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Sammanfattning 

Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen och konstruktionen platta på mark en 

av de vanligaste grundläggningsmetoderna. Problem med sprickbildning i konstruktionen är 

vanligt förekommande och orsakas troligen av oliksidig uttorkning. Vid uttorkning krymper 

betong beroende på hur fuktig omgivningen är. I konstruktionen platta på mark är undersidan 

fuktigare än ovansidan, eftersom marken har 100% relativ fuktighet medan inneluften är 

betydligt torrare. Det innebär att plattans ovansida krymper mer än dess undersida. Denna 

oliksidiga uttorkning leder till en spänningsgradient genom plattans tvärsnitt och om 

dragspänningarna överstiger betongens draghållfasthet bildas sprickor. 

I denna studie har varianter av plattor på mark simulerats i FEM-Design i syfte att undersöka hur 

oliksidig uttorkning påverkar sprickbildningen i konstruktionen. Plattorna var kvadratiska med 

storlekar från 5x5 m2 till 80x80 m2, 100 mm eller 200 mm tjocka, med eller utan fog, med fri 

kant eller fast lager och exponerade för olika sorters uttorkning och armeringsalternativ. Plattor 

av en storlek har simulerats med varierande bäddmodul, kantupplag och 

uttorkningsförhållanden för att undersöka bäddmodulens inverkan på sprickbildningen. Utöver 

detta har en betongplanka simulerats för att verifiera resultat från ett tidigare examensarbete vid 

Högskolan i Gävle. Totalt simulerades 1957 stycken plattor. Resultaten visar att oliksidig 

uttorkning av plattor på mark skapar moment i konstruktionen. Beroende på kantupplag och fog 

kan även axiala krafter uppstå. I många fall är de påverkande krafterna tillräckligt stora för att 

sprickbildning ska uppstå. 

Slutsatser från denna studie: Oliksidig uttorkning skapar moment och axiala krafter i plattor på 

mark. Införandet av fogar som låter delplattor röra sig är ett effektivt sätt att begränsa 

sprickbredder skapade av axialkraft. Storleken på moment, normalkraft och maximal 

sprickbredd är beroende av plattstorlek i plattor mindre än 30x30 m2. Plattor på mark bör 

armeras i överkant med avseende på sprickor skapade av oliksidig uttorkning. Simuleringarna 

bekräftar slutsatsen från tidigare examensarbeten att uppböjning av kanterna i en platta sker på 

grund av oliksidig uttorkning. 
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Abstract 

Today concrete is one of the most commonly used building materials and slab on ground is one 

of the most used foundation types. Problems with cracking are a common occurance for slabs 

and are probably caused by uneven drying. While drying, concrete shrinks depending on the 

moisture of surrounding environment. A slab on ground is exposed to different moisture levels 

on top and bottom of the slab, since the relative humidity of the soil is 100% while the indoor 

air is much drier. This means that the slab top will display more shrinkage than the slab bottom. 

This uneven drying leads to a strain gradient through the cross section of the slab, and if the 

tension exceeds the tensile strength of the concrete cracking occurs. 

In this study different variants of slab on ground have been simulated using FEM-Design with 

purpose to examine the effects of uneven drying on cracking. The slabs were square with sizes 

ranging from 5x5 m2 to 80x80 m2, 100 mm or 200 mm thickness, with or without joints, free 

edge or pinned support and exposed to different kinds of drying and reinforcement alternatives. 

Slabs of one size have been simulated with varying modulus of subgrade reaction, boundary 

conditions and drying conditions to determine the effect of the modulus of subgrade reaction on 

cracking in concrete. Beyond this a concrete plank has been simulated in order to verify results 

from a previous study at the University of Gävle. A total of 1957 slabs were simulated. The 

results show that uneven drying of slabs on ground creates moment and, depending on 

boundary conditions and joints, axial loads as well. In many cases the resulting magnitudes of 

the reactions invoke cracking in the concrete. 

Conclusions in this study: Uneven drying creates moment and axial loads in slabs on ground. 

The addition of joints which allow independent subplate movement is an effective way of 

limiting crack width caused by axial loads. The magnitude of moment, axial loads and crack 

width for slabs smaller than 30x30 m2 depends on slab size. Slabs on ground ought to be 

reinforced in the top part of the cross section with respect to cracks from uneven drying. The 

simulations confirm the conclusion from the earlier study regarding deflections in the plank 

caused by uneven drying.  
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Förord 

Det här är det sista steget i utbildningen till byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle. Vägen har 

varit kantad av hårt arbete, frustration och stress. Men den har även fyllts av nya kunskaper, 

inspiration och en ny syn på världen.  Examensarbetet är inte kronan på verket, pricken över 

i:et eller kvittot på genomförd utbildning. Examensarbetet är tron på sig själv, insikten om 

självständighet och eget tänkande. Examensarbetet är ett sista hurra! 

Vi vill tacka alla de på Högskolan i Gävle som visat oss vägen i utbildningen, både lärare och 

elever. Men i detta examensarbete vill vi främst tacka Göran Hed för den inspiration han givit 

oss under utbildningen samt inför och under det aktuella arbetet. 

Här följer en sista ingenjörsmässig bedömning innan utbildningen är till sin ända. 

  



iv 
 

Förkortningar och beteckningar 

Förkortningar 

EK2 SS-EN 1992-1-1:2005. Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner – Del 
1-1: Allmänna regler och regler för byggnader 

ETD Ekvivalent temperaturdifferens 
FE Finit element 
RH Relativ ånghalt 

 

Beteckningar 

Symbol Enhet Beskrivning 

𝐴𝑐𝑡 𝑚𝑚2 Betongarea för den dragna zonen 

𝐴𝑠 𝑚𝑚2 Armeringens tvärsnittsarea 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑚2 Minsta tvärsnittsnittsarea för armering 

𝑒 - = 2,718282 

𝐸 𝑀𝑃𝑎 Elastisitetsmodul 

𝐸𝑇𝐷 °𝐶 Ekvivalent temperaturdifferens 

𝐸𝑇𝐷𝑎 °𝐶 Ekvivalent temperaturdifferens för autogen krympning 

𝐸𝑇𝐷𝑑 °𝐶 Ekvivalent temperaturdifferens för oliksidig krympning 

𝑓𝑐𝑘 𝑀𝑃𝑎 Karaktäristisk tryckhållfasthet för betong 

𝑓𝑐𝑚 𝑀𝑃𝑎 Tryckhållfasthetens medelvärde för betong 

𝑓𝑐𝑚0 𝑀𝑃𝑎 = 10 MPa 

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 𝑀𝑃𝑎 Medelvärdet på betongens draghållfasthet vid den tidpunkt då första 
sprickan förväntas uppkomma 

𝑓𝑦𝑘 𝑀𝑃𝑎 Karaktäristiskt värde på sträckgränsen för stål 

ℎ 𝑚𝑚 Plattans tjocklek 

ℎ0 𝑚𝑚 Fiktiv tjocklek på betongtvärsnittet 

𝑘 - Koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar 
som medför en minskning av tvångskrafter 

𝑘𝑐 - Koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet 
omedelbart före uppsprickning 

𝑘ℎ - Koefficient beroende på ℎ0 

𝑙0 𝑚𝑚 Ursprunglig längd 

𝑅𝐻 % Omgivningens relativa luftfuktighet 

𝑅𝐻0 % = 100% 

𝛼 °𝐶−1 Längdutvidgningskoefficient 

𝛼𝑑𝑠1 - Koefficient som beror på cementtyp 

𝛼𝑑𝑠2 - Koefficient som beror på cementtyp 

Δ𝑙 𝑚𝑚 Längdskillnad 

Δ𝑇 °𝐶 Temperaturdifferens 

𝜀 - Töjning 

𝜀𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 - Axial töjning 

𝜀𝑐𝑎 - Autogen krympning 

𝜀𝑐𝑑 - Uttorkningskrympning 

𝜀𝑐𝑑,0 - Grundvärdet för krympning från uttorkning 

𝜀𝑐𝑑,∞ - Slutgiltig uttorkningskrympning 
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Symbol Enhet Beskrivning 

𝜀𝑐𝑠 - Total krympning 

𝜀𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 - Töjning på grund av moment 

𝜀𝑜𝑙𝑖𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖𝑔 - Oliksidig töjning 

𝜎𝑠 𝑀𝑃𝑎 Stålspänningen 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Platta på mark 

Konstruktionen platta på mark infördes enligt Sandin (2010) i Sverige på 1950-talet. I 

konstruktionen utnyttjas betongens höga tryckhållfasthet, medan materialets låga draghållfasthet 

gör att sprickbildning lätt uppstår. Detta är ett stort problem för konstruktörer och 

entreprenörer eftersom sprickor försämrar bland annat livslängd och estetiskt intryck.  

Till en början utfördes konstruktionen platta på mark i huvudsak med isolering ovanför 

betongen. Konstruktionen blev mycket skadedrabbad på grund av uppstigande markfukt och 

avsaknad av fuktspärr mellan betong och överliggande konstruktion. Ovanpåliggande golv 

kunde få bland annat mögel- och luktproblem. Numera isoleras vanligen undersidan av plattan. 

På så vis erhålls en varmare platta med högre mättnadsånghalt och lägre RH. 

Ett alternativ till att isolera undersidan av plattan är att istället isolera ovansidan och lägga en 

ångspärr över betongen. Med tätskikt över betongen skyddas överliggande konstruktion från 

fuktangrepp och betongen får samma RH genom hela tvärsnittet som marken, alltså RH 100% 

(Sandin, 2010, s. 145). De olika konstruktionstyperna illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1: Sektion genom en platta på mark med placering av isolering och tätskikt i konstruktionen samt illustrering 

av fuktfördelningen i plattan. Till vänster: Isolering och tätskikt under plattan. Till höger: Isolering och tätskikt 

över plattan. 

 

1.1.2 Kantupplag 

Som kantupplag för plattor på mark används vanligen fri kant eller fast lager vilka illustreras i 

Figur 2. Med kantupplaget fri kant är det möjligt för en platta att röra sig fritt från anslutande 

vägg. Det beror på att plattan är separerad från väggen av en mjukfog. Hos en platta med 
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kantupplaget fast lager är dessa rörelser inte möjliga. Plattan sitter då fast i kantbalken och 

ovanliggande vägg, enligt Figur 2. 

 

Figur 2: Till vänster: Sektion av grundkonstruktion platta på mark med fri kant med principiell skiss ovanför. Till 

höger: Sektion av grundkonstruktion platta på mark med fast lager med principiell skiss ovanför. 

 

1.1.3 Undergrund och bäddmodul 

Underlagets egenskapers betydelse för en platta på mark undersöktes i en studie av Alani och 

Aboutalebi (2012). De gjorde en icke-linjär analys av en platta på 3000x3000x200 mm. De 

modellerade underlaget som ett elastiskt material utan draghållfasthet där hålrum mellan 

underlaget och plattan tilläts. På så vis var det möjligt att kvantifiera underlagets styvhet med ett 

värde. Detta värde kallas bäddmodulen. Betongplattan modellerades med egenskaper som 

tillåter sprickning vid drag och krossning under tryck. I simuleringen utsattes plattan för en 

central grupp av punktlaster. 

Resultaten av ovan nämnda undersökning visade att en hög bäddmodul medför högre 

lastkapacitet för en platta på mark men minskar dess duktilitet och koncentrerar sprickor på ett 

mindre område vilket leder till bredare sprickor. Alani och Aboutalebi (2012) gav som förslag 

att göra bäddmodulen till en designparameter och genom den styra packningsgraden av 

underlaget. Ett minimivärde för att klara av lasten behövs men därefter kan parametern 

användas för att begränsa sprickbredden. 
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1.1.4 Krympning 

När betong härdar kommer en del av vattnet som ursprungligen blandats in i materialet att 

dunsta. Följden av detta blir en volymminskning som kallas uttorkningskrympning. Faktorerna 

som spelar in vid denna typ av krympning har studerats av Bissonnette, Pierre och Pigeon 

(1999). I sin studie testade de effekten av provstorlek, relativ ånghalt och vct (vattencementtal) 

på den fria krympningen hos cement, betong och murbruk. De kom fram till att: 

 Provstorleken endast påverkade krymphastigheten och inte den slutliga krympningen. 

 Låg relativ ånghalt gav en större krympning än hög. 

I en annan studie undersökte Vinkler och Vitek (2017) uttorkningsklimatets betydelse för den 

slutgiltiga krympningen hos cylindriska provkroppar av betong. Deras test visade att 

krympningsdeformationerna hos provkroppar som förvarats i 100% RH var försumbara. 

Den del av vattnet som inte dunstar när betongen stelnar kommer att bindas kemiskt till 

materialet. Detta bidrar också till den slutgiltiga krympningen men inte i lika hög grad som 

uttorkningskrympningen. Detta kallas autogen krympning. 

Krympningen hos plattor på mark har undersökts av Shadravan, Ramseyer och Kang (2015). De 

fann att höghållfast betong krympte snabbast. Krympningskompenserande betong expanderade 

mest i ung ålder och den totala krympningen efter lång tid blev således mindre. Den höghållfasta 

betongen krympte mest. 

1.1.5 Oliksidig uttorkning 

Som Vinkler och Vitek (2017) konstaterar beror krympning hos betong på omgivningens RH. I 

konstruktionen platta på mark råder olika RH på ovan- respektive undersidan av betongen. 

Normalt förutsätts att marken under plattan håller RH 100% (Sandin, 2010). Detta innebär att 

plattan inte kan torka ut nedåt om betongen och marken har samma temperatur, vilket Rantala 

och Leivo (2009) visat att de har. Ovan nämnda fuktförhållanden har bekräftats av Selén och 

Söderström (2017). De mätte RH i underkanten på en befintligt platta och fann att den var nära 

100%. Resultatet av detta blir att det skapas en fuktgradient i plattan och således en 

motsvarande krympningsgradient, se Figur 3.  

 



 

4 
 

 
Figur 3: Till vänster illustreras en tvärsnittssektion för en 200 mm tjock platta med RH 50% på ovansidan och 

RH 100% på undersidan. I mitten är dess fuktgradient och till höger dess krympningsgradient. Att 

krympningsgradienten inte skär genom origo beror på den autogena krympningen.  

 

Gradienterna i Figur 3 är linjära, men så är inte fallet nödvändigtvis i verkligheten. Wei, Wang 

och Gao (2015) samt Shadravan, Ramseyer och Kang (2015) har undersökt fuktfördelningen i 

plattor på mark. Resultaten från båda undersökningarna visade att fuktgradientens utseende 

varierade beroende på betongens sammansättning. 

Töjningen som orsakas av krympningsgradienten kan delas upp i en del orsakad av axial kraft 

och en del orsakad av moment, se Figur 4. Detta förhållande mellan spänning och deformation 

grundar sig i balkteori (Bernouillis hypotes) och Hookes lag (Langesten, 2000). Balkteori antar 

att tvärsnitt i en balk utsatt för böjning förblir plana och Hookes lag anger ett samband mellan 

töjning och spänning för ett material. I en platta med liksidig uttorkning blir töjningen endast 

axial. Neutrallagret är där det inte sker någon töjning, det ligger alltså i underkant av plattan i 

Figur 4. 

 

Figur 4: Betongplatta med fukt och krympning. Till vänster ses plattans fuktgradient som orsakar töjningen i 

plattan, εoliksidig. Till höger syns εoliksidig uppdelad i dess beståndsdelar, εaxial och εmoment. 

 

1.1.6 Deformationer 

Effekterna av krympningsgradienten har undersökts av Amiot och Torung (2015). De mätte 

deformationer hos betongplankor under tiden de torkade ut i olika klimat. De plankor som 

utsattes för oliksidig uttorkning uppvisade tydliga krökningar enligt Figur 5. Det beror på att 

översidan krymper mer än undersidan. Utifrån krökningarna beräknade de sedan hur stora 
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momentkrafter detta medförde. Det visade sig att momentkrafterna var av den storleksordning 

att de beräknades kunna orsaka sprickbildning. 

Hos plattor på mark tar ovan nämnda krökning olika uttryck beroende på kantupplag. Har 

plattan fri kant kommer dess kanter resa sig. Detta kallas kantresning och har observerats i 

många plattor (Hedebratt, 2004; Shadravan m.fl., 2015). Om en platta har fast lager sitter dess 

kanter fast och kan inte resa sig. Då kommer istället dess mitt böjas nedåt enligt Figur 5.  

I en platta på mark kan deformationer motverkas av betongens egentyngd, laster och omgivande 

konstruktioner. Detta resulterar i förhindrade deformationer, vilket kallas tvång. 

 

 

Figur 5: Krökning i en betongplanka på grund av oliksidig uttorkning. Gröna pilar symboliserar möjlig 

deformationen. Över: Platta med fri kant. Under: Platta med fast lager.  

 

I Eurokod 2 avsnitt 2.3.3 står att konsekvenser av deformationer på grund av bland annat 

krympning ska beaktas vid dimensionering av betongelement. Detta bör göras genom att: 

 Minimera deformationer på grund av volymändring och krympning i tidig ålder. 

 Minimera tvång med hjälp av lager eller fogar. 

 Beakta förekommande tvång vid dimensionering. 
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1.1.7 Sprickor 

Om tvånget i en plattan överskrider betongens draghållfasthet bildas sprickor. Jämför Figur 5, 

där plattan är fri att deformera, med Figur 6, där tvånget överskridit plattans draghållfasthet. 

Eftersom täthet är av stor betydelse för beständigheten hos betong är det viktigt att 

sprickbildning begränsas. Därför armeras betong med stål som har högre draghållfasthet än 

betong. Armeringens töjning gör att materialet får en jämnare uppsprickning. På detta vis 

minskas sprickbredderna men antalet sprickor ökar, se Figur 7. 

 

Figur 6: Sprickors uppkomst i en platta på grund av förhindrad deformation. Röda pilar symboliserar förhindrad 

deformation. Över: Platta med fri kant. Under: Platta med fast lager. 

 

 

Figur 7: Sektion av två plattor. Till vänster: Ingen armering gör att betongen spricker upp okontrollerat och bildar 

få men grova sprickor. Till höger: Armering gör att betongen spricker upp jämnare och därmed minskas 

sprickbredderna. 

 

1.1.8 Fogar 

För att förebygga alltför omfattande sprickbildning till följd av krympning kan en platta förses 

med fogar. Dessa delar upp plattor i mindre delplattor. Detta minskar plattans påkänningar och 

därmed sprickbredderna. 

Det finns olika sorters fogar med olika kraftöverföringsegenskaper. En typ är rörelsefog som 

överför tvärkraft. Den tillåter plattor att glida isär och vrida sig i förhållande till varandra men 
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hela tiden hålla delplattornas kanter på samma vertikala nivå. För bibehållen jämnhet i plattans 

yta är det en förutsättning att eventuella vridningar inte är för stora. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Studien bygger vidare på tidigare examensarbeten vid Högskolan i Gävle av Amiot och Torung 

(2015) samt Selén och Söderström (2017). Syftet i denna studie är att undersöka hur oliksidig 

uttorkning påverkar sprickbildning i plattor på mark i olika utföranden med avseende på storlek, 

tjocklek, randvillkor, underlag, armering och fogar. Endast plattor med betongkvalitet C30 

studeras. 

Studien syftar även till att jämföra simuleringsresultat med resultat från Amiot och Torungs 

(2015) studie. 

Forskningsfrågor som behandlas i studien är: 

 Vilken inverkan har oliksidig uttorkning på maximal sprickbredd i plattor på mark med 

olika kantupplag, tjocklekar, uttorkningsförhållanden, bäddmodul, armering och 

fogalternativ? 

 Hur stämmer simuleringarna i denna studie överens med resultaten från Amiot & 

Torungs (2015) studie? 
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2 Teori 

2.1 Sprickarmering 

För att begränsa sprickbredder armeras områden i betongelement där dragspänningar förväntas. 

Enligt Eurokod 2 avsnitt 7.3.2 kan den minsta erforderliga mängden uppskattas med 

utgångspunkt från jämvikt mellan dragkraften i betongen just före sprickbildning och kraften i 

armeringen vid flytgränsen eller vid en lägre spänning om så behövs för att begränsa 

sprickbredden. Sambandet för denna erforderliga minimiarmering som anges är: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛𝜎𝑠 = 𝑘𝑐𝑘𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓𝐴𝑐𝑡 [mm2] Ekv. 1 

 

där:  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 är tvärsnittsarea av minimiarmering inom den dragna zonen. [mm2] 

 

𝐴𝑐𝑡 är arean av betongen inom den dragna zonen. [mm2] 

 

𝜎𝑠 är största tillåtna spänning i armeringen efter uppsprickning. Detta kan sättas till 

armeringens flytgräns, 𝑓𝑦𝑘. [MPa] 

 

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 är medelvärdet på betongens draghållfasthet vid den tidpunkt då första sprickan 

förväntas uppkomma. [MPa] 

 

  

𝑘 är en koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar som 

medför en minskning av tvångskrafter 

 = 1,0 för liv med h ≤ 300 mm eller flänsar med b ≤ 300 mm 

 = 0,65 för liv med h ≥ 800 mm eller flänsar med b ≥ 800 mm 

 

 

𝑘𝑐 är en koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet omedelbart 

före uppsprickning. 𝑘𝑐 = 1,0 vid ren dragning. 
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2.2 Ekvivalent temperaturdifferens - ETD 

Spänningar som bildas i en platta under uttorkningen beror på de fuktrörelser som sker i 

betongen vid oliksidig uttorkning, se avsnitt 1.1.5, och på den fukt som binds i betongen i 

kemiska processer, se avsnitt 1.1.4.  De resulterande lasterna dessa krympningar skapar kan vid 

FE-analys ersättas med temperaturrörelser för att kunna appliceras i modellen (Al-Nasra, 1997; 

Alani & Aboutalebi, 2012; Wei, Wang & Gao, 2015). Den temperaturskillnad som resulterar i 

dessa temperaturrörelser kallas här för ETD. ETD är alltså en temperaturskillnad i materialet 

som motsvarar en viss töjning (krympning). 

ETD härleds ur sambandet för längdutvidgning med avseende på temperaturskillnad 

Δ𝑙 = 𝑙0 × 𝛼 × Δ𝑇  [mm] Ekv. 2 

Som med definitionen av töjning, 𝜀 =
Δ𝑙

𝑙
, kan skrivas om till 

𝐸𝑇𝐷 = Δ𝑇 =
𝜀

α
  [°C] Ekv. 3 

Enligt Eurokod 2 avsnitt 3.1.3(5) kan en betongs längdutvidgningskoefficient antas vara 10 ×

10−6 °𝐶−1 för fall där specifik information saknas.  

𝜀 för den slutgiltiga uttorkningskrympningen baseras på 𝜀𝑐𝑑,∞, och töjningen för den autogena 

krympningen baseras på 𝜀𝑐𝑎(∞). 

𝜀𝑐𝑑,∞ = 𝑘ℎ × 𝜀𝑐𝑑,0  [-] Ekv. 4 

𝑘ℎ beror på den fiktiva tjockleken ℎ0. Värden på 𝑘ℎ ges i Tabell 1. 

ℎ0 = 2 × ℎ  [mm] Ekv. 5 

 

Tabell 1: Värden på 𝑘ℎ beroende på ℎ0. Tabell 3.3 i EK2. 

h0 kh 

100 1,0 

200 0,85 

300 0,75 

≥500 0,70 

 

𝜀𝑐𝑑,0 ges av 

𝜀𝑐𝑑,0 = 0,85 [(220 + 110𝛼𝑑𝑠1) × 𝑒
−𝛼𝑑𝑠2×

𝑓𝑐𝑚
𝑓𝑐𝑚0] × 10−6 × 1,55 [1 − (

𝑅𝐻

𝑅𝐻0
)

3

] 
[-] Ekv. 6 
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där 𝛼𝑑𝑠1 och 𝛼𝑑𝑠2 är koefficienter som beror på cementtyp.  𝑓𝑐𝑚 är tryckhållfasthetens 

medelvärde i betongen. 𝑓𝑐𝑚0 är 10 𝑀𝑃𝑎. 𝑅𝐻 är omgivningens relativa luftfuktighet och 𝑅𝐻0 

är 100 %. 

 

𝜀𝑐𝑎(∞) = 2,5(𝑓𝑐𝑘 − 10) × 10−6  [-] Ekv. 7 

 

Där 𝑓𝑐𝑘  är den karaktäristiska tryckhållfastheten för betong. 

2.3 Täckande betongskikt 

I Eurokod 2 finns krav på nominell tjocklek av täckande betongskikt i armerad betong, 𝑐𝑛𝑜𝑚. 

Detta täckskikt utgör armeringens korrosionsskydd och påverkas av betongens densitet och 

kvalitet. 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣 [mm] Ekv. 8 

 

Där:  

𝑐𝑚𝑖𝑛 är minsta täckande betongskikt med hänsyn till vidhäftning och 

miljöpåverkan. [mm] 

 

∆𝑐𝑑𝑒𝑣 är ett dimensioneringstillägg. [mm] 

 

I denna studie definieras de som: 

𝑐𝑚𝑖𝑛 = max {∅, 10}  [mm] Ekv. 9 

∆𝑐𝑑𝑒𝑣 = 10 𝑚𝑚 

∅ är armeringens diameter. [mm] 
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3 FEM-Design 

3.1 Finit elementmetoden 

Finit elementmetoden är en numerisk metod för att underlätta lösningen av komplicerade 

problem framför allt med hjälp av datorer. Metoden innebär att objekt delas in i mindre delar 

för vilka det är lättare att utföra olika beräkningar. 

3.2 Programdelar 

FEM-Design är ett modellbaserat program för FE-analys från tillverkaren StruSoft. Programmet 

är uppdelat i moduler. Den modul som använts i denna studie är 3D Structure. I 3D Structure 

än alla verktyg samlade från de övriga mer specialiserade modulerna 3D Frame, Steel Joint, 

Plate, Wall och Plain strain (User manual: FEM-Design, 2010). 

3.3 Arbetsgång 

Arbetsgången i FEM-Design följer samma mönster som många andra FE-analysprogram. 

Processen börjar med att geometri definieras, aktuella randvillkor, se avsnitt 3.4, 

implementeras utefter geometrin och olika typer av laster definieras och läggs in i modellen. 

Därefter delas modellen upp med en mesh, se avsnitt 3.6, varpå FE-analys med tillhörande 

beräkningar kan ske i programmet. Till sist kan olika typer av resultat utläsas. 

3.4 Randvillkor 

Randvillkor kan bestå i stöd, upplag eller anslutning och förekommer i tre huvudsakliga former; 

punkt-, linje- och ytstöd, se Figur 8. Som namnen antyder associeras de olika stöden med en 

punkt, linje eller yta. Med ett stöd definieras förhållandet mellan ett element och dess 

omgivning. Ett stöd kan representera anslutningen mellan två element eller hur ett element 

påverkar resten av konstruktionen. Exempel: För en pelare på ett fundament kan fundamentet 

representeras av ett punktstöd. Anslutningen mellan två plattor kan representeras av ett 

linjestöd. Marken under en platta på mark kan representeras av ett ytstöd. 

 

Figur 8: Olika stöd i FEM-Design. Till vänster: Punktstöd, i mitten: linjestöd och till höger: ytstöd. 
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Varje stöd beskriver hur ett element kan röra sig i den punkten, linjen eller ytan. Ett element 

kan röra sig på två huvudsakliga sätt. Det kan antingen flytta sig eller vrida sig. Element kan 

även röra sig med en kombination av dessa. I ett system med två dimensioner kan ett element 

flytta sig längs två mot varandra vinkelräta axlar och vrida sig i planet de två axlarna skapar, se 

Figur 9. I tre dimensioner kan ett element flytta sig längs tre mot varandra vinkelräta axlar och 

vrida sig i vardera av de tre plan axlarna skapar, se Figur 10. Detta ger tre jämviktsekvationer 

för system i två dimensioner och 6 jämviktsekvationer för system i tre dimensioner, se pilar i 

Figur 9 och Figur 10. Axlarna kallas x, y och z. 

 
Figur 9: Axlar (x och y visas med grön respektive röd 

rak pil) och rotation i planet (xy-planet visas med blå 

böjd pil) för två dimensioner. Kraftsystem med tre 

jämviktsekvationer; kraft vertikalt (röd rak pil), kraft 

horisontellt (grön rak pil) och moment (blå böjd pil). 

 
Figur 10: Axlar (x, y och z visas med grön, röd och blå 

rak pil) och rotation i planen (xy-, xz- och yz-planet 

visas med blå, röd respektive grön böjd pil) för tre 

dimensioner. Kraftsystem med 6 jämviktsekvationer; 

kraft i x-, y- och z-led (grön, röd och blå rak pil) samt 

moment kring x-, y- och z-axeln (grön, röd och blå 

böjd pil). 

 

Rörelse i vardera av dessa förflyttningsriktningar och rotationsplan beskrivs i form av drag och 

tryck i FEM-Design. Drag definieras som kraft i pilens riktning medan tryck är kraft mot pilens 

riktning, se Figur 9 och Figur 10. Vardera av drag- och tryckriktningen beskrivs i form av en 

fjäder. En väldigt hård fjäder motsvarar låsning åt det hållet medan en väldigt mjuk fjäder 

innebär fri rörelse. 

Ytstöd skiljer sig från punkt- och linjestöd genom att ytstöd endast tar krafter, inte moment. 

Punkt- och linjestöd tar både krafter och moment. I FEM-Design finns möjligheten att låta 

anslutningen mellan stöd och element brytas om det förekommer drag eller tryck i en viss 

riktning. 
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3.5 Lastkombinationer 

Laster i FEM-Design tillhör ett lastfall och ett lastfall är en samling av laster användaren själv 

väljer att arrangera samman. Innan en analys kan utföras måste lastkombinationer skapas. Likt 

lastkombinationer i Eurokoder skapas kombinationer av lastfall. Lastkombinationens typ 

bestäms och varje lastfall i kombinationen tilldelas en partialkoefficient. Analysen kommer 

sedan att ske för varje lastkombination. 

3.6 Mesh 

Mesh är det nät av små finitelement som plattor och pelare delas in i innan en FE-analys sker. 

3.7 Analys och Resultat 

Vid analys kan FEM-Design beakta de strukturella elementens linjärelastiska, icke-linjärelastiska 

och plastiska beteende. Icke-linjäriteten består i att ett element beter sig olika vid tryck och 

drag. FEM-Design kan även omlagra styvhetsmatrisen i samband med uppkomsten av sprickor i 

betong, detta kallas cracked section analysis. Vid cracked section analysis ökas lasten successivt 

under analysen. Både sprucket och osprucket tvärsnitt beaktas (FEM-Design: Applied Theory and 

Design, 2010). 

En platta i FEM-Design är ett 2D-element. Detta element genererar följande som primär utdata 

(FEM-Design: Applied Theory and Design, 2010): 

 Deplacering och rotation. 

 Moment 

 Tvärkraft 

 Reaktionskrafter 

Utifrån dessa data beräknas sekundärdata så som: 

 Sprickbredd (beror även på armeringens utförande) 

 Normalkraft 
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4 Genomförande 

4.1 Metod 

Studien bestod av FE-analys i FEM-Design av olika plattor med olika förutsättningar. Ur 

analysen utlästes data för varje variant av platta. Värden för moment, normalkraft, maximal 

sprickbredd och deformation samlades in. Därefter sammanställdes och analyserades resultaten. 

Totalt simulerades 1957 stycken plattor. 

4.2 Kvadratiska plattor 

4.2.1 Introduktion 

Som del i studien har serier med kvadratiska plattor simulerats. Sidorna hade längden 5 m med 

inkrementell ökning upp till 80 m. Alla plattor vilade på samma typ av bädd med bäddmodul 10 

MN/m3. Betongkvaliteten var C30 och hade cementtyp N. Plattorna hade två tjocklekar, två 

typer av kantupplag, två fogförhållanden och tre olika lastkombinationer. Plattjocklek 100 mm 

enkelarmerades och plattjocklek 200 mm dubbelarmerades, detta för att representera två 

vanliga utföranden. De med tjocklek på 100 mm simulerades med tre olika armeringsalternativ 

medan plattor med tjocklek på 200 mm simulerades med två olika armeringsalternativ. De olika 

varianter som simulerats kan utläsas i Figur 11. Se Figur 12 för exempel på arrangering av 

plattor i FEM-Design. För grafisk representation av inmatning, se Figur 13 och Figur 14. 
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Figur 11: Schema över olika kombinationer av förutsättningar för de simulerade plattorna. För beskrivning av 

kantupplag se 4.2.6. Fuktig = Liksidig uttorkning till RH 100% över och under betongplattan, Torr = Liksidig 

uttorkning till RH 50% över och under betongplattan, Överkant = Armeringen placerad i plattans överkant, Mitten 

= Armeringen placerad i plattans mitt, Underkant = Armeringen placerad i plattans underkant, Hela = Hela 

beräknade As,min placerad under och överkant av plattan, Halva = Halva beräknade As,min placerad i underkant och 

överkant av plattan. 
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Figur 12: Skärmbild från arrangeringen av simulerade plattor i FEM-Design. 

 

 
Figur 13: Inmatning av en platta i FEM-Design. 

 
Figur 14: Grafisk representation av en platta i FEM-

Design 
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4.2.2 Armering 

Alla plattor nätarmerades med minimiarmering för sprickbreddsbegränsning, 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛, i båda 

nätriktningarna, se bilaga A för beräkning. Nätarmeringen var av kvalitet K500C och 

𝜙 12 mm. Plattor med tjocklek på 200 mm armerades i både under och överkant, se Figur 15, 

medan de med tjocklek på 100 mm endast armerades i överkant, mitten och underkant var för 

sig, se Figur 16, Figur 17 och Figur 18. Armeringen täcktes i samtliga fall av minsta täckande 

betongskikt, 𝑐𝑛𝑜𝑚, för exponeringsklass X0; ingen risk för angrepp, se bilaga A. De 100 mm 

tjocka plattorna med armeringen i mitten hade större täckskikt. För 200 mm plattor gjordes två 

alternativ för armering. Hela 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 som armeringsarea i respektive armeringsriktning både i 

över och underkant alternativt halva 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 som armeringsarea i respektive armeringsriktning 

både i över och underkant. 

 
Figur 15: Sektion av 200 mm betongplatta med 

nätarmering i över och underkant. 𝑐𝑛𝑜𝑚 är täckskikt 

för armering. 

 
Figur 16: Sektion av 100 mm betongplatta med 

nätarmering i överkant. 𝑐𝑛𝑜𝑚 är täckskikt för 

armering. 

 
Figur 17: Sektion av 100 mm betongplatta med 

nätarmering i mitten. h = tvärsnittets höjd. 

 
Figur 18: Sektion av 100 mm betongplatta med 

nätarmering i underkant. 𝑐𝑛𝑜𝑚 är täckskikt för 

armering. 

 

4.2.3 Fogar 

Fogar har i förekommande fall simulerats. En fog är anslutningen mellan två plattor. I FEM-

Design är standardanslutningen av typen fast inspänning, det vill säga en anslutning som överför 

kraft och moment i alla riktningar, se Figur 22. Fast inspänning som kantanslutning mellan 

delplattor gör att delplattorna verkar som om de vore en stor platta, se Figur 19. Den typ av fog 

som använts i simuleringarna var en rörelsefog med tvärkraftsöverföring, se Figur 20 och Figur 

23. Rörelsefog med tvärkraftsöverföring överför endast vertikal kraft mellan delplattor och 

tillåter att delplattor glider ifrån varandra, se Figur 21 för inmatning. Poängen med rörelsefog 
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med tvärkraftsöverföring var att minimera sprickbredderna i övriga plattan och istället låta 

delplattorna deformera. 

 
Figur 19: Platta med två vinkelräta fogar med fast 

inspänning som kantanslutning. 

 
Figur 20: Platta med två vinkelräta fogar med 

rörelsefog med tvärkraftsöverföring som kantanslutning. 

 

 
Figur 21: Inmatning av en rörelsefog med 

tvärkraftsöverföring i kantanslutningen mellan två 

intilliggande plattor i FEM-Design. 

 

Figur 22: Principiell skiss för upplaget fast inspänning. 

H är horisontell reaktionskraft, R är vertikal 

reaktionskraft och M är stödmoment. 

 

 
Figur 23: Principiell skiss för en rörelsefog med 

tvärkraftsöverföring i en sektion av fogen mellan två 

plattor. Leden i fogen överför tvärkraft men inte 

moment och rullstöden tillåter plattorna att röra sig 

mot och från varandra i det horisontella planet. 
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4.2.4 Bädd 

De randvillkor som användes i simuleringarna var ytstöd och linjestöd. Ytstödet representerade 

bädden under plattan som exempelvis kunnat bestått av isolering av cellplast, dränerande samt 

kapillärbrytande lager av makadam och jord ned till berggrund. Ytstödet tog upp tryckkrafter 

men inte dragkrafter. Om plattan tryckte mot underlaget komprimerades underlaget, men om 

plattan drog i underlaget reste sig plattan och släppte från underlaget. Se Figur 24 och Figur 25 

för inmatning av ytstöd respektive grafisk representation av ytstöd i FEM-Design. Den 

bäddmodul som användes var 10 MN/m3. Friktion mellan bädd och platta har inte beaktats. 

 
Figur 24: Inmatning av bädd som ytstöd i FEM-

Design. 

 
Figur 25: Representation av bädd i form av ytstöd i 

FEM-Design. 
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4.2.5 Kantupplag 

Två typer av kantupplag simulerades för plattorna: fri kant och fast lager, se Figur 2. 

Kantupplaget fast lager representerades av linjestöd som tog upp krafter men inte moment, se 

Figur 26 för inmatning i FEM-Design av fast lager och Figur 27 för grafisk representation av fast 

lager i FEM-Design. 

 
Figur 26: Inmatning av fast lager som linjestöd i 

FEM-Design. 

 
Figur 27: Representation av fast lager kring en platta i 

FEM-Design. 

 

4.2.6 Yttemperaturlast 

Den liksidiga och den oliksidiga krympningen från uttorkning applicerades som motsvarande 

ETD i form av yttemperaturlaster. Den ETD som användes var för en platta på 200 mm av 

kvalitet C30 med cementtyp N och för uttorkning till RH 50% , se bilaga A för beräkning. RH 

100% innebär ingen uttorkning och därför ingen ETD. Samtliga plattor simulerades med en 

och samma ETD för att göra resultaten mer jämförbara. Autogen krympning togs inte 

med för att resultaten skulle fokusera på skillnaderna mellan oliksidig och liksidig 

krympning. 

ETD för liksidig uttorkning till RH 50% applicerades som yttemperaturlast på ovan- 

och undersidan av plattan, se Figur 28. ETD för oliksidig uttorkning till RH 50% i 

överkant och RH 100% i underkant applicerades som yttemperaturlast i plattans 

överkant eftersom plattan torkar ur där medan den förblir fuktig i underkant, se Figur 

29. Temperaturerna var negativa då det rörde sig om krympning. Positiv temperatur 

hade resulterat i motsvarande expansion. Se Figur 30 för grafisk representation av 

yttemperaturlast i FEM-Design. 
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Figur 28: Applicering av ETD för liksidig 

uttorkning till RH 50% som 

yttemperaturlast i FEM-Design. 

 
Figur 29: Applicering av ETD för oliksidig 

uttorkning till RH 50% i överkant och RH 

100% i underkant som yttemperaturlast i 

FEM-Design. 

 

 
Figur 30: Grafisk representation av 

yttemperaturlast i FEM-Design. 
 

 

4.2.7 Mesh 

För samtliga plattor genererades meshen automatiskt med hjälp av verktygen ’Average surface 

element size’ och ’Generate’. Det innebar att elementstorleken skiljde sig beroende på 

storleken på platta. Finare mesh på mindre plattor och grövre på större. 
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4.2.8 Lastkombinationer och analys 

Tre lastkombinationer skapades för att motsvara de tre tilltänkta uttorkningsfallen, se Figur 31. 

Lastkombinationerna sattes till typen kvasi permanent brukstillstånd för att resultaten skulle visa 

sprickbredder. Partialkoefficienterna sattes till 1,00 för att lasterna skulle motsvara de 

karaktäristiska. 

 Fuktig: Ingen uttorkning. Plattan är helt fuktig motsvarande RH 100% över och under. 

Endast egentyngd som last. 

 Oliksidig: Oliksidig uttorkning. Plattan torkar ur till RH 50% på ovansidan och RH 

100% på undersidan. Egentyngd och oliksidig uttorkning som laster. 

 Torr: Liksidig uttorkning: Plattan torkar ur till RH 50% både över och under. 

Egentyngd och liksidig uttorkning som last. 

 

 

Figur 31: Inmatning av lastkombinationer i FEM-Design. 

Egentyngden beräknades internt i FEM-Design. Analysen som utfördes på plattorna var av typen 

ickelinjär elastisk med hänsyn till plastiskt beteende hos de strukturella elementen. 

4.3 Bäddmodul 

En serie av simuleringar gjordes för att testa bäddmodulens inverkan på maximal sprickbredd. 

Bara en storlek på plattorna simulerades, 10x10 m. Alla plattor var 200 mm med hela As,min i 

över och underkant, se 4.2.3 för ytterligare beskrivning. Inga fogar simulerades. I övrigt var 

förutsättningarna lika som för de kvadratiska plattorna förutom att bäddmodulen varierades. De 

bäddmoduler som testades var 1, 5, 10, 15, 20 och 25 MN/m3. 
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4.4 Betongplankan 

En simulering i FEM-Design utfördes för att verifiera deformationerna i Amiot och Torungs 

(2015) studie. Geometrin bestod av en betongplatta med dimensionerna 2400x170x50 mm och 

ett armeringsjärn Ø8 placerat mitt i tvärsnittet längs längden. I deras experiment vilade 

plankorna på en bädd av mineralull och armeringsjärnet som stack ut ur ändarna vilade i vaggor. 

Upplaget simulerades som en fritt upplagd balk med punktstöd som fast lager i ena änden och 

som rullstöd i den andra, se Figur 32. En tolkning gjordes att egentyngden bars av mineralullen 

och att mineralullen var tillräckligt mjuk för att inte hindra deformationer. Därför togs inte 

egentyngden och bädd med i simuleringen.  

 

Figur 32: Modell av plankan med upplag av punktstöd i form av fast lager till vänster respektive rullstöd till höger. 

 

Plankorna i Amiot och Torungs (2015) studie var av betongkvalitet motsvarande C48 och 

cementtyp N. De var exponerade för RH 100% på undersidan och RH 25% på översidan, se 

bilaga A för beräkning av ETD. För plankan togs även autogen krympning med, se bilaga A för 

beräkning. ETD för oliksidig uttorkning applicerades i överkant med en yttemperaturlast medan 

ETD för autogen uttorkning applicerades i över och underkant med ytterligare en 

yttemperaturlast. 
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5 Resultat 

5.1 Kvadratiska plattor 

5.1.1 Två plattor 

I Figur 33 till Figur 40 i detta avsnitt följer en närmare titt på utdata för två av de kvadratiska 

plattorna. Detta för att ge en mer komplett bild av resultaten för övriga plattor. Plattorna som 

visas här är 20x20 m2, 100 mm tjocka, utan fog och armering i underkant. En med kantupplaget 

fast lager och den andra med fri kant, överst respektive underst i Figur 33 till Figur 40. Värdet 

som visas är det största för plattan och enheten står i varje figurbeskrivning. Observera att 

skalorna för värden kan skilja sig från figur till figur. 

I Figur 33 syns hur deformationer hos en platta varierar med olika uttorkningsförhållanden och 

kantupplag. För fuktiga plattor är enda lasten egentyngden. Därför sjunker hela plattan ned 

jämnt om det är fri kant, medan den med fast lager hålls kvar längs kanterna. Oliksidig 

uttorkning resulterar i kantresning för fri kant, medan plattans inre delar trycker ned i 

underlaget vid fast lager. Torr, liksom fuktig, sjunker ned på grund av egentyngd. Dessutom 

krymper den jämnt över tvärsnittet.  

 

Figur 33: Deformationer för en storlek på platta med olika kantupplag och uttorkningsförhållanden. 

 

I Figur 34 till Figur 36 illustreras momentfördelningen i tvärsnittet hos plattor med olika 

uttorkningsförhållanden och kantupplag. Plattorna ses ovanifrån. Fuktiga och torra plattor har 

lika momentbild med lågt moment. Plattorna med oliksidig uttorkning får ett högt negativt 

moment, vilket innebär drag i överkant. Detta överensstämmer med krympningsgradienten från 

tidigare avsnitt. Momentet är jämnt utspritt över hela plattornas ytor. 
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Figur 34: Kantupplag: Fast lager 

över, fri kant under. 

Lastkombination: Fuktig, Resultat: 

Mx’ [kNm/m] 

 
Figur 35: Kantupplag: Fast lager 

över, fri kant under. 

Lastkombination: Oliksidig, 

Resultat: Mx’ [kNm/m] 

 
Figur 36: Kantupplag: Fast lager 

över, fri kant under. 

Lastkombination: Torr, Resultat: 

Mx’ [kNm/m] 

 

I Figur 37 till Figur 39 syns normalkrafter för samma plattor. Endast de plattor som inte har 

fogar, krymper och sitter fast i kantupplagen uppvisar normalkraft i sina tvärsnitt. 

 
Figur 37: Kantupplag: Fast lager 

över, fri kant under. 

Lastkombination: Fuktig, Resultat: 

Nx’ [kN/m] 

 
Figur 38: Kantupplag: Fast lager 

över, fri kant under. 

Lastkombination: Oliksidig, 

Resultat: Nx’ [kN/m] 

 
Figur 39: Kantupplag: Fast lager 

över, fri kant under. 

Lastkombination: Torr, Resultat: 

Nx’ [kN/m] 
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I Figur 40 illustreras hur kombinationen av moment och normalkraft skapar sprickor i plattor på 

mark. De största sprickbredderna erhålls i torr platta med fast lager. Dessa sprickor beror 

endast på normalkraft. I plattor med oliksidig uttorkning skapas sprickor på grund av moment 

och, om plattan har fast lager, normalkraft. 

 

Figur 40: Kombinationsbild av moment [kNm/m], normalkraft [kN/m] och sprickbredd i överkant [mm]. För 

vardera platta syns moment uppe till vänster, normalkraft uppe till höger och sprickbredd i överkant av plattan syns i 

den nedre halvan. 

 

5.1.2 Moment 

I Figur 41 till Figur 44 redovisas moment beroende på plattstorlek. I Figur 41 och Figur 42 är 

fall som inte erhöll något moment inte representerade. I övrigt representerar Figur 41 och Figur 

42 samma data som Figur 43 och Figur 44. Två typer av diagram presenteras för att lättare 

kunna göra jämförelser. För tabellerade resultat se bilaga B. 

I Figur 41och Figur 42 redovisas maxmoment som funktion av plattstorlek. Varje graf 

representerar en variant av platta. Det syns tydligt ökad plattstorlek ger ökat moment för 

plattor av storlekar mellan 5x5 m2 till cirka 30x30 m2. Därefter är momentet relativt konstant. 
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Figur 41: Diagram med maxmoment för plattor med tjocklek 100 mm med olika storlekar. 

 

 

Figur 42: Diagram med maxmoment för plattor med tjocklek 200 mm med olika storlekar. 
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I Figur 43 och Figur 44 redovisas maxmoment för plattor med olika utföranden. Momenten 

avläses på den vertikala axeln. Den horisontella axeln visar plattor indelade efter 

uttorkningsförhållande, kantupplag, fog och storlek. I Figur 43 är alltså gruppen med staplar 

längst till vänster plattor med fuktigt uttorkningsförhållande, kantupplag fast lager och med fog. 

Varje stapel inom gruppen representerar en plattstorlek. Detta kan ses i lathunden i det övre 

högra hörnet i Figur 43. 

 

Figur 43: Jämförelse av moment i alla kombinationer för plattor med tjocklek på 100 mm. Horisontella axeln: 

Beskriver variant av platta. Vertikala axeln: Moment i kNm/m. I varje grupp representerar en stapel en plattstorlek 

för den varianten, se lathunden uppe till höger i figuren. 
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Figur 44: Jämförelse av moment i alla kombinationer för plattor med tjocklek på 200 mm. Horisontella axeln: 

Beskriver variant av platta. Vertikala axeln: Moment i kNm/m. I varje grupp representerar en stapel en plattstorlek 

för den varianten, se lathunden uppe till höger i figuren. 

 

5.1.3 Normalkraft 

Normalkraft beroende på plattstorlek redovisas i Figur 45 och Figur 46. Det kan ses att 

normalkraften är relativt konstant i de fall som redovisas i ovan nämnda figurer. Fall som inte 

erhöll normalkraft redovisas inte i dessa diagram, utan i Tabell 2. För tabellerade resultat se 

bilaga B.  

 

Figur 45: Diagram med maximal normalkraft för plattor med tjocklek på 100 mm med olika storlekar. Fog: utan 

fog, med fog. Kantupplag: fast lager. Lastkombination: oliksidig, torr. 
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Figur 46: Diagram med maximal normalkraft för plattor med tjocklek på 200 mm med olika storlekar. Fog: utan 

fog, med fog. Kantupplag: fast lager. Lastkombination: oliksidig, torr. 

 

Tabell 2: Varianter av plattor med tjocklek 100 mm och 200 mm där ingen normalkraft bildades i tvärsnittet. 

Kombination Fog Kantupplag Lastkombination 

1 Med fog Fast lager Fuktig 

2 Med fog Fri kant Fuktig 

3 Utan fog Fast lager Fuktig 

4 Utan fog Fri kant Fuktig 

5 Med fog Fast lager Oliksidig 

6 Med fog Fri kant Oliksidig 

7 Utan fog Fri kant Oliksidig 

8 Med fog Fast lager Torr 

9 Med fog Fri kant Torr 

10 Utan fog Fri kant Torr 
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5.1.4 Maximal sprickbredd i överkant 

I Figur 47 till Figur 50 redovisas erhållna maximala sprickbredder i överkant för de kvadratiska 

plattorna. De kombinationer som inte gav någon sprickbredd har inte tagits med i 

linjediagrammen, i övrigt presenteras samma data i linjediagrammen som i stapeldiagrammen. 

För tabellerade resultat se bilaga B. 

 

 

Figur 47: Diagram med maximal sprickbredd i överkant för 100 mm tjocka plattor. De kombinationer som inte är 

representerade i diagrammet erhöll ingen spricka. Förklaring av dataserier: Fog: utan fog, med fog. Kantupplag: fast 

lager, fri kant. Lastkombination: oliksidig, torr. Armeringens placering i tvärsnittet: Mitt = mitten, UK = 

underkant, ÖK = överkant. 
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Figur 48: Diagram med maximal sprickbredd i överkant för 200 mm tjocka plattor. De kombinationer som inte är 

representerade i diagrammet erhöll ingen spricka. Förklaring av dataserier: Fog: utan fog, med fog. Kantupplag: fast 

lager, fri kant. Lastkombination: oliksidig, torr. Armeringens placering i tvärsnittet: Mitt = mitten, UK = 

underkant, ÖK = överkant. 

I Figur 49 och Figur 50 redovisas maximal sprickbredd för olika varianter av plattor. 

Sprickbredd avläses på den vertikala axeln. Den horisontella axeln visar plattor indelade efter 

uttorkningsförhållande, kantupplag, fog och armeringsutformning. Exempelvis representerar 

den grupp med högst staplar i Figur 49 plattor med tort uttorkningsförhållande, fast lager, utan 

fog och armering i underkant. Varje stapel inom gruppen representerar en plattstorlek. 

 

Figur 49: Jämförelse av maximal sprickbredd för alla kombinationer av plattor med tjocklek 100 mm. Horisontell 

axel: Beskriver variant av platta. Vertikal axel: Sprickbredd i mm. I varje grupp av staplar representerar en stapel en 

plattstorlek för den varianten, se lathunden uppe till vänster i figuren. 
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Figur 50: Jämförelse av maximal sprickbredd för alla kombinationer av plattor med tjocklek 200 mm. Horisontell 

axel: Beskriver variant av platta. Vertikal axel: Sprickbredd i mm. I varje grupp av staplar representerar en stapel en 

plattstorlek för den varianten, se lathunden uppe till vänster i figuren. 
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5.2 Bäddmodul 

Figur 51 visar moment i tvärsnittet, Figur 52 visar normalkrafter, Figur 53 visar maximal 

sprickbredd i överkant som resultat från simuleringarna med varierande bäddmodul. De 

kombinationer som inte är representerade i nedanstående figurer erhöll värdet noll från 

simuleringarna. Se bilaga B för tabellerade data. 

 

 

Figur 51: Maxmoment i tvärsnittet för plattorna för beroende på bäddmodul. 

 

 

Figur 52: Största normalkraft i tvärsnittet för plattorna för beroende på bäddmodul. 
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Figur 53: Maximal sprickbredd i överkant för plattorna för beroende på bäddmodul. 

5.3 Betongplankan 

Amiot och Torung (2015) mätte deformationen av tre prover utsatta för oliksidig uttorkning 

under en period på 140 dagar efter 28 dagars härdning. I Figur 54 redovisas mätdata från dag 

140 tillsammans med motsvarande mätdata från denna studies simulering. Mätdatan anger 

nedböjning i mm av olika punkter på plankan. 

 

Figur 54: Medelvärde för nedböjning från Amiot och Torung (2015) tillsammans med nedböjning från denna 

studies simulering. 
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6 Diskussion 

6.1 Metod 

Valet av programvara för FE-analys medförde goda möjligheter att simulera många plattor med 

många olika förutsättningar istället för bara en eller ett fåtal plattor och förutsättningar. Det 

möjliggjorde även jämförelse av många förutsättningar en platta kan existera under. Den stora 

mängden av simuleringar bidrog till många insikter som annars skulle varit svåra att komma 

fram till med färre data att jämföra. Dock kanske möjligheten att simulera alla förhållanden så 

nära verkligheten som möjligt inte varit lika bra i FEM-Design som hos andra programvaror. 

Exempelvis interaktion mellan betong och armering eller utvärdering av plattans tvärsnitt då de 

element som använts varit i 2D, inte 3D. 

I denna studie användes inte cracked section analysis i FEM-Design. Resultaten från försök med 

den analysmetoden visade sig vara av varierande trovärdighet med modeller som till synes inte 

hade någon bärighet. Om det var en miss i modellen eller fel i programvaran är svårt att avgöra. 

Ett problem skulle kunna vara att programmet gav materialet styvheten noll under vissa 

förhållanden. Annars skulle cracked section analysis varit den mest lämpade metoden. 

Simuleringarna inkluderade inte autogen uttorkning, eftersom syftet var att fokusera på 

effekterna från den oliksidiga uttorkningen jämfört med ingen uttorkning (fuktig). Det innebar 

att deformationerna i simuleringarna var mindre än om autogen krympning inkluderats. Den 

autogena krympningen är förhållandevis liten jämfört med krympningen i överkant för oliksidig 

krympning vid RH 50%. Således var dess effekt på resultaten också relativt liten. 

Simuleringarna skulle varit mer verklighetstrogna om autogen krympning inkluderats som last. 

Den ETD som användes i denna studie var samma för alla plattor i kvadratiska plattor delen. 

Enligt beräkningarna med Eurokod 2 skulle ETD skiljt sig vid olika tjocklekar på platta och olika 

uttorkningsförhållanden. En tunnare platta skulle haft större värde på ETD, likaså en platta med 

uttorkning på båda sidor som i lastkombinationen torr. Detta skulle bidragit till samma typ av 

effekter som utelämnandet av autogen krympning. Bara en ETD användes i syfte att öka 

möjligheten till jämförelse mellan resultaten. 

I studien analyserades maximal sprickbredd i stor utsträckning och många slutsatser grundar sig 

på dessa. Dock maximal endast sprickbredd inte en komplett bild av sprickbildningen. 

Avståndet mellan sprickorna skulle ge ytterligare intressant och värdefull information som total 

sprickbredd med mera. FEM-Design erbjöd tyvärr inte detta som utdata. 
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6.2 Uttorkningsförhållande 

I de konstruktioner av platta på mark där tätskiktet ligger ovanför betongen istället för under 

blir plattan fuktigare. Plattan har inte möjlighet att torka ut uppåt utan förblir kontinuerligt 

fuktig, nära RH 100% i över- och underkant. Det innebär att deformationerna som skulle 

uppkommit från uttorkningskrympning elimineras. Kvar blir deformationer från autogen 

krympning (inte representerad i resultaten för Kvadratiska plattor), egentyngd och extern last. 

Som syns i Figur 49 och Figur 50 var det inga sprickor alls för lastkombinationer med fuktig 

platta. Detta på grund av att det inte uppkom någon krympning i dessa kombinationer. Viss 

sprickbildning skulle kunnat uppstå om autogen krympning ingått i simuleringarna. 

Från Figur 43 och Figur 44 är det tydligt att de plattor som utsatts för oliksidig uttorkning fick 

störst moment av simuleringarna. Det beror på den oliksidiga krympningsgradienten som 

skapades av plattans fuktgradient. De största dragkrafterna uppstod i plattor utan fog men med 

fast lager och lastkombination torr, se Figur 45 och Figur 46. Som syns i Figur 47 uppstår störst 

maximal sprickbredd i plattor med oliksidig eller torr uttorkning. Under dessa förhållanden, då 

det var stora moment och normalkrafter i plattan, var det rimligt att hitta de största 

sprickbredderna eftersom FEM-Design beräknade sprickbredder utifrån moment, normalkraft 

och armeringens utförande. 

6.3 Randvillkor 

Det fasta lagret gjorde att plattan hölls fast i kanten medan egentyngden gjorde att plattans inre 

delar sjönk ned i underlaget, se fuktig med fast lager i Figur 33. Det fasta lagret var utformat 

som helt fast, det vill säga stumt i alla riktningar men tillät vridning. En verkligare lösning skulle 

varit att låta det fasta lagret ha samma styvhet i tryck som plattans bäddmodul. På så vis skulle 

resultatet för fuktig och fast lager i Figur 33 givit en jämn deformation över hela plattan. Det 

skulle motsvarat en jämn sättning i hela konstruktionen. Samma resonemang kan naturligtvis 

föras för många av de övriga resultaten som också berodde på detta val av randvillkor. 

Friktionens roll i sammanhanget skulle inte blivit märkbar för någon variant av plattorna. Detta 

berodde på följande saker. Mellan platta och underlagets översta lager, cellplast, är friktionen 

låg jämfört med mellan exempelvis betong och makadam. Friktionen utgjorde inte ett hinder 

för plattan att röra sig. Friktion skulle dessutom bara spelat för de varianter med kantupplaget 

fri kant då plattan var fri att röra sig. Kring eventuella hinder som brunnar och förstärkningar 

som skulle förhindrat plattan att röra sig skulle det varit en fog som lät plattan röra sig utan 

förhinder. Med kantupplaget fast lager kunde plattan ändå inte kunna rört sig på grund av att 

den satt fast i kantbalken och nedtyngd av en eventuell vägg. Den förhindrade rörelsen visade sig 

i form av sprickor istället. 

Normalspänningarna som syns för fast lager i Figur 38 och Figur 39 var resultatet av den 

förhindrade deformationen i plattan, kanten kan inte flytta sig. Varianterna med fri kant utsattes 

för samma last men där var plattan fri att deformeras. I och med deformationen blev det ingen 
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dragkraft i plattan och således inga sprickor till följd. Liknande resonemang kan föras angående 

moment. Förhindrade moment är vad som orsakar sprickor medan oförhindrade orsakar 

deformation. 

6.4 Sprickbildning 

I Figur 41 och Figur 42 syns att ökningen av Mx var stor i plattstorleksintervallet 5x5 m2 – 

30x30 m2. Plattornas storleksökning därefter resulterade endast i små ökningar av Mx. Samma 

förhållande gällde mellan plattstorlek och maximal sprickbredd. Det kan bero på att när en 

platta börjar spricka upp fungerade sprickorna som leder. Över dessa leder överfördes inte 

moment. På så vis hölls plattornas moment på en konstant nivå och således även maximal 

sprickbredd. 

De moment som skapades vid oliksidig uttorkning gav drag i överkant av plattan. Påförandet av 

en yttre last på plattan skulle gett ett moment i motsatt riktning. En last av en viss storlek skulle 

eliminerat momentet från den oliksidiga uttorkningen medan en ännu större last skulle skapat 

drag i underkant av plattan. 

6.5 Armering 

Vid jämförelse av Figur 49 och Figur 50 är det uppenbart att ju högre i tvärsnittet för en platta 

sprickarmeringen var placerad desto mindre blev den maximala sprickbredden. Detta kan 

kopplas till krympningsgradienten som uppstod vid oliksidig uttorkning. Vid plattans ovansida 

var krympningen som störst och således också dragspänningen. Därför skulle behovet av 

armering i överkant vara större än i underkant om plattan inte utsätts för yttre last. 

Vanligtvis är betongelement som utsätts för moment armerade i underkant. Det beror på att 

dragspänningar uppstår där om elementet belastas ovanifrån. Här uppstår alltså en konflikt om 

plattan ifråga är enkelarmerad. Då behöver både oliksidig uttorkning och yttre laster beaktas vid 

dimensionering. Armering behövs alltså både i över och underkant. För dubbelarmerade 

tvärsnitt är detta inte ett problem eftersom det då finns armering både i överkant och 

underkant. 

En av armeringens funktioner är att fördela sprickor jämt över hela utbredningen av plattan för 

att minimera sprickbredderna. Eftersom detta sker genom armeringens jämna töjning över hela 

plattans längd skulle det innebära att armeringens sämsta placering ur sprickbildningssynpunkt 

är i neutrallagret eller så nära neutrallagret som möjligt där armeringen varken sträcks eller 

komprimeras. Alla plattor i denna studie har antingen inget neutrallager (rent drag eller tryck) 

eller neutrallagret i underkant av plattan (moment och drag). 

För plattor med tjocklek 200 mm analyserades alternativ med hela As,min både i över- och 

underkant samt alternativ där As,min delades lika på över och underkant. Resultaten visade tydligt 

att med dubbla armeringsarean blev sprickorna hälften så breda, se Figur 50. 
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6.6 Fogar 

I och med införandet av fogar eliminerades normalkrafterna, se Tabell 2, eftersom plattan är fri 

att deformera istället. Momenten var konstanta för båda fallen, se Figur 43. I Figur 49 och Figur 

50 syns att maximal sprickbredd minskade med mer än hälften för en platta med fast lager om 

den försågs med en fog i respektive riktning. Fogen som användes i simuleringarna kunde inte 

överföra moment. Dock visar resultaten att momenten förblir lika i en platta av en tjocklek med 

eller utan fog. Det spelar alltså ingen roll för sprickbredder om fogen överför moment eller 

inte. 

6.7 Bäddmodul 

Bäddmodulen påverkade inte maximal sprickbredd nämnvärt i de simulerade fallen. Däremot 

under inverkan av yttre utbredd last eller punktlast är det möjligt att bäddmodulen skulle haft 

större inverkan på maximal sprickbredd som Alani och Aboutalebi (2012) visade. Möjligtvis kan 

storlek på platta påverka bäddmodulens inflytande på maximal sprickbredd. I Figur 51 syns att 

bäddmodulen hade viss inverkan på det moment som utvecklades i en platta. Detta skedde 

framförallt i intervallet 1 – 5 MN/m3. Däremot var normalkraften konstant och oberoende av 

bäddmodulen. 

6.8 Betongplankan 

Simuleringarna gav större deformation än vad plankorna i Amiot & Torungs (2015) 

undersökning fick, men storleksordningen skiljde sig något. Det kan bero på att den 

fuktgradient som använts i simuleringarna för oliksidig uttorkning var linjär. En verklig 

fuktgradient är inte helt linjär, som visats av Shadravan, Ramseyer och Kang (2015) samt Wei, 

Wang och Gao (2015). Om en verklig fuktgradient applicerats kanske resultaten skulle varit 

närmare varandra. 

  



 

40 
 

7 Slutsatser 

Slutsatser som dras från denna studie är: 

 Oliksidig uttorkning skapar moment och normalkraft i en platta på mark. 

 Den största förändringen av moment, normalkraft och maximal sprickbredd mellan 

plattor av olika storlekar sker i intervallet 5x5 m2 till 30x30 m2. 

 Momentet i en platta med oliksidig uttorkning beror på plattans tjocklek. 

 Normalkraften i en fast lagrad platta med oliksidig eller full uttorkning beror på plattans 

tjocklek. 

 Större armeringsarea på samma nivå i tvärsnittet ger mindre sprickbredder. 

 Underkantsarmering tar i huvudsak moment av last ovanifrån och överkantsarmering 

fördelar i huvudsak sprickor från oliksidig uttorkning. 

 I stora plattor beter sig sprickor som leder. 

 Oliksidig uttorkning skapar inte genomgående sprickor hos de i den här studien 

analyserade storlekar på plattorna. 

 Användning av rörelsefog med tvärkraftsöverföring minskar maximal sprickbredd 

betydligt eftersom normalkraften elimineras. 

 Det har ingen påverkan på maximal sprickbredd om en fog överför moment eller ej. 

 Det räcker med en rörelsefog med tvärkraftsöverföring i vardera huvudriktning i en 

platta för att eliminera normalkrafter, vilket minskar maximal sprickbredd. 

 Fast lager medför större tvångskrafter i en platta medan fri kant medger deformationer 

och därmed minskar sprickbildningen. 

 Bäddmodulen skulle kunna användas för att påverka momentutveckling i en platta på 

mark. 
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8 Framtida forskning 

Det finns en uppsjö av möjligheter att bedriva vidare forskning inom området oliksidig 

uttorkning av betong. Några idéer författarna av denna studie fått under arbetets gång är: 

 Optimal utformning av armering. Var i tvärsnittet bör armeringen placeras, hur stor 

armeringsarea behövs och så vidare. 

 Hur bör en platta på mark modelleras i FEM-Design för att ge mest tillförlitliga resultat. 

 Hur källarväggar påverkas av oliksidig uttorkning. 

 Hur olika externa laster påverkar spänningsgradienten i en platta på mark vid oliksidig 

uttorkning. 

 Göra mer noggranna simuleringar genom att använda en verklig fuktfördelning istället 

för linjär. 

 Undersöka årstidernas inverkan på fuktgradienten eftersom RH i luften varierar mellan 

årstiderna. 

 Undersöka fuktgradienten i en platta på mark med isolering och fuktspärr ovanpå 

betongen. I teorin ska detta skapa en konstant fuktfördelning i tvärsnittet. 
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9 Hållbar utveckling 

Förhoppningen är att resultaten av denna studie ska kunna leda till mer hållbara 

betongkonstruktioner. Genom att öka förståelsen för hur oliksidig uttorkning påverkar 

sprickbildning i plattor skapas förbättrade förutsättningar för att förebygga och undvika 

problemet. Sprickfria konstruktioner leder bland annat till minskad radon- och 

fuktgenomsläpplighet. Detta ökar betongens beständighet och således minskas eventuella behov 

av reparationer. I slutändan kan detta skapa ekonomiska besparingar och konstruktioner med 

längre livslängd. 
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Bilaga A - Beräkningar 

Minimiarmering 

Betongkvalitet C30 ger: 

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 = 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 [𝑀𝑃𝑎] 

Armeringsstål K500C ger: 

𝜎𝑠 = 𝑓𝑦𝑘 = 500 [𝑀𝑃𝑎] 

Hela tvärsnittet förväntas utsättas för dragspänningar från krympningsgradienten. 𝐴𝑐𝑡 

för en meter av en 200 mm tjock platta blir då: 

𝐴𝑐𝑡 = 1000 × 200 = 200 000 [
𝑚𝑚2

𝑚
] 

𝑘𝑐 = 1 

𝑘 = 1 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
𝑘𝑐𝑘𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓𝐴𝑐𝑡

𝜎𝑠

=
1 × 1 × 2,9 × 200 000

500
= 1159 [

𝑚𝑚2

𝑚
] 

 

Antag armeringsdiameter ∅ = 12 [𝑚𝑚] 

Antal armeringsstänger som behövs per meter platta är då: 

1159

𝜋 × 62
= 10,25 

𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑚
 

Avståndet mellan stängerna, 𝑠, är: 

𝑠 =
1000

10,25
= 97,5 [𝑚𝑚] 

 

Cnom 

Armeringsdiameter, ∅, väljs till 12 mm. 

𝑐𝑚𝑖𝑛 = max{12,10} = 12 [𝑚𝑚] 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 12 + 10 = 22 [𝑚𝑚] 
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ETD 

Betongkvalitet C30  

Cement typ N 

∝𝑑𝑠1= 4 

∝𝑑𝑠2= 0,12 

𝑓𝑐𝑚 = 38 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑐𝑚0 = 10 𝑀𝑃𝑎 

Luftfuktigheten väljs till: 

𝑅𝐻 = 50% 

𝑅𝐻0 = 100% 

𝜀𝑐𝑑,0 = 0,85 [(220 + 110 × 4) × 𝑒−0,12×
38
10] × 10−6 × 1,55 [1 − (

50

100
)

3

] = 0,48‰ 

ℎ0 = 2 × 200 = 400 𝑚𝑚 

𝑘ℎ = 0,75 +
0,75 − 0,70

3 − 5
= 0,725 

𝜀𝑐𝑑,∞ = 0,725 ×
0,48

1000
= 0,35‰ 

𝐸𝑇𝐷 =
0,35 × 10−3

10 × 10−6
= 35 ℃ 

För att ETD ska resultera i en krympning måste den anges som negativ i FEM-Design. 

Alltså: 

𝐸𝑇𝐷 = −35 °𝐶 

ETD för plankan 

Betongkvalitet C28  

Cement typ N 

∝𝑑𝑠1= 4 

∝𝑑𝑠2= 0,12 

𝑓𝑐𝑚 = 56 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑐𝑚0 = 10 𝑀𝑃𝑎 

Luftfuktigheten sätts till: 
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𝑅𝐻 = 25% 

𝑅𝐻0 = 100% 

𝜀𝑐𝑑,0 = 0,85 [(220 + 110 × 4) × 𝑒−0,12×
56
10] × 10−6 × 1,55 [1 − (

25

100
)

3

] = 0,44‰ 

ℎ0 = 2 × 50 = 100 𝑚𝑚 

𝑘0 = 1,0 

𝜀𝑐𝑑,∞ = 1,0 ×
0,44

1000
= 0,44‰ 

𝜀𝑐𝑎(∞) = 2,5(48 − 10) × 10−6 = 0,095‰ 

 

𝐸𝑇𝐷𝑑 =
0,44 × 10−3

10 × 10−6
= 44,0 ℃ 

𝐸𝑇𝐷𝑎 =
0,095 × 10−3

10 × 10−6
= 9,50 ℃ 

 

För att ETD ska resultera i en krympning måste den anges som negativ i FEM-Design. 

Alltså: 

𝐸𝑇𝐷𝑑 = −44 ℃ 

𝐸𝑇𝐷𝑎 = −9,5 ℃ 
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Bilaga B - Tabellerade resultat 

Teckenförklaring: 

MSB = Maximal sprickbredd 

PPM = Platta på mark 
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Bäddmodul – Maximal sprickbredd 

Typ Mätpos. Lastkomb. Kantuppl. 1 5 10 15 20 25 

MSB Underkant Torr Fast lager 2,777 2,674 2,649 2,639 2,632 2,628 

MSB Underkant Oliksidig Fast lager 1,592 1,315 1,227 1,179 1,147 1,121 

MSB Underkant Fuktig Fast lager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MSB Underkant Fuktig Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MSB Underkant Torr Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MSB Underkant Oliksidig Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MSB Överkant Torr Fast lager 2,719 2,644 2,626 2,619 2,615 2,612 

MSB Överkant Oliksidig Fast lager 2,151 2,087 2,104 2,101 2,090 2,093 

MSB Överkant Oliksidig Fri kant 0,170 0,315 0,371 0,402 0,422 0,432 

MSB Överkant Fuktig Fast lager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MSB Överkant Fuktig Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MSB Överkant Torr Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Bäddmodul – Nx och Mx 

Typ 
Lastkomb. Kantuppl. 1 5 10 15 20 25 

Nx Torr Fast lager 2478,541 2478,541 2478,541 2478,541 2478,541 2478,541 

Nx Oliksidig Fast lager 1239,270 1239,270 1239,270 1239,270 1239,270 1239,270 

Nx Torr Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nx Oliksidig Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nx Fuktig Fast lager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nx Fuktig Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mx Fuktig/Torr Fast lager 9,325 3,491 2,372 1,884 1,612 1,441 

Mx Fuktig Fast lager 9,325 3,491 2,372 1,884 1,612 1,441 

Mx Torr Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mx Fuktig Fri kant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mx Oliksidig Fri kant -24,014 -38,219 -43,121 -45,807 -47,511 -48,410 

Mx Oliksidig Fast lager -38,688 -52,322 -53,678 -52,984 -52,139 -51,573 
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