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Sammanfattning

Detta examensarbete behandlar området stålfiberarmerad betongplatta. Istället för att använda

en traditionellt armerad betongplatta undersöks möjligheten att använda sig av den alternativa 

tekniken stålfiberarmerad betong. Stålfiberarmerad betong består av vanlig betong med 

iblandning av stålfibrer vilket ger den unika egenskaper.

Rapporten utgörs av en jämförelse mellan en traditionellt armerad betongplatta gentemot en 

stålfiberarmerad betongplatta. I jämförelsen används ett referensobjekt som är den nya 

Konsumbutiken i Sunne där traditionell grundläggning med nätarmering använts. Detta 

alternativ jämförs med en teoretisk framtagen konstruktionslösning där fiberbetong används. 

Studien behandlar aspekterna dimensionering, genomförande, tid, ekonomi och arbetsmiljö. 

Målet med studien är att se vilket grundläggningsalternativ som hade varit mest fördelaktigt.

Resultatet som framkommit i denna studie visar att grundläggningsalternativet 

stålfiberarmerad platta på mark hade varit ett bättre alternativ i det givna fallet. 

Dimensioneringsmässigt leder den nya lösningen till en slankare konstruktion, enklare 

genomförande och bättre arbetsmiljö på grund av minskat armeringsarbete. Ekonomiskt blir 

det stålfiberarmerade alternativet billigare och även tidsbesparande.
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Abstract

This report manages the topic of steel fiber reinforced concrete slab. In this study we examine 

the possibility to use steel fiber reinforced concrete instead of traditional mesh reinforced 

concrete for the foundation. Steel fiber reinforced concrete consists of ordinary concrete 

mixed with steel fibers, which give it unique characteristics.

The report is based on a comparison between a traditional mesh reinforced concrete slab and a 

steel fiber reinforced concrete slab. A reference object has been selected for the study. The 

reference object is a new supermarket named Konsum in Sunne, Sweden, where traditional 

mesh reinforced concrete has been used for the foundation. This foundation is compared to a 

theoretically produced steel fiber reinforced concrete slab. The comparison is based on the 

following subjects: design, implementation, time, economy and working conditions. The 

purpose of this report is to determine which alternative is the most advantageous.

The result of this study shows that the steel fiber reinforced concrete alternative would have 

been a better solution for this foundation. The steel fiber reinforced alternative leads to a 

slimmer construction, easier implementation and better working conditions due to a smaller 

amount of reinforcing work. Financially, the steel fiber reinforced alternative is cheaper and 

leads to a shorter construction time.     



iv

Innehållsförteckning
1. Inledning........................................................................................................................... 1

1.1 Bakgrund: .................................................................................................................... 1
1.2 Syfte ............................................................................................................................ 1
1.3 Mål .............................................................................................................................. 1
1.4 Metod........................................................................................................................... 2

2. Introduktion fiberarmerad betong.................................................................................. 3
2.1 Varför behövs armering................................................................................................ 3
2.2 Historik fiberarmerad betong........................................................................................ 3
2.3 Stålfiberarmerad betong ............................................................................................... 4
2.4 Materialegenskaper ...................................................................................................... 6

3. Referensobjekt ................................................................................................................. 8
3.1 Allmänt ........................................................................................................................ 8
3.2 Markförhållanden......................................................................................................... 9
3.3 Grundläggning ............................................................................................................. 9
3.4 Stomme........................................................................................................................ 9

4. Teoretisk konstruktionslösning ..................................................................................... 10
5. Jämförelse mellan konstruktionslösningar ................................................................... 11

5.1 Dimensionering.......................................................................................................... 11
5.2 Genomförande............................................................................................................ 13
5.3 Tid ............................................................................................................................. 14
5.4 Ekonomi..................................................................................................................... 15
5.5 Arbetsmiljö ................................................................................................................ 17

6. Resultat........................................................................................................................... 19
7. Diskussion....................................................................................................................... 20
8. Slutsats............................................................................................................................ 21
Referenslista....................................................................................................................... 23

Bilagor:
Bilaga 1: Grundritningar.

Bilaga 2: 3D-ritning stålstomme.

Bilaga 3: Beräkning av bärighet och sättningar för fundament.

Bilaga 4: Beräkning av tjocklek och armering för fundament.

Bilaga 5: Dimensioneringsanvisning fiberarmerad betongplatta.

Bilaga 6: Ursprunglig huvudtidplan med traditionellt armerad platta.

Bilaga 7: Ursprunglig veckotidplan med traditionellt armerad platta.

Bilaga 8: Reviderad huvudtidplan med fiberbetongplatta.

Bilaga 9: Reviderad veckotidplan med fiberbetongplatta.

Bilaga 10: Ursprunglig kalkyl.

Bilaga 11: Reviderad kalkyl.



1

1. Inledning

Detta examensarbete har utförts på Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik 

vid Karlstads universitet. Carina Rehnström har varit handledare, Malin Olin har varit 

examinator. Carina Rehnström och Malin Olin är universitetsadjunkter vid Karlstads 

universitet.

1.1 Bakgrund:

Det traditionella tillvägagångssättet vid konstruktioner av betong har i princip sett likadant ut 

under en väldigt lång tid. Fiberarmerad betong har funnits på marknaden under en lång tid 

men har främst använts vid tunnel- och bergsförstärkning. I dagsläget pågår en stark 

utveckling och forskning inom området fiberarmerad betong då dess speciella egenskaper kan 

förändra den traditionella tekniken. Bland annat har det tillsatts en grupp av SIS som ska ta 

fram standarder och normer inom området (Betong - SIS/TK 190). Detta tyder på en 

efterfrågan i branschen.    

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att jämföra en traditionellt armerad betongplatta gentemot 

en fiberarmerad betongplatta och undersöka för- och nackdelar.

Följande punkter behandlas:

• Dimensionering

• Genomförande

• Tidsåtgång

• Ekonomi 

• Arbetsmiljö

1.3 Mål

Målet är att ta reda på om en fiberarmerad betongplatta hade varit ett bättre

grundläggningsalternativ ur genomförande-, tidsåtgångs-, arbetsmiljö- och ekonomiaspekt vid

den nya Konsumbutiken i Sunne.
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1.4 Metod

Först genomförs en litteraturstudie som leder till en informationsplattform. Den inhämtade 

kunskapen kommer att användas till del två av examensarbetet som är ett praktikfall där en 

existerande konstruktionsdel utförd med traditionell teknik jämförs teoretiskt med samma 

konstruktionsdel utförd med fiberarmerad betong och ny teknik. Information kommer även 

inhämtas genom studiebesök och genom kontakter med personer inom branschen.

Referensobjektet i studien är Konsum Värmlands nya butik som uppförs i Sunne och den 

konstruktionsdel som valts att studeras är betongplattan. Examensarbetet utförs åt NCC 

Värmland och studien bryts ner i de punkter som presenterats i syfte och mål.
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2. Introduktion fiberarmerad betong 

2.1 Varför behövs armering

Betong har en mycket högre tryckhållfasthet än vad den har draghållfasthet. 

Tryckhållfastheten ligger inom intervallet 10-70 MPa och draghållfastheten är cirka 1 tiondel 

av det.1 När oarmerad betong utsätts för belastning uppkommer tryck- och dragkrafter inne i 

betongen och blir dragspänningarna tillräckligt stora uppstår sprickor och i värsta fall sker ett 

brott. Sprickor uppkommer även under uttorkningsskedet då betongen krymper på grund av

att en del av vattnet försvinner. Denna krympning kan vara fri eller fastlåst. Med fri 

krympning menas att betongen inte sitter fast och det blir bara en liten volymminskning av 

betongen utan att det uppstår spänningar och därigenom brott. Med fastlåst krympning menas 

att till exempel plattan är fastgjuten i någon annan konstruktionsdel och den tillåts inte att 

krympa som den skulle ha gjort om den inte vore fastlåst2. På grund av att den inte kan 

krympa fritt bildas det spänningar i betongen och därigenom sprickor. För att förhindra att de

sprickor som uppstått av spänningarna i betongen växer och eventuellt blir till brott lägger 

man i armering i den del av konstruktionen som utsätts för dragspänningen.

2.2 Historik fiberarmerad betong

Att man kan förstärka byggnadsmaterial med fibrer har varit känt under en lång tid, bland 

annat förstärkte man lera med halm och år 1874 erhöll en amerikan vid namn A Berard patent 

på fiberarmerad betong.3Det var dock först i början av 1900-talet som man började använda 

stålfibrer som armeringsmaterial i betongkonstruktioner.4

Den stora utvecklingen för fiberarmerad betong kom som för så mycket annat när militären 

började använda sig av det. Natoländerna använde bland annat stålfiberbetong till sina 

flygplanshangarer på grund av den minskade risken för splitter från betongen vilket skulle 

kunna träffa flygplanen i hangaren vid en bombdetonation. Denna risk var större om man 

använde vanlig traditionell armering eftersom betongen helt enkelt kunde släppa från 

armeringen. Dessa erfarenheter har därefter börjat användas civilt. I Norden började 

fiberarmerad betong först att användas på 1980-talet.5 Fibertekniken har främst använts inom 

  
1 Burström.
2 Thorsén.
3 Svenska Betongföreningen
4 Skarendahl.
5 Thorsén
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gruv- och tunnelindustrin men har på senare tid fått allt större användningsområde bland annat 

till golv, väggar och betongelement.

2.3 Stålfiberarmerad betong

Stålfiberarmerad betong består av betong och stålfibrer, men fiberbetongen ses som ett 

homogent material. Detta innebär att man ser fiberbetong som ett material till skillnad från 

vanligt traditionellt armerad betong där man ser den armerade betongen som två material, 

betong och armering. 

De stålfibrer som används i betong är gjorda av högvärdigt stål och har en draghållfasthet på 

cirka 500-1500 MPa vilket är högre än vad en vanlig stångarmering har. Stångarmerings 

draghållfasthet brukar ligga kring 400 MPa. Dessa stålfibrer finns i en mängd olika varianter

(se figur 2.3.1).

Tvärsnittsdimensionen för stålfibrer brukar ligga runt 0,4-1 mm och längden från 11-60 mm.6

Förhållandet mellan längden och diametern på fibern kallas för fiberns slankhetstal vilket är 

av stor betydelse för fiberns egenskaper. Slankhetstalet ska inte vara över 100, för om fibrerna 

har ett alltför högt slankhetstal blir det svårt att blanda i dem i betongen på ett tillfredställande 

sätt. Risken med för högt slankhetstal är att istället för att fibrerna fördelas jämnt i betongen 

kommer de att fastna i varandra och bli till en stor klump. Detta är ett problem eftersom ett 

högre slankhetstal, det vill säga att ju längre och tunnare fibern är, medför en större 

lastupptagande förmåga som i sig är eftersträvansvärt.7 Ett exempel på att ett högre 

  
6 Svenska Betongföreningen
7 Thorsén

Rak Ändkrokar Vågformad

TandadPaddelformad

ÄndknopparKonad

Ytprofilerad Bågformad Oregelbunden

Figur 2.3.1 Olika typer av fiberformer. (Svenska Betongföreningen)
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slankhetstal ger ökad lastförmåga är att 25 kg fibrer/m3 av typen Dramix RC-80/60-BN med 

ett slankhetstal på 133 har samma böjseghetsvärde som 30 kg fibrer/m3 av typen Dramix RC-

65/60-BN med ett slankhetstal på 108.8 Med böjseghet avses betongens förmåga att bära upp 

last efter att betongen har börjat att spricka. Båda dessa fibrer tillverkas av Bekaert Svenska

AB.

Slankhetstal som är så höga som i exemplet ovan 

borde innebära att fibrerna klumpar ihop sig vid 

iblandning men detta har man löst genom att dessa 

fibrer har limmats ihop till flak om cirka 25 stycken

per flak (se figur 2.3.2). Detta gör att slankhetstalet 

blir mycket lägre och istället hamnar kring 25, vilket 

gör att iblandning i betongen kan ske utan 

klumpbildning. När limmet mellan fibrerna kommer i 

kontakt med vattnet i betongen löses det upp och 

fibrerna fördelar sig jämnt i betongen.

För att fibrerna ska få en bra vidhäftning i betongen brukar fibrerna ofta förses med någon typ 

av ändkrokar eller liknande och de kan även ha någon form av prägling för att vidhäftningen

till betongen ska bli bättre. En av de stora tillverkarna av fibrer som används i Sverige är 

Bekaert Svenska AB och den typ av fiber som används mest i betongbranschen är Dramix-

fibern9. Dramix-fibern har ändkrokar för vidhäftningens skull. Se figur 2.3.2 för hur en 

Dramix fiber ser ut.

Stålfiberarmerad betong kan användas till alla slags plattor på mark. Även kantbalkarna kan 

utföras med enbart fiberarmerad betong om inte de laster som ska tas ner är allt för stora. Om 

man gör kantbalkarna av fiberbetong finns det dock en risk att man låser fast plattan och 

förhindrar dess fria krympning. I de fall då lasterna är stora måste även traditionell armering 

användas, dock går det att minska mängden vanlig armering. Vid pålade plattor kan man 

använda en kombination av nätarmering och stålfiberarmering.10

  
8 Bekaert AB
9 Thorsén
10 Thorsén

Figur 2.3.2 Stålfiberflak 
(Bekaert Svenska AB)
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2.4 Materialegenskaper

Sprickfördelande förmåga

Den egenskap som man kanske först lägger märke till hos stålfiberbetong är dess förmåga att 

fördela och minska sprickor i betongen när den utsätts för dragpåkänningar. Detta på grund av 

att de synliga sprickor som kan uppstå i en fastlåst krympsituation som nämndes tidigare 

minskas avsevärt om man använder sig av stålfiberarmerad betong gentemot traditionellt 

armerad betong11. Istället för att stora synliga sprickor uppstår uppkommer det flera mycket 

mindre sprickor inne i betongen.

Det finns en formel som ACI (American Concrete Institute) tagit fram för att räkna ut 

sprickbredden för fiberbetong som krymper på grund av uttorkning. Denna formel visar att 

om man ökar fiberinnehållet i betongen från 0-115 kg/m3 minskar sprickbredden från cirka 1

mm ner till 0,05 mm. Den största förändringen kommer ganska tidigt, bara en ökning av 

fibrerna från 0-20 kg/m3 ger en förändring på sprickbredden från 1 mm ner till 0,2 mm12.

Fibrerna i betongen är även väldigt effektiva på att motverka de sprickor som tenderar att 

uppstå när betongen befinner sig i det plastiska skedet, det vill säga de 10 första timmarna 

efter blandning. Anledningen till att stålfiberarmering motverkar dessa sprickor på ett bra sätt

är att de till skillnad från vanlig traditionell nätarmering är lösa i betongen och kan flyta med 

när betongen rör på sig och på så vis motverka spänningsuppbyggnad. Vanlig nätarmering tar 

bort cirka 20 % av de sprickor som uppstår under det plastiska skedet medan 

stålfiberarmering kan ta bort ända upp till 80 % av dessa sprickor.13

Draghållfasthet och brottseghet

Böjdraghållfastheten för betong ökar om tillräckligt med fiber tillsätts, men vid låga 

fiberhalter erhålls i princip ingen ökning av böjdraghållfastheten. Däremot har den 

fiberarmerade betongen en större seghet än vad oarmerad betong har. Med seghet menas 

betongens förmåga att bära upp last efter att sprickor uppstått14. Denna seghet kommer sig av 

att fibrerna i betongen håller ihop sprickorna så de inte blir större och ofta kan de bära upp en 

stor del av den påverkande lasten. Vid dimensioneringsberäkningar innebär detta att man får 

  
11 AB Svensk Byggtjänst och Cementa AB
12 Thorsén
13 Thorsén
14 Svenska Betongföreningen
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utnyttja ett högre hållfasthetsvärde än för vanlig oarmerad betong på grund av att det kommer 

att bli ett långsammare brottförlopp då fibrerna tänjs ut. 

Den rena draghållfastheten ökar med cirka 20 procent för en fiberbetong jämfört med en 

oarmerad betong.15

Beständighet mot korrosion och klorider

När stålfibrer används som armering i betong finns det inget krav på täckande betongskikt 

som det gör vid vanlig traditionell armering. När fibrerna fördelas jämnt i betongen finns det 

även fibrer i närheten av ytan. Dessa ytliga fibrer kommer att börja rosta och det kommer att 

synas brunröda fläckar på ytan. När vanlig armering börjar rosta är det risk att betongen 

spricker sönder på grund av att volymen ökar för den korroderade armeringen. Detta är dock 

inget problem för stålfibrer eftersom fibrerna är så tunna att den volymökning som blir av 

korrosionen inte är tillräcklig för att betongen ska spricka16. En annan fördel med fiberbetong 

ur korrosionshänseende är att fibrerna inte sitter ihop med varandra och gör så att rosten kan 

sprida sig.  Fiberbetongen har också visat sig klara av kloridangrepp på ett bra sätt, även här 

är det främst de ytliga fibrerna som börjar att korrodera17. 

  
15 Thorsén
16 Skarendahl
17 Thorsén
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3. Referensobjekt

3.1 Allmänt

Det referensobjekt som används i detta examensarbete är den nya Konsum Värmland butiken 

som uppförs inom fastigheten Sundsvik vid Bryggargatan i Sunne kommun. Byggnaden 

kommer att stå färdig i slutet av juni 2007. Bygget är en totalentreprenad och den utförs av 

NCC. Storleken på byggnaden kommer att vara cirka 3290 m2 på bottenplan samt 290 m2 på 

plan 1. Utvändigt kommer utseendet på byggnaden att bli som på figurerna 3.1.1, 3.1.2 och 

3.1.3 nedan.

Figur 3.1.1 Fasad mot söder (NCC)

Figur 3.1.2 Fasad mot öster (NCC)

Figur 3.1.3 Fasad mot öster (NCC)
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3.2 Markförhållanden

Marken på området är överst cirka 100 mm nypackad fyllning och krossmaterial, sedan från 

cirka 1-3 meter är det naturligt lagrad siltig torrskorpelera, under det är det en blandning av 

silt och sand och lite lera ner till 18 m, vilket var så djupt som grundundersökningen gjordes. 

Enligt utförd radonmätning har marken klassats som lågradonmark18.

3.3 Grundläggning

Som grundläggning på referensobjektet har en vanlig traditionell platta på mark med 

nätarmering använts. Grundläggningen har utförts utan pålning. Tjockleken på plattan är 150 

mm förutom där pelarlasterna går ner där det är tjockare för att kunna ta upp dessa laster. 

Betongplattan är armerad med armeringsnät av typen Ø10 s 150, vilka ligger i ett lager där 

plattan är 150 mm och i två lager där mittpelarna går ner. Betongplattan har kantbalkar i 

ytterkanterna för att kunna ta ner de laster som kommer från ytterpelarna. I ytterkanterna 

under kantbalken och en bit in under plattan är det 70 mm isolering. För ritningar se bilaga 1.

När byggnaden är färdig ska inte golvytan vara betong utan den ska få en beläggning av 

klinker.

3.4 Stomme

Byggnaden är uppbyggd av en stålstomme, se figur 3.4.1. För större ritning se bilaga 2.

 

  
18 SWECO VBB

Figur 3.4.1 3D-layout på stålstommmen (Structor)
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4. Teoretisk konstruktionslösning

För att utnyttja fiberbetongens egenskaper till fullo bör konstruktionen utformas på så sätt att 

golvplattan inte är fastlåst. Detta för att plattan ska kunna krympa fritt så att uppkomsten av 

de sprickor som kan uppstå under krympningsprocessesen minimeras. För att kunna uppnå 

detta har vi valt att leda ner pelarlasterna i fundament istället för att ha en kantbalk som låser

fast konstruktionen och på så vis förhindrar den fria krympningen. Hållfasthetskravet på 

plattan är enligt de uppgifter som erhållits satt till att det ska klara av en last på 4 kN/m2. 

Utifrån detta värde dimensioneras plattan till 120 mm i tjocklek med betongkvalitet C 28/35 

med vct 0,60, vilket är förhållandet mellan vatten och cement i betongen, och 

fiberarmeringstyp Dramix RC 65/60-BN som doseras 20 kg/m3.19

De dimensionerande lasterna som fundamenten måste ta upp är 700 kN från mittpelarna på 

huvudbyggnaden och 300 kN från ytterpelarna på huvudbyggnaden. Fundamenten har 

dimensionerats utifrån dessa värden och med hjälp av den geotekniska undersökningen som 

gjorts på området har bärigheten och sättningen för marken räknats fram (för beräkningar se 

bilaga 3). Enligt de beräkningar som gjorts har de fundament som ska ta upp lasterna från 

mittfundamenten dimensionerats till att ha måtten 2,1*2,1 m. De fundament som ska ta upp 

lasten från ytterpelarna har dimensionerats till måtten 1,5*1,5 m.

De dimensionerade lasterna från lagerbyggnadens pelare är 200 kN på mittpelarna och 120 

kN på ytterpelarna. Enligt de beräkningar som gjorts ska fundamenten som tar upp lasterna 

från mittpelarna ha dimensionen 1,1*1,1 m. De fundament som ska ta upp lasten från 

ytterpelarna har dimensionerna 0,9*0,9 m (för beräkningar se bilaga 3).

Tjockleken för samtliga dessa fundament har valts till 0,45 m (för beräkningar se bilaga 4). 

Dessa fundament kommer att armeras med armeringsjärn B500BT med φ 12 mm och 

spridningen 150 mm i båda riktningar. Betongen som kommer att användas till dessa 

fundament är C 35/45 med vct 0,45. 

  
19 Hansson, muntlig kommunikation
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5. Jämförelse mellan konstruktionslösningar

5.1 Dimensionering

På grund av att man inte behöver räkna med minsta basmått för armering när man använder 

sig av fiberbetong kan man göra slankare konstruktioner och på så vis minska mängden 

betong som behövs. Minsta basmått är ett mått på den minsta tjocklek som det täckande 

betongskikt som täcker armeringen har, detta för att undvika problem med att armeringen 

korroderar och att ingen spjälkning uppstår.

Betongplattan på referensobjektet ska enligt de uppgifter som erhållits vara dimensionerad för 

att kunna ta upp laster på 4kN/m2. Den platta som använts på konsumbutiken i Sunne är en 

vanlig traditionellt armerad betongplatta som har tjockleken 150 mm och är armerad med 

nätarmering av typen Ø10 s 150. 

I den teoretiska konstruktionslösning där plattan ska göras av fiberbetong kan tjockleken 

minskas till 120 mm, det vill säga en minskning av tjockleken på plattan med 3 cm jämfört 

med referensobjektet. Plattan av fiberbetong kunde ha varit ändå slankare och ändå klarat att 

ta upp den dimensionerande lasten på 4 kN/m2, men på grund av risk för kantresning valdes 

tjockleken 120 mm. Anledningen till att det finns risk för kantresning är att fiberbetongplattan 

är jämntjock ända ut till kanterna och inte har någon kantbalk som motverkar kantresning.

Denna tjocklek gäller under de lastförutsättningar som tidigare angetts samt att man använder

sig av betong med betongkvalitet C 28/35 samt att den typ av fiber som används är Dramix 

RC 65/60 BN med en dosering på 20 kg/m3 (se bilaga 5 för dimensioneringsanvisningar).

På referensobjektet är plattan utformad med kantbalkar runtomkring hela plattan för att kunna 

ta upp de laster som kommer ner från ytterpelarna. Där mittpelarna ska stå är plattan tjockare 

för att kunna ta upp lasterna som kommer ner i pelarna. I dessa tjockare delar är plattan 

armerad med nätarmering både i över- och underkant av plattan. 

I den teoretiska konstruktionslösningen väljs att ta ner samtliga pelarlaster i betongfundament, 

detta för att inte låsa fast fiberbetongplattan och förhindra dess fria krympning. Fundamenten 

i den teoretiska konstruktionslösningen kommer att vara i fyra olika storlekar beroende på 
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vilken last som går ner i dem. De fyra olika storlekarna är 2,1*2,1 m, 1,5*1,5 m, 1,1*1,1m

och 0,9*0,9 m. Fundamenten kommer att ha en tjocklek på 0,45 m och 12 mm armeringsjärn 

med spridningen 150 mm i båda riktningar. 
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5.2 Genomförande

Skillnader i genomförande mellan de två olika konstruktionslösningarna är att 

armeringsarbetet för plattan uteblir med den nya konstruktionslösningen av fiberbetong. Även 

arbetet med armering av kantbalk försvinner med den nya konstruktionslösningen, dock 

tillkommer istället några nya arbetsmoment som inte var aktuella tidigare. Dessa är formning 

och armering av fundament, utläggning av plastfolie under betongplattan för att minimera 

friktionen mot undergrunden vid krympning och till sist även arbetsmomentet sågning som 

innebär att man ska såga ett 40 mm djupt spår i plattan cirka en dag efter gjutning, detta för att 

minimera krympsprickor i betongen. Dessa utsågningsfack får ha ett maximalt fogavstånd på 

6*6 m.

Vid gjutning av fundament kommer man inte forma alla fundament på en gång utan istället 

kommer man flytta med och återanvända formarna för att spara in på formvirke. Vi har räknat 

med att varje fundamentform används minst två gånger för att spara in arbete och material. 

Samtliga fundament kommer att ha samma tjocklek för att underlätta lite vid markarbetet. 

Armeringen som används till fundamenten klipps och eventuellt bockas till på plats. Eftersom 

det är tänkt att stålstommen ska resas efter att plattan är färdiggjuten ska en ursparning i 

plattan runt fundamenten göras för att kunna komma åt att svetsa fast pelarna i efterhand. 

Vid gjutning av plattan ska det finnas ett avskiljande lager mellan plattan och 

fundamenten/pelarna, för att ingen vidhäftning ska ske mellan dessa och på så vis låsa fast 

plattan. Detta avskiljande lager kan med fördel vara någon form av isolermaterial av typen 

”liggunderlag”. För att undvika att det ska uppstå sprickor i plattan där pelarna går ner ska det 

läggas i några vanliga armeringstänger. 

Gjutning av fiberbetongplattan kommer att ske i flera etapper. Gjuttakten av fiberbetongen 

uppskattas ligga mellan 500-1000 m2 per dag, det lägre värdet om betongytan ska stålslipas, 

det högre värdet om inte ytan ska stålslipas. Takten är även beroende på arbetslag mm20. 

I detta fall är plattan cirka 3300 m2 stor och på grund av att golvet inte behövdes stålslipas,

eftersom ytskiktet kommer vara klinkerplattor, har vi valt att dela upp gjutningen i fyra 

stycken etapper, dessa etapper blir cirka 800 m2 stora vardera. När gjutning av den 

traditionellt armerade plattan skedde delades gjutningen av plattan upp i 7 stycken etapper.
  

20 Hultberg, muntlig kommunikation
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5.3 Tid

För att kunna göra en tidsmässig jämförelse mellan de två olika konstruktionslösningarna har 

tidsplanen för den ursprungliga konstruktionslösningen studerats. Detta för att se vilka 

aktiviteter som tillkommer och vilka som försvinner med den nya konstruktionslösningen. 

Enligt den ursprungliga veckotidplanen, se bilaga 7, började arbetet med formning och 

armering av plattan den 1 december 2006. Enligt denna tidplan var arbetet med grunden klar 

den 28 december 2006. Detta innebär att arbetet med grunden tog totalt 18 arbetsdagar. Den 

totala tiden som åtgick för armeringsarbetet var 13 arbetsdagar. Slutbesiktningsdatum för 

butiken var enligt den ursprungliga huvudtidplanen, se bilaga 6, den 27 juni 2007. 

Efter att den ursprungliga veckotidplanen studerats, togs en ny veckotidplan fram för den nya 

konstruktionslösningen med fiberbetong, se bilaga 9. De största skillnaderna i den nya 

tidplanen för den nya konstruktionslösningen jämfört med den gamla är att armering av platta 

har försvunnit helt, däremot har det tillkommit aktiviteter så som tillverkning av 

fundamentform, tillverkning av armering till fundamenten samt gjutning av fundament.  

Tiderna för formning och gjutning av fundamenten mm uppskattas med hjälp av programmet 

Consultec Bidcon samt genom ett samtal med NCC-platschefen Curt Johansson som var 

platschef för den nya konsumbutiken i Sunne. 

Enligt den nya tidplanen börjar tillverkningen av fundamentform och formen till plattan den 

30 november 2006 då inte markarbetet behöver inväntas. Arbetet med plattan och grunden 

avslutas enligt den nya tidplanen den 20 december 2006. Detta innebär att den totala mängden 

arbetsdagar blir 15 dagar och arbetet avslutas 4 arbetsdagar tidigare än vad det gör i den 

ursprungliga tidplanen. När dessa förändringar förs in i huvudtidplanen innebär det att den 

nya tiden för slutbesiktning av butiken blir den 21 juni 2007, se bilaga 8.
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5.4 Ekonomi

För att få en ekonomisk jämförelse mellan de två olika grundläggningsalternativen har den 

ursprungliga kalkylen från NCC jämförts med en reviderad kalkyl där mängderna och 

kostnaderna bygger på den nya konstruktionslösningen. Värdena som används i de båda 

kalkylerna kommer från NCC och kan anses jämförbara. Kalkylprogrammet som NCC 

använder är Map. För att se de två olika ekonomiska kalkylerna se bilaga 10 för den 

ursprungliga kalkylen och bilaga 11 för den nya reviderade kalkylen.

Ur tabellen 5.4.1 ovan kan man se att den stålfiberarmerade lösningen i detta fall blir cirka

750 000 kronor billigare än den ursprungliga lösningen. Den största ekonomiska skillnaden 

mellan alternativen beror på att kostnaden för kantbalken som används i den ursprungliga 

konstruktionslösningen försvinner med den nya lösningen, eftersom vi valt att ta ner krafterna 

i fundament vilket inte ger en lika stor kostnad. En annan ekonomisk fördel för den nya 

lösningen är att plattan går att göra 30 mm slankare, vilket medför en volymminskning av 

betongen med cirka 100 m3. Ett lättöverskådligt sätt att visa kostnadsskillnaden mellan

konstruktionslösningarna är att räkna fram de olika kvadratmeterpriserna. Kostnaden för det 

Kod Benämning Ursprunlig kalkyl Benämning
Teoretisk 

kalkyl
24 Grundkonstruktion 47´430 Grundkonstruktion 206´793

Grundplint 30´906 Fund. Utv. Trappa 7´820
Fund. Utv. Trappa 7´820 Fund. Skrapgaller 8´704
Fund. Skrapgaller 8´704 Grund plint 2,1x2,1 39´445

Grund plint 1,5x1,5 137´763
Grund plint 1,1x1,1 3´155
Grund plint 0,9x0,9 9´906

27 Platta på mark 2´110´048 Platta på mark 1´203´530

Btg.Platta t=150 1´354´883
Fiber.arm. Platta 

t=120 1´081´767
Tg för gjutetapper 37´443 Tg för gjutetapper 37´443

Kantbalk 695´349 Form platta 60´295
TH ingjutningsplåt 10 ´738 TH ingjutningsplåt 12´390
Platta karuselldörr 11´635 Platta karuselldörr 11´635

Total 2´157´478 Total 1´410´323

Tabell 5.4.1. kalkylsammanställing
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ursprungliga alternativet är ca 2 160 000 kr vilket ger en kostnad på 660kr/m2, denna kan 

jämföras med den nya lösningen som kostar 1 410 000 kr vilket ger kostnaden 430 kr/m2. 

Dessa siffror är endast en jämförelse mellan mängdkostnader och det tillkommer även en 

tidsvinst på fyra dagar med den nya konstruktionslösningen som beskrevs i kapitel 5.3. Denna 

tidsvinsts ekonomiska fördelar har inte medräknats i jämförelsen på grund av att den är svår 

att uppskatta. Den kortare byggtiden medför besparingar på arbetsplatsomkostnader.
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5.5 Arbetsmiljö 

Skillnaden på arbetsmiljö när man väljer att armera en platta med fiberbetong istället för 

vanlig traditionell nätarmering är att en stor del av armeringsarbetet försvinner. En stor del av 

de arbeten som utförs vid traditionellt armeringsarbete är manuella. De arbeten som främst 

bidrar till en sämre arbetsmiljö och som är mest påfrestande för kroppen är dels lyft och 

transport av armering. En annan viktig del är att de arbetsställningar som man använder sig av 

vid montering av armering är väldigt påfrestande för framförallt rygg. Den mest påfrestande 

arbetsställningen är när man arbetar neråtböjd och denna arbetsställning är väldigt vanlig vid 

montering av armering i plattor se figur 5.5.1. 

Med armeringsarbete förekommer även en större risk för olyckor. De vanligaste typerna av 

olyckor som är orsakade av armeringen är när arbetarna halkar eller snubblar på den utlagda 

armeringen. Även om man inte skulle trilla omkull så innebär ändå en snubbling extra 

påfrestning på kroppen. Detta på grund av att man måste gör snabba rörelser med kroppen för 

att återfå balansen och undvika att trilla omkull. Denna extra påfrestning är det inte säkert att 

Figur 5.5.1. Armeringsarbete vid Konsum Sunne 21 december, 2006
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man känner av direkt men om man utsätts för detta vid upprepade tillfällen, vilket armerarna 

gör, kan det i längden ge skador på ryggen.21

Enligt Sandberg framkom att 92 % av cirka 1700 byggnadsarbetare hade problem med smärta 

och värk i kroppen och bland dessa var armerare överrepresenterade22. En annan 

undersökning visar att ryggproblem är speciellt vanligt bland armerare. Dessa problem kan 

leda till sjukskrivningar vilket innebär extra kostnader för företaget. 

Eftersom en stor del av dessa problem försvinner helt eller minskar om man använder sig av 

fiberarmerad betong istället för vanlig traditionell armering i golv skulle den teoretiska 

konstruktionslösning som tagits fram bidra till en bättre arbetsmiljö. För företaget ger detta 

friskare personal och mindre sjukskrivningar. Hur mycket pengar som sparas på detta är dock 

svårt att uppskatta.

  
21 Sandberg, Hjort
22 Sandberg, Hjort



19

6. Resultat
I den teoretiska konstruktionslösningen kommer krafterna från stålstommen att tas ned i 60 

stycken fundament, detta för att kunna utnyttja den stålfiberarmerade betongen till fullo. 

Denna lösning ger att plattan inte blir fastlåst i kantbalkar utan tillåts att krympa fritt under 

uttorkningsskedet.

Fundamenten har dimensionerats i fyra olika storlekar, 2,1*2,1*0,45 m, 1,5*1,5*0,45 m, 

1,1*1,1*0,45 m och 0,9*0,9*0,45 m. Till fundamenten kommer betongkvalité C35/45 och 

armering B500BT Ø12 s 150 i båda riktningarna användas. Plattan har dimensionerats att vara 

120 mm tjock med en betongkvalité på C28/35 och stålfibertypen Dramix RC 65/60 BN med 

en dosering på 20 kg/m3.

Fundamenten kommer att platsgjutas i två etapper då 30 stycken fundamentformar tillverkas.

Varje fundamentform används två gånger. Armeringen till fundamenten kommer att klippas 

och bockas på plats. Plattan kommer att gjutas i fyra etapper om cirka 800 m2/dag. Under 

plattan läggs en plastfolie ut för att minska friktionen mellan plattan och bärlagret. Vid 

gjutningen används ursparningar vid fundamenten för att pelarna ska kunna monteras efter 

gjutning.

Ur tidsaspekt kommer den fiberarmerade varianten vara fyra arbetsdagar kortare än den 

traditionella varianten.

Rent ekonomiskt visar mängdkalkylerna att den fiberarmerade varianten blir 750 000 kr

billigare gentemot den ursprungliga.

Eftersom armeringsmängden kommer att minskas avsevärt med den nya 

konstruktionslösningen kommer de påfrestande arbetställningarna som används vid denna typ 

av armeringsarbete att minska och detta kan leda till färre arbetsskador och sjukskrivningar.  
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7. Diskussion
I studien nämns att både arbetsplatsomkostnader och sjukskrivningskostnader blir mer 

fördelaktiga i det fiberarmerade alternativet, dock är dessa två kostnadsposter väldigt 

komplicerade att beräkna och har därför inte beräknats utan bara nämnts som ekonomiskt 

fördelaktiga.

Om man skulle valt att använda det fiberarmerade alternativet hade det varit önskvärt med fler 

mätningar av markförhållandena på den aktuella platsen. Detta är viktigt då krafterna från 

stålstommen leds ner i fundament som dimensionerats efter sättningarna. Om det skulle visa 

sig att olika markförhållanden gäller på platsen skulle det kunna ge varierande sättning för de 

olika fundamenten. Dessa ytterligare mätningar medför en extra kostnad.

Planeringsmässigt ger den fiberarmerade varianten möjligheter att gjuta plattan efter 

stommen, men även i senare skede då klimatskalet är färdigt. Denna möjlighet kan visa sig 

vara väldigt fördelaktig om gjutningen är planerad under vinterhalvåret vilket föreligger i 

detta fall. Gjutningen av plattan blir inte längre en kritisk aktivitet i planeringen.

Till fundamenten kan det vara möjligt att även där använda stålfiberarmerad betong, dock är 

det väldigt komplicerat beräkningsmässigt och därför har vi valt att använda traditionellt 

armerade fundament.
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8. Slutsats
Studien visar att det fiberarmerade alternativet hade varit mer fördelaktigt än den traditionellt 

armerade plattan vid nybyggnationen av Konsum i Sunne. Ekonomiskt blev den 

fiberarmerade varianten 750 000 kr billigare i bara mängdkostnader. Även de gemensamma 

kostnaderna kommer att bli mindre då det fiberarmerade alternativet går fyra dagar snabbare. 

En annan aspekt i ekonomin är de extra kostnader som uppkommer för företaget till följd av 

sjukskrivningar och arbetsskador vid armeringsarbete, ett arbete som kraftigt reduceras i det 

fiberarmerade alternativet. Konstruktionsmässigt skiljer sig det fiberarmerade alternativet 

väsentligt gentemot det ursprungliga alternativet, dock leder inte skillnaderna till försvårad 

byggprocess.
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Bilaga 3

Bärighet och sättningsberäkning mittfundament och ytterfundament

I samtliga beräkningsfall har det antagits att jordsammansättningen ser ut som ovan.

Fiberbetong •= 24 kN/m3

Lera: •=18 kN/m3

Cuk =40 kPa
Överkonsolidering 50 kPa
Mo/ML = 15/8 MPa

Silt: •=17 kN/m3           •
m= 10 kN/m3

Cuk =20kPa
•=30o

Överkonsolidering 20 kPa
Mo/ML = 15/2 MPa

Silt: •=18 kN/m3           •
m= 10 kN/m3

Cuk =20kPa
•=30o

Överkonsolidering 20 kPa

0,5 m Fyllnadsmaterial = 17 kN/m3



Bilaga 3
Mittfundament huvudbyggnad

Kontroll av bärighet

Kraften som kommer ner från pelaren i fundamentet är 700 kN plus egentyngd av 
fundamentet. Antag att fundamentet har dimensionerna 2,1*2,1 m

Fsvd = KN753245,01,21,2700 =×××+

Frvd= γγγγσ
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Bilaga 3

Kontroll av sättning mittfundament huvudbyggnad

långtidslast = 20% av brottlast = 753*0,2=150 kN (sättning beräknas i bruksgränstillstånd)

Z´ m Z m •´ (kPa) ••´= q*l*b((l+z`)*(b+z´)) (kPa) •´c (kPa) Beräkningsfall
0 0,6 14,4 34 < 50 I

0,4 1 21,6 24 < 50 I
1,4 2 39,6 12,2 < 50 I
2,4 3 57,6 7,4 < 50 I
3,4 4 74,6 5,0 < 20 I
4,4 5 84,6 3,6 < 20 I
5,4 6 94,6 2,7 < 20 I
6,4 7 104,6 2,1 < 20 I
7,4 8 114,6 1,7 < 20 I
8,4 9 124,6 1,36 < 20 I
9,4 10 134,6 1,1 < 20 I
10,4 11 144,6 1,0 < 20 I
11,4 12 154,6 0,8 < 20 I
12,4 13 164,6 0,7 < 20 I
13,4 14 174,6 0,6 < 20 I
14,4 15 184,6 0,55 < 20 I
15,4 16 194,6 0,5 < 20 I
16,4 17 204,6 0,4 < 20 I

Jorden delas upp i två skikt, ett lerskikt och ett siltskikt 

Lerskikt 1: 0,6-3 m h=2,4 m zmitt=1,8 m 

•`0= 36 kPa ••`= 13,8kPa •`c = •0`+ 50 kPa

Sd1= ∑ 
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Siltskikt 2: 3-17 m h=14 m zmitt=10 m 

•`= 134,6 kPa ••`= 1,1 kPa •`c = •`+ 20 kPa

Sd2= ∑ 
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Sdtot=0,003+0,002=0,005 m

Denna sättning är acceptabel 

Slutsats

Som mittfundament på huvudbyggnad väljs ett fundament som är 2,1*2,1 meter stort och 0,5 
m tjockt. Detta fundament klarar av ca 800 kN och kravet är 750 kN. Med dessa dimensioner 
blir sättningen ca 0,5 cm.

Värden och formler som använts i bilaga 1 har tagits från

SWECO WBB, Geoteknisk undersökning avseende grundläggning – projekteringsunderlag, 
Sunne. Sundsvik 1:45 MFL, Ny konsumbutik, 2006-09-12

Formelsamling Geokonstruktioner, Karlstads universitet, Byggteknik



Bilaga 3
Ytterfundament huvudbyggnad

Kontroll av bärighet

Kraften som kommer ner från pelaren i fundamentet är 300 kN plus egentyngd av 
fundamentet. Det uppstår även en horisontalkraft på grund av vindlast. Denna har beräknats 
till ca 14 kN med en angreppspunkt 3 m ovanför markytan. På grund av att värsta fallet blir 
när vindlast är bilast reduceras vindlasten med 75% och blir 3,5 kN. Antag att fundamentet 
har dimensionerna 1,5*1,5 m

Beräkning av horisontalkraft (vindlast)

Wk=µ kq×

expCCQq dynrefk ××=

Vref = 22m/s (Sunne)

Terrängtyp 3 22,0=β Z0=0,3 Zmin=8
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expCCQq dynrefk ××= 44,052,083,23025,0 =××= kN/m2

µ= 0,85 (formfaktor)

Wk=µ kq× 2/38,044,085,0 mkN=×=

Varje pelare tar upp vindlast från en 6 * 6 m stor yta eftersom det är 6 m högt och 6 meter 
mellan pelarna

kNH 67,136638,0 =××= =14 kN
Reduceras 14*0,25= 3,5 kN (pga bilast)
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(Korr. faktorer lutande last)

98,0
71,525,2545,145,1

5,32121 =
×××

×
−=

×××
−=

Ncclb
Hi

efef
c

99,0
025,2545,1335

5,37,01
cot

7,01 =
×××+

−=
×××+

−=
CotclbV

Hi
efef

q ϕ

Frvd= kN383)099,01,12,10,19,101,298,01,12,171,525,251,2(
1,1

1
=+×××××+×××××

383 > 327OK!
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Kontroll av sättning ytterfundament huvudbyggnad

långtidslast = 20% av brottlast = 327*0,2=65,4 kN (sättning beräknas i bruksgränstillstånd)

Z´ m Z m •´(kPa) ••´ q*l*b((l+z´)*(b+z´)) (kPa) •´c (kPa) Beräkningsfall
0 0,6 14,4 29 < 50 I

0,4 1 21,6 18,1 < 50 I
1,4 2 39,6 7,8 < 50 I
2,4 3 57,6 4,3 < 50 I
3,4 4 74,6 2,7 < 20 I
4,4 5 84,6 1,9 < 20 I
5,4 6 94,6 1,4 < 20 I
6,4 7 104,6 1,0 < 20 I
7,4 8 114,6 0,8 < 20 I
8,4 9 124,6 0,7 < 20 I
9,4 10 134,6 0,6 < 20 I
10,4 11 144,6 0,5 < 20 I
11,4 12 154,6 0,4 < 20 I
12,4 13 164,6 0,3 < 20 I
13,4 14 174,6 0,3 < 20 I
14,4 15 184,6 0,3 < 20 I
15,4 16 194,6 0,2 < 20 I
16,4 17 204,6 0,2 < 20 I

Jorden delas upp i två skikt, ett lerskikt och ett siltskikt 

Lerskikt 1: 0,6-3 m h=2,4 m zmitt=1,8 m 

•`= 36 kPa ••`= 9,0kPa •`c = •`+ 50 kPa

Sd1= ∑ 






 ∆

0

´
M

hrd
σ

γ

Sd1= 002,0
10710

94,21,1 =





∑
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Siltskikt 2: 3-17 m h=14m zmitt=10 m 

•`= 134,6 kPa ••`= 0,6 kPa •`c = •`+ 20 kPa

Sd2= ∑ 






 ∆

0

´
M

hrd
σ

γ

Sd2= 00086,0
10710

6,0141,1 =





∑ m

Sdtot=0,002+0,00086=0,003 m

Denna sättning är acceptabel 

Slutsats

Som ytterfundament på huvudbyggnaden väljs ett fundament som är 1,5*1,5 meter stort och 
0,5 m tjockt. Detta fundament klarar av ca 383 kN och kravet är 327 kN
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Mittfundament lagerbyggnad

Kontroll av bärighet

Kraften som kommer ner från pelaren i fundamentet är 200 kN plus egentyngd av 
fundamentet. Antag att fundamentet har dimensionerna 1,1*1,1 m

Fsvd = KN215245,01,11,1200 =×××+

Frvd= γγγγσ
γ

dsNbAdsNAdsNcA
rd efefqqq

I
efcccdef ××××××+××××+×××× 5,0(1

•rd=1,1

Aef=1,21 m2  (1,12)

CK= 40 kPa 
1,144,1

40
×

==
nm

k
d

cC
γγ

=25,25 kPa

Nc = 5,71

Nq = 1,0

N• = 0

2,1
1,1
1,12,012,01 =+=+==

ef

ef
qc l

b
ss (Korr. faktor fundament)

16,1
1,1
5,035,0135,01 =+=+==

ef

ef
qc b

d
dd (Korr.faktor grundläggningsdjup)

Frvd= kN237)016,12,10,19,1021,116,12,171,525,2521,1(
1,1

1
=+××××+××××

237> 215 OK!
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Kontroll av sättning mittfundament lagerbyggnad

långtidslast = 20% av brottlast = 215*0,2=43 kN (sättning beräknas i bruksgränstillstånd)

Z´ m Z m •´ (kPa) ••´= q*l*b((l+z´)*(b+z´)) (kPa) •´c (kPa) Beräkningsfall
0 0,6 14,4 35,5 < 50 I

0,4 1 21,6 19,1 < 50 I
1,4 2 39,6 6,9 < 50 I
2,4 3 57,6 3,5 < 50 I
3,4 4 74,6 2,1 < 20 I
4,4 5 84,6 1,4 < 20 I
5,4 6 94,6 1,0 < 20 I
6,4 7 104,6 0,8 < 20 I
7,4 8 114,6 0,6 < 20 I
8,4 9 124,6 0,5 < 20 I
9,4 10 134,6 0,4 < 20 I
10,4 11 144,6 0,3 < 20 I
11,4 12 154,6 0,3 < 20 I
12,4 13 164,6 0,2 < 20 I
13,4 14 174,6 0,2 < 20 I
14,4 15 184,6 0,2 < 20 I
15,4 16 194,6 0,2 < 20 I
16,4 17 204,6 0,1 < 20 I

Jorden delas upp i två skikt, ett lerskikt och ett siltskikt 

Lerskikt 1: 0,6-3 m h=2,4 m zmitt=1,8 m 

•`0= 36 kPa ••`= 8,1kPa •`c = •`+ 50 kPa

Sd1= ∑ 






 ∆

0

´
M

hrd
σ

γ

Sd1= 002,0
10710

1,84,21,1 =





∑
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Silltskikt 2: 3-17 m h=14 m zmitt=10 m 

•`= 134,6 kPa ••`= 0,4 kPa •`c = •`+ 20 kPa

Sd2= ∑ 






 ∆

0

´
M

hrd
σ

γ

Sd2= 00058,0
10710

4,0141,1 =





∑

Sdtot=0,002+0,00058=0,0025 m

Denna sättning är acceptabel 

Slutsats

Som mittfundament på lagerbyggnad väljs ett fundament som är 1,1*1,1 meter stort och 0,5 m 
tjockt. Detta fundament klarar av ca 237 kN och kravet är 215 kN. Med dessa dimensioner 
blir sättningen ca 0,25 cm.
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Ytterfundament lagerbyggnad

Kontroll av bärighet

Kraften som kommer ner från pelaren i fundamentet är 120 kN plus egentyngd av 
fundamentet. Det uppstår även en horisontalkraft på grund av vindlast. Denna har beräknats 
till ca 1,7 kN med en angreppspunkt 1,5 m ovanför markytan. På grund av att värsta fallet blir 
när vindlast är bilast reduceras vindlasten med 75% och blir 1,7 kN. 
Beräkning av horisontalkraft (vindlast)

Wk=µ kq×

expCCQq dynrefk ××=

Vref = 22m/s (Sunne)

Terrängtyp 3 22,0=β Z0=0,3 Zmin=8

h = Zmin= 8m

2232 /3025,0221025,1
2
1

2
1 mkNVQ refref =×××=×= −ρ

Cdyn= 83,2

3,0
8ln

61
ln

61

0

=



























+=





























+

z
h

Cexp 52,0
3,0

8ln22,0ln22,0
22

0

=

































=

z
h

expCCQq dynrefk ××= 44,052,083,23025,0 =××= kN/m2

µ= 0,85 (formfaktor)

Wk=µ kq× 2/38,044,085,0 mkN=×=

Varje pelare tar upp vindlast från en 3 * 6 m stor yta eftersom det är 3m högt och 6 meter 
mellan pelarna

kNH 84,66338,0 =××=
Reduceras 6,84*0,25= 1,7 kN (pga bilast)
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Antag fundament med dimensionerna 0,9*0,9 m
Fsvd = kN130245,09,09,0120 =×××+

Frvd=

γγγγσ
γ

dsNbAidsNAidsNcA
rd efefqqqq

I
efccccdef ××××××+×××××+××××× 5,0(1

•rd=1,1

VehH ×=×

1285,17,1 ×=× e

e=0,02

bef= b-2e= m86,002,029,0 =×−

bef=lef 

Aef=0,74 m2  (0,862)

CK= 40 kPa 
1,144,1

40
×

==
nm

k
d

cC
γγ

=25,25 kPa

Nc = 5,71
Nq = 1,0
N• = 0

2,1
86,0
86,02,012,01 =+=+==

ef

ef
qc l

b
ss (Korr. faktorer fundament)

20,1
86,0
5,035,0135,01 =+=+==

ef

ef
qc b

d
dd (Korr. faktorer grundläggningsdjup)

(Korr. faktorer lutande last)

97,0
71,525,2586,086,0

7,12121 =
×××

×
−=

×××
−=

Ncclb
Hi

efef
c

99,0
025,2586,086,0130

7,17,01
cot

7,01 =
×××+

−=
×××+

−=
CotclbV

Hi
efef

q ϕ

Frvd= kN146)099,020,12,10,19,1074,097,020,12,171,525,2574,0(
1,1

1
=+×××××+×××××

146 > 130 OK!
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Kontroll av sättning ytterfundament lagerbyggnad

långtidslast = 20% av brottlast = 130*0,2=26 kN (sättning beräknas i bruksgränstillstånd)

Z´ m Z m •´ (kPa) ••´= q*l*b((l+z´)*(b+z´)) (kPa) •´c (kPa) Beräkningsfall
0 0,6 14,4 32,1 < 50 I

0,4 1 21,6 15,4 < 50 I
1,4 2 39,6 4,9 < 50 I
2,4 3 57,6 2,4 < 50 I
3,4 4 74,6 1,4 < 20 I
4,4 5 84,6 0,9 < 20 I
5,4 6 94,6 0,7 < 20 I
6,4 7 104,6 0,5 < 20 I
7,4 8 114,6 0,4 < 20 I
8,4 9 124,6 0,3 < 20 I
9,4 10 134,6 0,2 < 20 I
10,4 11 144,6 0,2 < 20 I
11,4 12 154,6 0,2 < 20 I
12,4 13 164,6 0,1 < 20 I
13,4 14 174,6 0,1 < 20 I
14,4 15 184,6 0,1 < 20 I
15,4 16 194,6 0,1 < 20 I
16,4 17 204,6 0,1 < 20 I

Jorden delas upp i två skikt, ett lerskikt och ett siltskikt 

Lerskikt 1: 0,6-3 m h=2,4 m zmitt=1,8 m 

•`= 36 kPa ••`= 5,9kPa •`c = •`+ 50 kPa

Sd1= ∑ 






 ∆

0

´
M

hrd
σ

γ

Sd1= 002,0
10710

9,54,21,1 =





∑
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Siltskikt 2: 3-17 m h=14m zmitt=10 m 

•`= 134,6 kPa ••`= 0,2 kPa •`c = •`+ 20 kPa

Sd2= ∑ 






 ∆

0

´
M

hrd
σ

γ

Sd2= 00029,0
10710

2,0141,1 =





∑ m

Sdtot=0,002+0,00029=0,002

Denna sättning är acceptabel 

Slutsats

Som ytterfundament på lagerbyggnaden väljs ett fundament som är 0,9*0,9 meter stort och 
0,5 m tjockt. Detta fundament klarar av ca 146N och kravet är 130 kN
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Bestämning av erforderlig tjocklek och armering för fundament
I samtliga beräkningsfall används betong  C 35/45 , armering B500B, SK2, exponeringsklass
XC3 och livslängdsklass L50
fcc=20,3 MPa fct=1,27 MPa fst= 324 
MPa

Mittpelare huvudbyggnad.

Dimensionerande last i brottgränstillståndet = 700 kN
Dimensionerande last i bruksgränstillståndet = 140 kN

MPaqd 158,0
1,21,2

7,0
=

×
= Nettogrundtryck av dim last

MPaql 032,0
1,21,2

14,0
=

×
= Nettogrundtryck av långtidslast

Dimensionering för tvärkraft och genomstansning
Antag tjockleken h=0,45 m , armering 12φ och täckskikt 25 mm vilket ger effektiva höjden:

mmd x 419
2

1225450 =−−=

mmd y 40712419 =−=

Medelvärdet blir 413 mm vilket används för genomstansningsberäkningen, i övriga fall 
används 407 mm.

Dimensionerande tvärkraft:
mMNVd /15,095,0158,0 =×=

0,25bdfcc= mMN /07,2103,20407,0125,0 6 =×××× OK!

Tvärkraftskapacitet vc fdbV ××=
fctf v ××+= 3,0)501( ρξ

Antag 002,0=ρ 22,1=ξ (utläst ur diagram s 77 Bengt Langesten, 
Byggkonstruktion 3)

=×××+= 27,13,0)002,0501(22,1vf 0,5 MPa
5,0407,01 ××=××= vc fdbV =0,2 MN/m > Vd

Vid beräkning av dimensionerande genomstansningskraft bestäms först den yta A mot vilken 
grundtrycket får frånräknas

( ) 2
2

2 34,0
4
415,02,02,0415,02,0 mA =

×
+++=∆

π

Varav Vd MN65,034,0158,07,0 =×−=

0,95

0,95

0,2

0,950,95 0,2
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Kritiska snittets omkrets blir 

mu 1,2415,02,04 =×+×= π
och formella skjuvhållfastheten

( ) MPaf v 77,027,145,0002,050122,1 =×××+=
Som ger bärförmågan

VdMNVu >=×××= 67,077,0413,01,21

Beräkning av momentarmering
Dimensionerande moment blir

mMNmM /07,0
2
95,0158,0

2

==

och

028,0
407,013,20

096,0
2 =

××
=m

varav
028,0028,0211 =×−−=ω

Som ger armeringen 

mmAs /10720
324

41,013,20028,0 26−×=
××

×=

Prova med 15012sφ = 754*10-6m2/m

002,0
407*150

113
407,0

≈=
×

=
s

Aenstångρ dvs som antagits

Kontroll av förankring
Vidhäftningsfaktorerna erhålls enligt s 110-111 Bengt Langestens, byggkonstruktion 3, till

4,1=η pga kamstång
0,11 =η

7,1
3
12

2521

3

21
2 =

×
+

=
+

= φη

c









−+= 16,013 p

csη cs= mm1382
2

12150
=






 −

5,11
75

1386,013 =





 −+=η p=





=×=×
=×=

mmc
mm
752533

481244

1

φ

Detta ger vidhäftningshållfastheten 
( ) =×××= fctfb 321 ηηηη ( ) MPa5,427,15,17,14,10,1 =×××  

Dock högst 3fct = MPa81,327,13 =×
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Erforderlig förankringslängd blir

mlb 26,0
4

12
81,3

324
≈×=

Kontroll av sprickbildning

09,1
45,0
4,06,04,06,0

44
=+=+=

h
k

Varefter spricksnittet erhålls av

m
ql
fctkhx

d
r 92,0

158,01,2
27,109,145,0 =

×
×

=
×
×

=

Med c=25 mm blir tillgänglig förankringslängd

lbmlb >=
−×
×−

= 6,0
)92,02,12(92,0

95,0)025,092,0(´
2

Armeringen behöver således inte bockas i änden

Kontroll av sprickbredd

Karakteristiska sprickbredden beräknas rm
s

s
k s

E
vw σ

××= 7,1

Med 15=α erhålls neutrala lagrets läge ur

=−×××=
× − )407,0(1075415
2

1 6
2

xx

Vilket ger x =0,085

Av långtidslasten blir momentet

mMNmM /015,0
2

95,0032,0 2

=
×

=

som ger armeringspåkänningen

=









×

−
=

dy
xdA

M

ys

s

3

σ MPa59

407,03
085,0407,010754

015,0
6

=








×

−× −

Höjden av den effektiva arean blir
mmu 603022 =×=

så att =
×

=
60150

enstång
r

A
p 012,0

60150
133

=
×

=rp
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=







−
−=

xh
uk 125,02 23,0

085,045,0
03,0125,0 =








−

−

fct=ffctk =2,10 MPa och 5,1=ξ utläst ur tabell

=
×

×
×

=
6

2hbfk
M ctk

r ξ
mMNm /052,0

6
45,01

5,1
10,209,1 2

=
×

×
×

Varav V= =×
×

−
M
M r

5,28,0
5,01 6,2

015,0
052,0

5,28,0
5,01 =×

×
−

Den karakteristiska sprickbredden blir därmed:

=







×+××=

rs

s
k p

kk
E

vw φσ
21507,1

mmwk 3,0
012,0
1223,08,050

2000000
596,27,1 =








×+××=

Detta värde är acceptabelt i L50 och exponeringsklass XC3, då tillåten sprickbredd är 0,3 mm

Slutsats
Vald fundamenttjocklek 0,45 m, välj armering 12φ s150 i båda riktningarna
Eftersom samtliga fundament har ekvivalent förhållande mellan pelarlast och bottenarea väljs 
samma tjocklek på fundamentet och samma armering som i ovan beräknat fall eftersom detta 
är det värsta fallet.

Värden och formler som använts i bilaga 2 har tagits från

Johanneson Paul, Vretblad, Bengt, Byggformler och tabeller, Liber AB, Nionde upplagan,
Trelleborg, 2002.

Langesten, Bengt, Byggkonstruktion 3 – Betongkonstruktion, Liber AB, Femte upplagan,

Falköping, 2006.
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• Konstruktion

KLIENT KARLSTAD UNIVERSITET PROJEKT 
SEGMENT

NCC SUNNE

PROJEKT PLATTA PÅ MARK DIMENSIONERAD 
AV

Magnus Hansson

Bifogat återfinns en Dramix® stålfiber dimensionering för armering av platta på mark. Dramix®

lösningen är baserad på följande förutsättningar :

Förutsättningar dimensionering

E-värde (bäddmodul) : 57,73 N/mm2

tryckhållfasthet betong, f ck : C28/35

Dimensionerande last i brottgränstillstånd :
Fyra punktlaster i rektangel - Hörn

3,03 kNm

Dimensionerande last i bruksgränstillstånd :
Fyra punktlaster i rektangel - Kant parallell

4,48 kNm

Temperaturdifferens mellan ök och uk platta 5 °C

Friktionskoefficient (µ) mellan platta och mark : 0,50

Dramix ® lösning

Tjocklek platta : 120 mm

Dosering : 20 kg/m3

Fibertyp : RC 65/60-BN

Re,3 värde : 48,94 %

Ekvivalent böjdraghållfasthet (Ffct,eq,150) : 2,30 N/mm2

Maximala fogavstånd : 6000 mm * 6000 mm

ANM: Detta förslag bygger på att plattan kommer att utföras i enlighet med angivna 
rekommendationer i introduktionen av detta dokument.
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Remarks

Beräkningen har tillkommit vid möte på Bekaerts kontor den 8/2 år 2007 med Erik Rhodiner 
och Stefan Lilja studerande vid Karlstads universitet och involverade i examensarbetet: 
Fiberarmerad Betong.

Golvet är av typen sågat utförande med sågade anvisningsfogar. I beräkningen använt 
avstånd mellan sågfogarna är endats ett förslag som ofta används då detta brukar stämma 
väl estetiskt med normal stomindelning. Andra avstånd kan väljas men observera att ett ökat 
fogavstånd kan ge behov av högre armeringsinnehåll vilket bör beaktas om man tänker sig 
detta.

Sågning skall utföras till min. 1/3 av plattjockleken så snart betongen erhållit tillräcklig 
mognadsgrad för detta. Detta sker vanligtvis inom ett dygn efter gjutning. Sågspår kan efter 
erhållen krympning fyllas med lämplig fogmassa. Rätt utfört så erhålls ett golv med tilltalande 
estetik och god beständighet. 

Enda erhållna lastförutsättningen för projektet var en jämnt utbredd last om 4 kN/m2.
Vi har i beräkningen även visat samma laststorlek i ett antal andra lastutseenden.
Golvets tjocklek redovisas i beräkningen som 120 mm men det påvisades vid Eriks och 
Stefans besök att det rent statiskt går att göra golvet ännu tunnare då lasterna är mycket 
små.Ett tunnare golv löper dock större risk för kantresning varför vi ändå förordar att man 
inte väljer den lösningen även om det statiskt går att räkna hem.

Undergrunden har beskrivits som ett singelskikt ovan egenmark av typen löst lagrad sandig 
morän med lerinslag.Vi har i beräkningen antatgit överskiktet till min. 150 mm och att istället 
för singel att man byter ut detta till bärlagergrus som packas och avjämnas till ett plant skikt.

Mellan betongplatta och jämn och plan undergrund placeras 1 lager plastfolie för att minimera 
friktionen mot undergrunden. Allt övrigt tvång bör också så långt detta är möjligt undvikas för 
att ett så sprickfritt golv skall uppnås. Sålunda gäller att inte låsa fast golvet i kantbalkar eller 
pelare. Pelare bör avisoleras med 15-20 mm isolermaterial av typen "liggunderlag" 
(Ethafoam). Kompletterande armering på särskilt utsatta ställen som vid ex. vis vid hörnen, 
portar eller brunnar rekomenderas.

Åtgärder för att förhindra sättningar eller tjällyftning bör vidtagas för bästa resultat.
Likaså bör omsorgsfull efterhärdning alltid ske för bästa slutresultat.

Ring vid eventuella frågor!
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