenklad, dock baseras mått och 
utformning på praktiska exempel och dess genomförbarhet. Bärverken i modellen har inte 
dimensionerats mot en bestämd belastning, utan ges rimliga dimensioner för 
standardbelastningar i en kontorsverksamhet. Byggnaden modelleras som en 
kontorsbyggnad i fyra våningsplan och bedöms tillfalla konsekvensklass 2a, som enligt 
tidigare avsnitt 3.2.3.2 inte ställer krav på vertikala dragband. Figur 24 presenterar en 
översikt av den modellerade byggnaden och dess bärande element. 

 

Figur 24 Den modellerade byggnaden i 3-D vy. Modellen är kraftigt förenklad och motsvarar 
en kontorsbyggnad på 4 våningsplan med underliggande parkeringshus. De analyserade 
väggelementen markeras med röda linjer och saknar stöd från en central underliggande pelare.  

Den modell som används för beräkningarna är kraftigt förenklad men bedöms motsvara en 
kontorsbyggnad med underliggande parkeringshus, där en pelare utsatts för en olyckslast, 
exempelvis som följd av påkörning. De vertikala krafter som verkar på byggnaden motsvaras 
av en nyttiglast för kontorsverksamhet på 3 kN/m2 samt en snölast med 1,6 kN/m2 på 
byggnadens tak. Programvaran behandlar dessa laster tillsammans med konstruktionens 
egentyngd och beräknar den resulterande belastningen enligt Eurokodernas standarder. 

Examensarbetet analyserar de betongväggselement som placeras i byggnadens fasad, se 
rödmarkering i figur 24, dessa bedöms utsättas för en större risk att drabbas av olyckslaster 
relativt innerväggar och invändiga pelare. Väggelementen anges en höjd på 2,7 m då detta 
normalt används för att ge utrymme åt innertak och installationer för en rumshöjd på 
rekommenderade 2,4 m. De granskade väggelementen utformas med en tjocklek på 200 mm 
och placeras i fasadväggens mitt, då hörnanslutningar inverkar på elementens respons, se 
figur 25.  
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Figur 25 Sektionsvy över den modellerade byggnaden. De väggelement som analyseras i 
examensarbetet placeras centralt då hörninfästningar medför en förändring i konstruktionens 
respons. De två centrala kolumnerna av väggelement analyseras vidare i fallstudien.  

Byggnadens bjälklag modelleras som heltäckande och lämnar ej utrymme åt genomföringar 
för trapphus eller hissar, detta för att förbättra bjälklagets möjlighet till membranverkan i 
den redan förenklade modellen. Bjälklagen består av HDF-element som placeras vinkelrätt 
väggelementens riktning enligt figur 26, elementen utformas som HDF 120/27 och ges 
höjden 265 mm (Svensk Betong, 2016b). Bjälklagselementen modelleras med en spännvidd 
på 13 m enligt rekommendation från Svenskbetong.se, och placeras i två fack för att ge 
byggnaden en totalbredd på 26 m (Svensk Betong, 2016b). De pelare som illustreras i figur 
26 modelleras med tvärsnittet HEA 200 i stålkvalitet S275 och bedöms ge tillräcklig stabilitet 
för den aktuella konstruktionen, men dimensioneras och analyseras inte vidare i fallstudien.

 

Figur 26 Tredimensionell vy över den modellerade byggnadens nedersta våningsplan. 
Bjälklagen består av HDF element som placerats vinkelrätt den analyserade väggen i figurens nedre 
vänstra del. 
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Examensarbetet syftar att undersöka de spännvidder som kan uppnås vid användande av 
prefabricerade betongväggselement utan detaljlösningar för infästning, utöver en slät fog 
som används vid montering av elementen. Undersökningen inkluderar även en studie över 
hur olika betongkvaliteter inverkar på den maximala spännvidd som kan uppnås innan 
tillräcklig deformation uppstår. Väggelementen modelleras därför utan vertikal och 
horisontell infästning, utöver infästning till anslutande bjälklag i nederkant, och spännvidden 
ökas succesivt för respektive betongkvalitet. Övriga parametrar förblir oförändrade, vilket 
gäller de analyserade väggelementen samt anslutande bärverk. Samtliga betongelement i 
modellen efterföljer den betongkvalitet som används för de analyserade väggelementen.  

Då prefabricerade betongelement transporteras från fabrik innan de kan monteras på 
byggarbetsplatsen kan detta medföra begränsningar i utformningen av väggelementen. I 
examensarbetet anges en maximal vikt på 11 ton, vilket enligt ekvation 1 nedan beräknas 
motsvara en maximal längd på cirka 8,5 m per väggelement. Längden beräknas för 
väggelementens modellerade värden; 2,7 m höjd och 0,20 m tjocklek. Väggelementens 
densitet anges till 2400  kg/m! vilket normalt ses som ett standardvärde för armerad betong.  

L =   
m

d ∗ h ∗ t
                                                                                                                                                                                                                                              𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  1   

m = massa = 11000  kg 

d = densitet = 2400  kg/m! 

h = höjd = 2,7  m 

t = tjocklek = 0,2  m 

L =   
11000

2400 ∗ 2,7 ∗ 0,2
= 8,48   ≈ 8,5  m 

 

Den känslighetsanalys som utförs med avseende på väggelementens spännvidder begränsas 
därför till en maximal längd av 8,5 m. Av praktiska skäl bestäms även en undre gräns på 6 m 
spännvidd per väggelement. De längder som analyseras i fallstudien ges ett intervall på 1 m 
bortsett från det maximala måttet, spännvidderna blir således 6, 7, 8 och 8,5 m. Analysen 
utförs även med olika betongkvaliteter; 20/25, 25/30, 30/37, 35/45, 40/50 samt 45/55, vilka 
appliceras på samtliga spännvidder. 

Med dessa förutsättningar genomför FEM-design en beräkning av väggelementens 
deformation baserat på de Eurokod-standarder som tillämpas i Sverige. Deformationen 
avläses i byggnadens över- och underkant och avser de centrala väggelement som påverkas av 
den tänkta olyckslasten på underliggande pelare. 
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5 RESULTAT 

Examensarbetets fallstudie utfördes i 24 stycken variationer med avseende på 
väggelementens spännvidd och betongkvalitet, studiens resultat presenterar den nedböjning 
som väggelementen utsatts för vid respektive utförande. Då övriga parametrar förblivit 
oförändrade kan resultatet presenteras likt en känslighetsanalys där dessa två parametrars 
inverkan på nedböjningen kan granskas. 

De figurer som presenterar väggelementens nedböjning uppvisar en deformation som 
förstorats med en faktor 10 i syfte att bättre illustrera väggelementens respons. Figurerna 
motsvarar resultatet av modelleringen för vardera spännvidden med betongkvalitet 20/25, 
resterande figurer presenteras i bilagorna 1-4. Nedböjningen analyseras för samtliga 
spännvidder och betongkvaliteter, dock bedöms kvalitet 30/37 vara av betydande intresse då 
detta normalt används vid framställning av betongväggselement. 

5.1 Spännvidd 6 meter 
Det inledande scenario som behandlas i examensarbetet omfattar bortfall av pelare i en 
byggnad som upprättats i betongkvalitet 20/25 med väggelement som spänner 6 m. Den 
nedböjning som uppstår som följd av dessa förutsättningar presenteras nedan i figur 27. 

 

Figur 27 Resultat av fallstudie med spännvidd 6 m och betongkvalitet 20/25. Deformationen 
presenteras i skala 1:10 relativt byggnadens mått och anges i mm. Resultat för övriga använda 
betongkvaliteter presenteras i bilaga 1. 

Resultatet presenterar den deformation som uppstår i väggens över- och underkant, där 
värdet anges i mm och motsvarar de två punkterna med maximal nedböjning. Figuren 
presenterar en deformation som förstorats med en faktor 10 i syfte att illustrera strukturen av 
den relativt småskaliga nedböjningen.   
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Fallstudien inkluderar även modellering av betongkvaliteterna 25/30, 30/37, 35/45, 40/50 
och 45/55 vars resultat presenteras vidare i bilaga 1. Värden från samtliga undersökningar av 
väggelement med 6 m spännvidd presenteras även nedan i figur 28 som illustrerar 
betongkvalitetens inverkan på elementens nedböjning.  

 

Figur 28 Fallstudiens resultat med spännvidd 6 m. Nedböjningen avläses vid väggelementens 
över- och underkant för samtliga använda betongkvaliteter och anges i mm. Resultat av samtliga 
använda betongkvaliteter presenteras i tabell och illustreras av grafer. 

De resultat som presenterats för spännvidden 6 m påvisar störst förändring av nedböjningen 
då betongkvaliteten övergår från 25/30 till 30/37. Denna kvalitetshöjning minskar 
deformationen med 4 mm i både över- och underkant och har därför större inverkan än 
steget mellan resterande betongkvaliteter. Vid nyttjande av den högsta använda 
betongkvaliteten, 45/55, minskar den totala deformationen med 12 eller 13 mm i relation till 
den lägsta kvaliteten 20/25. För nedböjning i överkant motsvarar kvalitetshöjningen en 
förbättring på 15,6 % och i underkant är ökningen 16,7 %. 

Resultaten påvisar även en relativt konstant skillnad på 1 mm mellan nedböjningen för 
väggens över- respektive underkant, med undantag för betongkvalitet 45/55. 
Deformationsskillnaden motsvarar en genomsnittsökning på 1,2 % för konstruktionens 
underkant i dess olika betongkvaliteter och bedöms vara försumbar för fallet med 6 m 
spännvidd. 

Då resultaten granskas utifrån den betongkvalitet som har störst praktisk användning, 
30/37, uppnås en förbättring med 3-4 mm mindre nedböjning om kvaliteten höjs till 45/55. 
Kvalitetshöjningen från 30/37 till 45/55 motsvarar därmed en förbättring på 7,1 % i överkant 
och 8,5 % i underkant.  

20/25	   25/30	   30/37	   35/45	   40/50	   45/55	  
Överkant	   77	   74	   70	   68	   66	   65	  

Underkant	   78	   75	   71	   69	   67	   65	  

60	  
62	  
64	  
66	  
68	  
70	  
72	  
74	  
76	  
78	  
80	  

N
ed

bö
jn
in
g	  
[m

m
]	  

Spännvidd	  6	  meter	  



50 

5.2 Spännvidd 7 meter 
Fallstudiens andra scenario innehåller väggelement med 7 m spännvidd, där figur 29 
presenterar den nedböjning som uppstår då konstruktionens utförs i betongkvalitet 20/25. 
Övriga parametrar förblir oförändrade från modellen med 6 m spännvidd, studien utförs i 
betongkvaliteterna 25/30, 30/37, 35/45, 40/50 samt 45/55, resultatet från dessa presenteras 
i bilaga 2 samt i figur 30. 

 

Figur 29 Resultat av fallstudie med spännvidd 7 m och betongkvalitet 20/25. Deformationen 
presenteras i skala 1:10 relativt byggnadens mått och anges i mm. Resultat för övriga använda 
betongkvaliteter presenteras i bilaga 2. 

Det resultat som illustreras i figur 29 uppvisar en nedböjning som förstorats med en faktor 10 
för att presentera den deformation som uppstår i väggelementen. Den maximala 
nedböjningen presenteras i mm och anges i väggens under- och överkant, de punkter där 
störst deformation uppstår. 

Resultat sammanställs även för resterande betongkvaliteter och presenteras i figur 30. 
Sammanställningen består av de nedböjningar som uppstår i väggens över- och underkant 
vid användning av de olika betongkvaliteterna, där en graf presenterar skillnaden mellan 
väggens över- och underkant. 
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Figur 30 Fallstudiens resultat med spännvidd 7 m. Nedböjningen avläses vid väggelementens 
över- och underkant för samtliga använda betongkvaliteter och anges i mm. Resultat av samtliga 
använda betongkvaliteter presenteras i tabell och illustreras av grafer. 

Även vid en spännvidd på 7 m påvisas den största förändringen av nedböjningen i det steg 
där betongkvaliteten skifta från 25/30 till 30/37. Kvalitetshöjningen minskar deformationen 
med 6 mm i över- och underkant och medför en större förändring än att höja kvaliteten 
mellan resterande betongkvaliteter. 

Den totala deformationen minskar med 18 mm i överkant och 19 mm i underkant om 
konstruktionen modelleras med den högsta betongkvaliteten, 45/55, relativt den lägsta 
20/25. För byggnadens översta väggelement motsvarar detta en förbättring på 16,4 %, där de 
lägsta elementen ser en skillnad på 16,5 %. 

Likt tidigare resultat återfinns en relativt konstant skillnad mellan den nedböjning som 
uppstår i väggens över- respektive underkant, bortsett från den högsta kvaliteten 45/55. För 
en spännvidd på 7 m är denna skillnad 4-5 mm och motsvarar en medelökning på 4,85 % 
högre nedböjning i underkant för de betongkvaliteter som använts.  

Med utgångspunkt från kvalitet 30/37 ses en 8-9 mm förbättring i över- respektive 
underkant efter en kvalitetshöjning till 45/55, vilket beräknas motsvara en förbättring på 8,0 
% och 8,6 %. 

 

  

20/25	   25/30	   30/37	   35/45	   40/50	   45/55	  
Överkant	   110	   106	   100	   97	   94	   92	  

Underkant	   115	   111	   105	   102	   99	   96	  
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5.3 Spännvidd 8 meter 
Likt tidigare resultat presenterar även figur 31 den deformation som uppstår vid användande 
av betongkvalitet 20/25, denna gång med väggelement som spänner över 8 m. Den 
deformation som illustreras i figuren förstoras med en faktor 10 och illustrerar byggnadens 
sammanhängda respons vid bortfall av bärande pelare. 

 

Figur 31 Resultat av fallstudie med spännvidd 8 m och betongkvalitet 20/25. Deformationen 
presenteras i skala 1:10 relativt byggnadens mått och anges i mm. Resultat för övriga använda 
betongkvaliteter presenteras i bilaga 3. 

Konstruktionens maximala nedböjning inträffar i väggelementens under- och överkant, 
resultat för samtliga använda betongkvaliteter återfinns nedan i figur 32 samt i bilaga 3. 

 

Figur 32 Fallstudiens resultat med spännvidd 8 m. Nedböjningen avläses vid väggelementens 
över- och underkant för samtliga använda betongkvaliteter och anges i mm. Resultat av samtliga 
använda betongkvaliteter presenteras i tabell och illustreras av grafer. 

 

20/25	   25/30	   30/37	   35/45	   40/50	   45/55	  
Överkant	   154	   149	   141	   137	   133	   129	  

Underkant	   156	   151	   142	   138	   135	   131	  

120	  

125	  

130	  

135	  

140	  

145	  

150	  

155	  

160	  

N
ed

bö
jn
in
g	  
[m

m
]	  

Spännvidd	  8	  meter	  



53 

Likt tidigare resultat uppkommer den största förändringen vid övergången från kvalitet 
25/30 till 30/37, se figur 32. En 8 m spännvidd uppvisar dock en skillnad med avseende på 
elementets position, där nedböjningen ökar 8 mm i överkant och 9 mm i underkant.  

Totalt minskar deformationen med 25 mm om betongkvalitet 45/55 används istället för 
20/25, vilket motsvarar 16,2 % i överkant och 16,0 % i underkant. Den mer praktiskt 
tillämpbara kvalitetshöjningen från 30/37 till 45/55 uppvisar i detta fall en förbättring på 8,5 
% i överkant och 7,7 % i underkant. Nedböjningen förbättras med 12 respektive 11 mm i över- 
och underkant och kvalitetshöjningen uppvisar därmed en större inverkan i elementens 
överkant. 

Trots den skillnad som presenteras för 8 m element mellan över- och underkant är 
genomsnittsskillnaden endast 1,2 % sett över samtliga använda betongkvaliteter. Skillnaden 
uppvisar inte samma konstanta skillnad sett över de olika kvaliteterna, och skiljer sig därmed 
marginellt från tidigare resultat. 

5.4 Spännvidd 8,5 meter 
Fallstudiens slutliga undersökning omfattar väggelement med en spännvidd på 8,5 m och 
presenterar en likvärdig nedböjning för väggens över- och underkant vid tillämpning av 
betongkvalitet 20/25, se figur 33.  

 

Figur 33 Resultat av fallstudie med spännvidd 8,5 m och betongkvalitet 20/25. 
Deformationen presenteras i skala 1:10 relativt byggnadens mått och anges i mm. Resultat för 
övriga använda betongkvaliteter presenteras i bilaga 4. 

Figur 33 illustrerar konstruktionens respons och uppvisar en deformation i skala 1:10, där 
nedböjningen förstärkts i illustrativt syfte. Undersökningen utfördes även med 
betongkvaliteterna 25/30, 30/37, 35/45, 40/50 och 45/55, vars resultat presenteras i bilaga 4 
och i figur 34. 
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Figur 34  Fallstudiens resultat med spännvidd 8,5 m. Nedböjningen avläses vid 
väggelementens över- och underkant för samtliga använda betongkvaliteter och anges i mm. 
Resultat av samtliga använda betongkvaliteter presenteras i tabell och illustreras av grafer. 

Till skillnad från tidigare presenterade resultat sammanfaller nedböjningen till stor del vid 
användning av element med 8,5 m spännvidd. Den skillnad som återfinns uppstår vid 
tillämpning av betongkvalitet 35/45 och högre, och uppvisar en differens på 1 eller 4 mm 
mellan väggens över- och underkant. I genomsnitt beräknas nedböjningen i underkant vara 
0,98 % lägre sett över samtliga använda betongkvaliteter. 

Den totala deformationen förändras dock vid tillämpning av högre betongkvalitet, där 
kvalitet 45/55 presenterar en 29 respektive 33 mm lägre deformation i över- och underkant 
relativt den lägsta kvaliteten 20/25. Den totala förbättringen beräknas till 16,2 % i överkant 
och 18,4 % i underkant. 

Betongkvalitet 30/37 illustreras i figur 34 som en brytpunkt för deformationen i element med 
spännvidden 8,5 m, nedböjningen i väggens underkant minskar i relation till dess överkant 
då kvaliteten överstiger denna kvalitet. Kvalitetshöjningen till 45/55 medför en förbättring på 
8,0 % i överkant och 10,4 % i underkant. 

  

20/25	   25/30	   30/37	   35/45	   40/50	   45/55	  
Överkant	   179	   173	   163	   159	   154	   150	  

Underkant	   179	   173	   163	   158	   150	   146	  
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5.5 Sammanställning 
Fallstudiens resultat sammanställs nedan i figur 35, 36 och 37, där beräkningsresultat 
presenteras för samtliga använda spännvidder och betongkvaliteter. Studien omfattar 
prefabricerade betongväggselement med spännvidderna 6, 7, 8 samt 8,5 m och ett olycksfall 
analyseras vid tillämpning av betongkvaliteterna 20/25, 25/30, 30/37, 35/45, 40/50 och 
45/55.  

Figur 35 sammanställer den nedböjning som uppkom i väggelementens överkant vid 
undersökning av samtliga använda betongkvaliteter och spännvidder. 

 

Figur 35 Sammanställning av fallstudiens resultat för nedböjning i överkant. Resultat av 
samtliga använda spännvidder och betongkvaliteter presenteras i tabell och illustreras av grafer. 

Resultaten för elementen i överkant visar att kvalitetshöjningen från 25/30 till 30/37 hade 
störst inverkan på nedböjningen för samtliga undersökta spännvidder. Gemensamt är även 
att höjningen mellan 40/50 och 45/55 gav minst inverkan på elementens nedböjning i 
överkant.  

De element som konstruerats i betongkvalitet 45/55 presenterade en 85 mm lägre 
nedböjning om de placerats med en spännvidd 6 m relativt den längsta undersökta 
spännvidden 8,5 m. Vid användning av betongkvalitet 20/25 uppmäts samma skillnad till 
102 mm. 

Nedböjningen uppvisar också störst differens mellan spännvidderna 7 m och 8 m, där 
skillnaden är maximalt 44 mm vid betongkvalitet 20/25. Lägst skillnad återfinns mellan 
spännvidderna 8 m och 8,5 m som visar en differens på 21 mm vid användning av 
betongkvalitet 45/55. Vid mätning av undersökningens max- respektive minvärde uppmäts 
en skillnad på 114 mm, där spännvidd 6 m med kvalitet 45/55 jämförs med spännvidd 8,5 m i 
betongkvalitet 20/25.   

20/25	   25/30	   30/37	   35/45	   40/50	   45/55	  
Spännvidd	  =	  6	  meter	   77	   74	   70	   68	   66	   65	  

Spännvidd	  =	  7	  meter	   110	   106	   100	   97	   94	   92	  

Spännvidd	  =	  8	  meter	   154	   149	   141	   137	   133	   129	  

Spännvidd	  =	  8,5	  meter	   179	   173	   163	   159	   154	   150	  
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Fallstudiens resultat för i väggelementens underkant påvisar likheter med den nedböjning 
som presenterats i överkant. Även här medför kvalitetsökningen mellan 25/30 till 30/37 den 
största skillnaden i nedböjning för samtliga undersökta spännvidder. Minst inverkan 
uppvisas alltjämt i steget mellan kvaliteterna 40/50 och 45/55. Resultaten presenteras i figur 
36 och visar den nedböjning som uppstod vid modellering av samtliga spännvidder och 
betongkvaliteter.  

 

Figur 36 Sammanställning av fallstudiens resultat för nedböjning i underkant. Resultat av 
samtliga använda spännvidder och betongkvaliteter presenteras i tabell och illustreras av grafer. 

I enlighet med nedböjningen i överkant finns störst differens mellan spännvidderna 7 m och 
8 m, med en maximal skillnad på 41 mm för element i betongkvalitet 20/25. Även här 
uppvisas den lägsta skillnaden, 15 mm, mellan spännvidderna 8 m och 8,5 m i kvalitet 45/55. 
Det max- och minvärde som beräknats för nedböjning i underkant resulterade i en skillnad 
på 114 mm mellan spännvidden 8,5 m med betongkvalitet 20/25 och spännvidd 6 m i kvalitet 
45/55. 

Fallstudiens högsta betongkvalitet, 45/55, presenterar en 81 mm förbättring i nedböjning om 
elementen konstrueras med 6 m spännvidd i jämförelse med 8,5 m. Den lägsta undersökta 
kvaliteten, 20/25, visar en skillnad på 101 mm.  

 

  

20/25	   25/30	   30/37	   35/45	   40/50	   45/55	  
Spännvidd	  =	  6	  meter	   78	   75	   71	   69	   67	   65	  

Spännvidd	  =	  7	  meter	   115	   111	   105	   102	   99	   96	  

Spännvidd	  =	  8	  meter	   156	   151	   142	   138	   135	   131	  

Spännvidd	  =	  8,5	  meter	   179	   173	   163	   158	   150	   146	  
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Den totala kvalitetshöjningen från 20/25 till 45/55 som analyserats i fallstudien beräknas ha 
olika inverkan för studiens olika spännvidder, den procentuella förbättring som uppstår efter 
höjningen presenteras nedan i figur 37. 

 

Figur 37 Procentuell skillnad mellan nedböjning i över- och underkant efter studiens totala 
höjning av betongkvalitet. Höjningen sker från kvalitet 20/25 till 45/55 och resultaten presenteras 
för spännvidderna 6, 7, 8 samt 8,5 m. 

Figuren illustrerar den skillnad som beräknats för samtliga spännvidder vid 
kvalitetshöjningen från 20/25 till 45/55. Den högsta uppmätta procentuella skillnaden, 18,4 
%, återfinns vid nedböjning i underkant för element med spännvidden 8,5 m. 
Kvalitetsökningen visar lägst inverkan, 15,6 %, för element med spännvidd 6 m och dess 
nedböjning i överkant. 

Skillnader uppstår även mellan den nedböjning som uppmätts i väggelementens över- 
respektive underkant, och har som lägst inverkan för spännvidden 7 m där skillnaden är 0,1 
procentenheter. Spännvidden 8,5 m uppvisar störst skillnad då nedböjningen i underkant 
förbättras markant som följd av kvalitetshöjningen, 2,2 procentenheter mer än i överkant. 

Till skillnad från övriga spännvidder uppvisar elementen med 8 m längd en större inverkan i 
överkant när betongkvaliteten höjts från 20/25 till 45/55. Resterande spännvidder 
presenterar en större förbättring för elementen i väggens underkant, där skillnaden är 
marginell för spännvidden 7 m, men av betydande karaktär för 8,5 m. 

I genomsnitt för samtliga spännvidder medför kvalitetshöjningen från 20/25 till 45/55 en 
16,5 % förbättring av väggelementens nedböjning. 
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Figur 38 Procentuell skillnad i nedböjning för elementens över- och underkant efter en 
kvalitetshöjning från 30/37 till 45/55. Resultaten presenteras för studiens samtliga spännvidder, 6, 
7, 8 samt 8,5 m.  

I figur 38 presenteras den procentuella förbättring som beräknats för samtliga undersökta 
spännvidder efter en kvalitetshöjning från 30/37 till 45/55. I enlighet med den totala 
kvalitetshöjningen som tidigare presenterats i figur 37 uppvisas högst skillnad vid mätning i 
underkant för spännvidden 8,5 m. Lägst inverkan återfinns i överkant vid spännvidden 6 m, 
där förbättringen är 7,1 %. 

Likt de resultat som presenterats för den totala kvalitetshöjningen medför även höjningen 
från 30/37 till 45/55 att samtliga spännvidder utom 8 m presenterar en större förbättring för 
elementen i underkant. Förbättringen är som störst för spännvidden 8,5 m, där 
nedböjningen minskar med 10,4 % i underkant, vilket är 2,4 procentenheter mer än i 
överkant. Spännvidden 8 m presenterar även den lägsta skillnaden mellan över- och 
underkant, där förbättringen i underkant är 1,2 procentenheter lägre än i överkant.  

Baserat på fallstudiens resultat beräknas en kvalitetshöjning från 30/37 till 45/55 minska 
den totala nedböjningen med 8,35 % i genomsnitt för samtliga undersökta spännvidder.  
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5.6 Uppvisad membranverkan 
Studiens samtliga 24 genomförda modeller uppvisar en betydande inverkan från byggnadens 
bjälklag, vilket härleds från den nedböjning som erhålls i bjälklagen på samtliga våningsplan 
och illustreras nedan i figur 39. Nedböjningen i bjälklagen är likvärdig den som uppstår i 
väggelementen vid bortfall av underliggande pelare, vilket indikerar att bjälklagen samverkar 
med väggelementen och fördelar den ökade belastningen vidare i konstruktionen. 

 

Figur 39 Membranverkan i fallstudiens modell. Väggelementen har dolts i syfte att illustrera 
bjälklagens nedböjning och respons. Nedböjningen är likvärdig den som uppstår i väggelementen, 
bjälklagen bidrar således med membranverkan som dämpar deformationen i väggarna. 

Bjälklagens inverkan styrks även av de resultat som presenteras i figur 40, där dragkrafterna 
i bjälklagen uppvisas. Krafterna uppstår som följd av bjälklagens nedböjning och töjning och 
är cirka tre gånger högre i bjälklagets nedböjda delar, vilket även innebär att dess inverkan på 
kraftfördelningen är tre gånger större. Bjälklagens inverkan på resultatet diskuteras vidare i 
avsnitt 6.2 

 

Figur 40 Resulterande dragkrafter i bjälklagen, anges i kN. Figur framställs i syfte att 
presentera differensen mellan krafterna efter att underliggande pelare slagits bort. Resultaten 
presenteras för spännvidden 6 m och kvalitet 45/55, men analyseras inte vidare. 
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6 DISKUSSION 

De resultat som sammanställts till följd av examensarbetets studier kan till stor del besvara 
den frågeställning som formulerats inför arbetet. Litteraturstudien bidrar till att förklara de 
resultat som uppstår i arbetets modelleringsskede, som därmed kan förankras i en teoretisk 
bakgrund. Examensarbetets resultat kan därför diskuteras med avseende på den fysiska 
respons som förväntas uppstå i en prefabricerad betongkonstruktion samt de regler som 
gäller vid hantering av olyckslaster.   

6.1 Litteraturstudie 
De teorier inom fysisk respons som Westerberg (2010), Johansson (2013) och Acker (2016) 
presenterat i arbetets litteraturstudie bedöms vara högst tillämpbara i den fallstudie som 
utförts i examensarbetet. Fallstudiens resultat anses uppvisa inverkan av både skivverkan 
och membranverkan, samtidigt som den förväntade kraftfördelningen har god 
överrensstämmelse med den deformation som uppvisas i resultaten. Den litteratur som 
studerats kring detta bedöms därmed som trovärdig och har inte heller någon uppenbar 
anledning att presentera felaktig eller subjektiv information. Teoriernas inverkan på 
fallstudiens resulterande nedböjning och vidare analys presenteras i avsnitt 6.2. 

Regelverken som granskats i litteraturstudien inkluderar Eurokoderna 1990 och 1991-1-7 
samt Boverkets konstruktionsregler EKS 10. Dessa regelverk ses som mycket pålitliga källor 
då myndigheterna framställer de lagar och regler som tillämpas för nybyggnation inom 
Sverige, men kan ha kommit att påverkats av de europeiska normer som verken utgår från. 
Delar av Eurokoderna är översatta från engelska, vilket kan medföra tolkningsfel och 
missförstånd. Det kan samtidigt argumenteras för att regelverken lämnar utrymme för 
tolkningar och missförstånd, främst då regelverken kompletterar varandra och EKS 10 inför 
nationella tillämpningar av den europastandard som Eurokoderna utgör. Exempelvis lämnas 
stort utrymme för tolkning när en byggnad tilldelas konsekvensklass C1, C2 eller C3, då 
indelningen endast baseras på huruvida konsekvenserna av ett ras bedöms som små, 
medelstora eller stora. Klassificeringen förtydligas dock genom SS-EN 1991-1-7 där bilaga A 
presenterar exempel på byggnadstyper med tillhörande indelning och samtidigt inför låg- och 
högriskgrupper inom konsekvensklass 2. 

Litteraturstudien presenterar även en mängd infästningar från Strängbetong (2012), Abetong 
(2016) och Svensk Betong (2016) samt dess olika metoder att sammankoppla väggelementen 
med anslutande byggnadsdelar på ett sätt som uppfyller de regler som tillämpas. Dessa 
infästningar är främst hämtade från produktbeskrivningar och tillhörande detaljritningar. 
Informationen är således mycket illustrativ och emellanåt förmånligt presenterad i syfte att 
ge en inbjudande bild av produkten eller lösningen. Den information som sammanställs i 
studien är därför mycket övergripande och beskriver de grundläggande principer som 
infästningen använder för att sammankoppla de prefabricerade elementen. De för- och 
nackdelar som presenteras ämnar informera läsaren om infästningsprincipernas förmåga att 
sammankoppla byggnadselement vid händelse av olyckslast. 
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6.2 Fallstudie 
Samtliga modellerade resultat uppvisar en deformation för de väggelement som placerats 
ovan den bortslagna pelaren. Deformationen är generellt sett större i väggens underkant än 
för väggarna i byggnadens övre våningsplan, delvis på grund av den minskade belastning 
som applicerats på byggnadens tak. Skillnaden beror sannolikt även på den samverkan som 
uppstår när ovanliggande element böjs ned tillräckligt för att stödjas av underliggande 
våningsplan, som i sin tur böjs ned ytterligare till följd av den ökade belastningen. Den 
skillnad som uppstår är dock av mycket liten betydelse, och innebär en differens på ett fåtal 
mm.  

En kraftfördelning sker även via anslutande bjälklag, som också deformeras i samma 
utsträckning som väggelementen. Dessa ansluts i väggelementens underkant och kan tack 
vare membranverkan bidra till att minska deformationen i väggelementen genom att skapa 
en nedböjning i bjälklagen. Den membranverkan som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.2 kan 
tydligt urskiljas i figur 39 i avsnitt 5.6, där väggelementen dolts i syfte att uppvisa bjälklagens 
respons.  

De bjälklagselement som medverkar till stabilisering via membranverkan utsätts också för en 
ytterligare belastning när deformationen uppstår. Då bjälklagen utsätts för en nedböjning i 
samma utsträckning som väggelementen skapas dragkrafter vinkelrätt bjälklagselementen 
och dess fogar, vilket även illustreras i figur 40 i avsnitt 5.6. Dragkrafter uppstår även i 
anslutning till de väggelement som inte drabbats direkt av den bortslagna pelaren, dock i 
lägre utsträckning. I praktiken innebär dessa dragkrafter att bjälklagen bör armeras 
vinkelrätt elementens spännvidd för att förhindra vidare ras efter inverkan av olyckslast. De 
betydligt lägre belastningar som uppstår i väggelementen som inte vilat på den bortslagna 
pelaren medför dock en risk att bjälklagen dimensioneras mot denna normala belastning. 
Nedböjningen som uppstår i bjälklag och väggelement kan sannolikt reduceras väsentligt om 
konstruktionen dimensioneras mot den fysiska respons som kan förväntas uppstå vid 
olyckslaster. 

Den fysiska respons som påvisas i fallstudiens väggelement bedöms vara likvärdig en 
flaggverkan, men är starkt beroende av de mothållskrafter som tidigare presenterats i figur 9 
i avsnitt 3.1.3. De mothållskrafter som uppstår i väggelementens underkant är avgörande för 
elementens förmåga att stabiliseras med hjälp av flaggverkan. Elementen kan då stödja 
varandra i överkant och med hjälp av friktion uppnå en horisontell mothållskraft som 
bedöms motsvara de infästningar som tidigare illustrerats av figur 5 i avsnitt 3.1.1. Om 
elementen inte erhåller en tillräcklig mothållskraft i underkant från anslutande väggelement 
kan denna friktion istället skjuta väggarna bort från varandra och sannolikt medföra en stor 
risk för vidare ras eller kollaps.  
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I examensarbetets fallstudie resulterade samtliga undersökta spännvidder i störst skillnad 
vid kvalitetsskiftet mellan klasserna 25/30 till 30/37. Detta kan delvis förklaras med att 
kvalitetshöjningen är större än mellan andra betongkvaliteter då kubhållfastheten 37 ökar 
med 7 MPa till skillnad från de 5 som skiljer resterande klasser, för klargörande se 
beteckningsförklaring. Samtidigt kan denna kvalitetshöjning innebära att betongelement ofta 
uppnår en styvhet som bedöms tillräcklig vid byggnadskonstruktion, som även förklarar det 
faktum att kvalitet 30/37 är vanligast förekommande för bärande betongelement i praktiken. 

Fallstudiens totala kvalitetshöjning, från 20/25 till 45/55, medförde en 
genomsnittsförbättring på 16,5 % med avseende på väggelementens nedböjning. 
Kvalitetshöjningen medförde generellt sett större förbättring i elementens underkant, 
bortsett från spännvidden 8 m. Då nedböjningen i majoriteten av fallen är större i underkant 
bedöms en höjning av elementens betongkvalitet ha större inverkan för ett scenario där 
väggarna utsätts för en större deformation. Detta motiveras även av att kvalitetshöjningen 
innebar som störst förändring, 18,4 %, för spännvidden 8,5 m och dess nedböjning i 
underkant. Samtidigt beräknas kvalitetshöjningen medför lägst inverkan, 15,6 %, för 
nedböjningen i överkant för element med spännvidden 6 m, vilket bör ses som det mest 
gynnsamma scenariot.  

En kvalitetshöjning analyseras även från kvalitet 30/37, som ses som mest tillämpbar i 
praktiken, till 45/55 som är fallstudiens högsta använda kvalitet. Den genomsnittliga 
förbättringen mellan kvaliteternas nedböjning beräknas till 8,35 %, vilket sätts i relation till 
den totala kvalitetshöjningen, 20/25 till 45/55, som gav en 16,5 % genomsnittsförbättring. 
Fallstudien innehåller totalt fem möjliga steg av kvalitetshöjning, varav höjningen från 30/37 
till 45/55 motsvarar tre steg. Givet ovan nämnda procentsatser motsvarar dessa tre steg ca 50 
% av den totala förbättringen av väggelementens nedböjning, vilket leder till att resterande 
två steg mellan kvalitet 20/25 och 30/37 även motsvarar 50 %. De resultat som 
sammanställts i fallstudien kan därmed antas påvisa att en kvalitetsökning har större 
inverkan innan den vanligast förekommande kvaliteten 30/37 uppnåtts, vartefter en 
kvalitetsökning har mindre inverkan på elementens nedböjning. 

De resultat som sammanställts till följd av fallstudiens undersökning av spännvidderna 6, 7 
och 8 m presenterar en relativt linjär förändring i väggelementens nedböjning med hänsyn 
till den använda betongkvaliteten. Även den skillnad som uppstår mellan nedböjningen i 
över- och underkant förändras linjärt, dock med ett fåtal avvikelser. Avvikelserna är som 
störst för spännvidden 8,5 m, där betongkvaliteter över 30/37 medför en större förbättring i 
underkant. Fallstudiens sammanlagda resultat presenterar dock en marginell skillnad mellan 
nedböjningen i väggelementens under- och överkant, som uppmäts maximalt till 5 mm, 
vilket inte bedöms som avgörande för stabiliteten hos väggelementen eller byggnaden. Då 
väggelementen modellerats med en ledad infästning till bjälklaget i väggens underkant har 
detta sannolikt medverkat till att jämna ut nedböjningen längsmed väggkonstruktionens 
element, effekten kan dock ökas med hjälp av kraftigare och mer hållbara infästningar. 
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6.3 Studiens begränsningar och felkällor 
Examensarbetets fallstudie är utförd med hjälp av programvaran FEM design 14, vars 
gränssnitt lämnar stort ansvar till användarens kunskaper och erfarenhet. Fallstudien är 
utförd efter en självinlärningsprocess i modelleringsprogrammet och har därför inte 
genomförts med fackmannamässig kunskap. De resultat som presenteras till följd av 
fallstudien bör därför granskas kritiskt och inte anses helt representativt av ett reellt fall där 
en prefabricerad betongvägg påverkas av ett bortfall av underliggande pelare. 

Då examensarbetet utförts individuellt och pågått under en längre tidsperiod kan resultatet 
även präglas av avsaknaden av en andra åsikt gällande arbetets utformning, utförande och 
vid analys av resultat. Den handledning som mottagits under arbetet har sannolikt motverkat 
detta till viss del, men har endast förekommit vid ett begränsat antal tillfällen. 

Med hänsyn till ovan nämna faktorer kan de resultat som presenterats i arbetet likväl komma 
att underlätta vid val av betongkvalitet för konstruktioner som förväntas medföra en risk att 
utsättas för olyckslaster. Då studien endast utförts i ett enskilt scenario kan resultatet 
sannolikt inte tillämpas som en allmängiltig regel, och bör snarare användas i vägledande 
syfte vid bedömning av prefabricerade betongelements nedböjning och deformation. 

Den längsta spännvidden som analyserats i fallstudien, 8,5 m, kan ge läsaren en missledande 
uppfattning om spännviddernas inverkan på den resulterande nedböjningen då måttet skiljer 
sig från resterande spännvidders intervall på 1 m. De grafer som presenteras över elementens 
nedböjning presenteras därför med tabeller över tillhörande värden i syfte att undvika 
missförstånd. 

De resultat som sammanställts i fallstudien kan sannolikt uppvisa tydligare tendenser om 
byggnaden modellerats med en högre belastning än den relativt låga nyttiglasten för 
kontorslokaler. En ökad belastning resulterar i en ökad nedböjning, vilket kan medföra större 
skillnader och tydligare trender i sammanställd data. 

Examensarbetets litteraturstudie omfattar vetenskapliga artiklar, webbsidor, tryckta böcker, 
produktritningar och föreläsningsanteckningar. Studiens omfattning och bredd gör att 
informationen bör granskas kritiskt och kontrolleras noga, vilket resulterar i en variation av 
tillämpade informationskällor. Den litteratur som använts diskuteras även i avsnitt 6.1. 
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7 SLUTSATSER 

Med bakgrund av de resultat som sammanställts från examensarbetets fallstudie kan ett 
antal slutsatser formuleras. Dessa slutsatser baseras på fallstudiens resultat och är därför 
beroende av studiens trovärdighet och relevans. Slutsatserna påverkas även av fallstudiens 
avgränsningar och antaganden, och kan sannolikt även utvecklas med hjälp av de förslag som 
anges i avsnitt 8. 

En höjning av väggelementens betongkvalitet bedöms ha större inverkan i de scenarion där 
elementen utsätts för stor deformation eller belastning. Detta för att fallstudien presenterade 
en större förbättring i elementens underkant, som utsätts för större deformation, som följd 
av att betongkvaliteten höjdes från 20/25 till 45/55. Samma tendens uppvisas efter 
kvalitetshöjningen från 30/37 till 45/55, där nedböjningen i underkant påverkas i större 
utsträckning. 

En förlängning av elementens spännvidd bedöms därefter ha en lägre inverkan för element 
som konstruerats i en hög betongkvalitet. Nedböjningen i överkant minskas med 102 mm i 
kvalitet 20/25 och 85 mm för kvalitet 45/55, vid mätning i underkant är samma nedböjning 
101 respektive 81 mm.  

Studiens resultat understödjer även dagens användande av betongkvalitet 30/37, då 
kvalitetshöjning till denna nivå gav störst inverkan på väggelementens deformation. 
Ytterligare höjning efter denna kvalitet ger enligt fallstudien en reducerad inverkan på 
elementens nedböjning i relation till en höjning från lägre kvaliteter. 

Användning av robusta detaljlösningar för vertikal infästning har sannolikt stor betydelse för 
väggelementens nedböjning. En korrekt utförd och monterad infästning kan fördela 
belastningen över samtliga väggelement samtidigt som membranverkan kan tillgodoräknas 
från fler bjälklag. Horisontell infästning kan också vara avgörande för en konstruktions 
robusthet och bidra till att skapa den flagg- eller skivverkan som stabiliserar väggelementen 
efter en olyckslast. 

De bristande infästningsmetoder som använts vid modellering av examensarbetets fallstudie 
bedöms inte som tillräckliga för att stabilisera en byggnad mot olyckslaster och fortskridande 
ras. Fallstudien presenterar överlag en nedböjning som inte bör vara avgörande för 
byggnadens sammanlagda stabilitet, men som kan ge upphov till lokala brott i väggelement 
eller bjälklag. Enkla infästningslösningar såsom monteringsarmering eller 
upphängningsarmering kan således förhindra att en olyckslast ger upphov till skador som är 
oproportionerligt stora i relation till den inträffade olyckan. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Examensarbetets fallstudie innehåller en mängd parametrar som kan inverka på de resultat 
som erhållits. De variationer som använts med avseende på väggelementens betongkvalitet 
och spännvidd kan utökas till att inkludera fler kombinationer av kvaliteter och längder. 
Andra faktorer som förblivit oförändrade under fallstudien kan analyseras med avseende på 
dess inverkan, exempelvis kan liknande studier utföras med förändrade värden för 
väggelementens bredd och höjd.  

De resultat som presenteras i studien kan även utökas till att inkludera den sprickbildning 
som sannolikt uppstår i väggelement och bjälklag. De belastningsfall som använts vid 
modelleringen kan analyseras vidare och värden för bostäder och industrier kan appliceras. 

Studien kan också utvecklas till att omfatta den inverkan olika vertikala och horisontala 
infästningsmetoder har på den uppmätta nedböjningen. Även de bjälklag som placerats i 
anslutning till väggelementen kan utformas med en rad olika infästningsmetoder som 
påverkar dess möjlighet att bidra med membranverkan. Den grad av membranverkan som 
förekommer i modellen kan även ökas genom att den analyserade väggen inte placeras i 
fasad, och därmed påverkas av bjälklag med anslutning i två riktningar.  

De studerade väggelementen kan även placeras i anslutning till underliggande 
väggkonstruktion, och således inte vila på pelare i elementens ändar. Väggen kan även 
analyseras vid placering kring ett byggnadshörn, där elementens samverkan förändras och 
mothållskrafterna verkar vinkelrätt varandra. Mothållskrafternas betydelse kan även 
studeras via en undersökning där kringliggande väggar från båda sidor tas bort. 

Beräkningsmodellen kan även genomföras med ett annat lastfall som inverkar på byggnaden. 
Denna studie tillämpar endast en nyttiglast för kontorslokaler, vilket är en relativt låg 
belastning. En högre belastning kan resultera i data som uppvisar tydligare skillnader och 
trender. 

Fallstudiens undersökning och resultat kan utvecklas i mycket stor utsträckning, dock anses 
en utökning av de undersökta spännvidderna och infästningsmetoderna vara mest betydande 
i relation till detta examensarbete. 
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BILAGA 1: RESULTAT – SPÄNNVIDD 6 METER  

Samtliga figurer illustrerar den nedböjning som uppstår i det modellerade scenariot. 
Deformationen presenteras med en förstoringsfaktor 10 och anges i mm. 

 

Kvalitet 20/25 

 

 

Kvalitet 25/30 

 

 

 

 



69 

Kvalitet 30/37 

 

 

 

 

 

Kvalitet 35/45 

 

 

 



70 

Kvalitet 40/50 

 

 

 

 

 

Kvalitet 45/55 

 

  



71 

BILAGA 2: RESULTAT – SPÄNNVIDD 7 METER  

Samtliga figurer illustrerar den nedböjning som uppstår i det modellerade scenariot. 
Deformationen presenteras med en förstoringsfaktor 10 och anges i mm. 
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BILAGA 3: RESULTAT – SPÄNNVIDD 8 METER  

Samtliga figurer illustrerar den nedböjning som uppstår i det modellerade scenariot. 
Deformationen presenteras med en förstoringsfaktor 10 och anges i mm. 
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BILAGA 4: RESULTAT – SPÄNNVIDD 8,5 METER  

Samtliga figurer illustrerar den nedböjning som uppstår i det modellerade scenariot. 
Deformationen presenteras med en förstoringsfaktor 10 och anges i mm. 
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