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Abstract

Modelling of soil in digital calculation methods

Maja Håkansson, Sebastian Andersson

Computerized programs which perform calculations have developed 
rapidly over the past 30 years. The programs have progressed from 
performing basic calculations to more advanced ones which gives an 
opportunity to perform more accurate calculations. Even though 
advanced calculation programs exist, many calculations are still 
done by hand or in simple programs when designing foundations. 

The purpose of this thesis is to study the differences in results 
of ground pressure and settlements when using two different 
programs. The programs that have been used are WIN-Statik 
Foundation (which is an easier program) and FEM-Design (which is a 
more advanced program). Two methods are used to describe the soil 
in FEM-Design. The first involves springs with a predetermined 
stiffness (bedding modulus). The second method involves modelling 
the soil as a solid mass (3D-soil) along with the stratigraphy and 
its properties. The programs are evaluated from a usability point 
of view and how easy it is to understand the results, in order to 
understand why many construction engineers choose to use simpler 
programs than FEM-Design. The objective of the thesis is to 
produce a user manual for FEM-Design’s 3D-soil module to increase 
the usage of FEM-Design throughout the whole design process. 

Three different constructions have been modelled in order to 
perform the calculations: an individual footing, a group of three 
individual footings and a foundation slab. The results from the 
calculations were compared between the programs but also between 
the constructions. The comparison showed that FEM-Design with 3D-
soil is recommended when preforming calculations of foundations 
placed close to each other. This is because the other methods do 
not take into consideration the impact the foundations have on 
each other. The biggest settlement of the foundation group more 
than doubled compared to the single foundation when the 
calculations were done with 3D-soil. The two other methods gave 
the same result of settlement for both constructions. When the 
foundation slab was calculated with 3D-soil the ground pressure 
became more than twice as big compared to the calculation with the 
bedding modulus. The advantage of WIN-Statik is that only a few 
input values are needed and the calculation is easy to perform. In 
most cases the simplification of the calculations in WIN-Statik 
creates bigger foundations than needed.
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Sammanfattning 
Datoriserade program för att göra konstruktionsberäkningar har utvecklats 

snabbt under de senaste 30 åren. Programmen har gått från att vara enkla och 

endast kunna utföra specifika beräkningar till att bli mer avancerade vilket ger 

möjlighet till utförligare beräkningar. Trots tillgången till avancerade beräk-

ningsprogram används idag i stor utsträckning fortfarande handberäkningar 

eller enkla beräkningsprogram för kontroll och dimensionering av grundkon-

struktioner.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur beräkningsresultaten av grund-

tryck och sättningar skiljer sig mellan två program. Programmen som används 

är WIN-Statik Foundation vilket är ett enklare program och FEM-Design vilket 

är ett mer avancerat program. I programmet FEM-Design genomförs beräk-

ningarna med två olika metoder: den ena där jorden modelleras med en be-

stämd styvhet (bäddmodul) och den andra där jorden modelleras som en volym 

(3D-soil) där aktuell jordlagerföljd och egenskaper anges direkt i programmet. 

Användarvänligheten och resultattolkning av programmet utvärderas för att ta 

reda på varför många konstruktörer frångår FEM-Design vid beräkning av 

grundkonstruktioner. Målet är att genom framtagande av en användarguide öka 

användandet av FEM-Design genom hela dimensioneringsprocessen. 

Tre olika typkonstruktioner har använts för att utföra beräkningarna: ett enskilt 

pelarfundament, en grupp av 3 pelarfundament samt en platta på mark. Beräk-

ningsresultaten jämfördes dels mellan programmen och dels mellan konstrukt-

ionerna. Jämförelserna har visat att FEM-Design med metoden 3D-soil är att 

föredra speciellt vid beräkningar av fundament som ligger nära varandra då 

fundamentens påverkan på varandra försummas i de andra beräkningsmetoder-

na. Den största sättningen som fundamenten i pelargruppen beräknades orsaka, 

mer än fördubblades jämfört med sättningen för det enskilda fundamentet när 

beräkningen gjordes med 3D-soil. De andra två metoderna gav precis samma 

sättning för både det enskilda pelarfundamentet och gruppen av pelarfunda-

ment. För plattan på mark gav beräkning med 3D-soil mer än det dubbla max-

imala grundtrycket än beräkning med bäddmodul. Fördelen med WIN-Statik är 

att det endast krävs ett fåtal ingångsvärden och att beräkningen går snabbt att 

genomföra. I de flesta fall leder dock programmets förenklingar till att funda-

menten blir fel dimensionerade.  

 

Nyckelord: FEM-Design, WIN-Statik, Grundtryck, Sättningar, Grundkon-

struktioner 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

När en byggnad ska uppföras måste en passande grundläggningsmetod be-

stämmas och ingående konstruktionsdelar dimensioneras. Ansvaret för att lösa 

uppgifterna ligger på en geotekniker och en konstruktör. Gränsdragningen mel-

lan dem är inte alltid densamma utan varierar från projekt till projekt. Vanligast 

är att geoteknikern utför en geoteknisk markundersökning och föreslår en 

grundläggningsmetod och hur mycket marken får belastas. Det är sedan upp till 

konstruktören att utforma grunden så att marken klarar av lasterna från bygg-

naden. Strusofts WIN-statik Foundation är ett vanligt förekommande beräk-

ningsprogram för kontroll och utformning av grundkonstruktioner. Programmet 

utför enklare beräkningar med konservativa antaganden.  

Beräkningsprogram har utvecklats snabbt under de senaste 30 åren [1]. Pro-

grammen har gått från att vara enkla och endast kunna utföra specifika beräk-

ningar till att bli mer avancerade vilket ger möjlighet till mer utförliga beräk-

ningar. Finita elementmetoden är en generell metod för approximativ numerisk 

lösning vilket skapar möjligheter att lösa komplexa och även icke-linjära pro-

blem [2]. Beräkningsmetoden används i programmet FEM-Design, vilket är ett 

modelleringsprogram för bärande konstruktioner av betong, stål och trä. Be-

räkningarna görs enligt Eurocode vilket även WIN-Statik använder sig av [3] 

[4].  

Det finns främst tre skillnader mellan WIN-Statik och FEM-Design. För det 

första är WIN-Statik ett enklare programpaket som används vid mindre beräk-

ningar, medan FEM-Design är ett mer avancerat program som används för be-

räkning av fullständiga konstruktioner. För det andra görs beräkningarna i 

FEM-Design i 3D, medan de görs i 2D i WIN-Statik. För det tredje och sista 

kan FEM-Design göra beräkningar för alla konstruktionstyper, medan WIN-

Statik har olika program som var för sig är inriktade på t.ex. balkar, pelare och 

grundfundament. [5]. 

Examensarbetet utförs med handledning från Ramböll Sveriges byggavdelning 

i Uppsala. Ramböll i Uppsala utför sina konstruktionsberäkningar till stor del i 

FEM-Design. FEM-Design är önskvärt att använda genom hela dimensioner-

ingsprocessen, både för själva konstruktionen (det över marknivå) och grund-

konstruktionen (det under marknivå). Anledningen är att det både kan vara 

tidsbesparande och mer korrekt eftersom samtliga konstruktionsdelar då beräk-

nas med samma beräkningsätt. Dock övergår många konstruktörer till WIN-

Statik när beräkningar av grundkonstruktioner ska göras, vilket kan bero på att 

kunskap för hur FEM-Designs verktyg för beräkningar av grundkonstruktioner 

saknas. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att genom en jämförelse av 

WIN-Statik och FEM-Design kunna utvärdera programmen ur tre aspekter. Det 
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första är hur modellering av undergrunden påverkar beräkningsresultaten av 

grundtrycket och sättningen. Det andra hur användarvänligt programmet är och 

det tredje hur enkelt det är att tolka resultaten.  

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att förenkla arbetet för de anställda på Ramböll 

Sverige genom att ta fram en användarguide för hur FEM-Design 3D-soil an-

vänds vid beräkningar av grundkonstruktioner. 

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Vid dimensionering av grundkonstruktioner beaktas olika gränstillstånd och 

därefter bestäms armeringsmängd och utformning. Examensarbetet avgränsas 

till att jämföra resultat från olika beräkningar på grundkonstruktioner med av-

seende på grundtryck och sättningar. 

Beräkningar görs på tre typkonstruktioner: ett enskilt pelarfundament, en pe-

largrupp bestående av tre pelarfundament samt en platta på mark. Gemensamt 

för konstruktionerna är att de består av platsgjuten armerad betong. Uppbygg-

nad och egenskaper för marken under grundkonstruktionerna bestäms utifrån 

ett geotekniskt utlåtande från ett befintligt projekt. 

Programmen som används för att utföra beräkningarna är FEM-Design 17 3D 

Structure och WIN-Statik Foundation 6.4. Beräkningarna i FEM-Design görs 

på två olika sätt vilket totalt resulterar i tre olika beräkningsmetoder. Kunskap-

en om hur programmen används har fåtts genom användarmanualer, kurser, 

hjälp av medarbetare på Ramböll och Youtube-klipp. 

Examensarbetet utgör 15 hp vilket innebär att rapporten ska färdigställas inom 

10 veckor.
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2 LITTERATURSTUDIE 

För att ta fram fakta kring grundläggning och undergrunder har en litteraturstu-

die gjorts. Nedan följer fyra underrubriker: ett om betong vilket är det material 

som oftast används i grundkonstruktioner, sedan ett om undergrund, d.v.s. 

markens egenskaper som följs av grundläggningsmetoder och sist kommer ett 

om programvaror för beräkningar. På så sätt får läsaren en bättre teoretisk för-

ståelse samtidigt som rapportens beräkningar får en tydlig bakgrund.  

2.1 Betong 

Cement, sand, sten och vatten är de fyra huvuddelarna, vilka tillsammans med 

tillsatsmedel skapar betong. Betong är det vanligaste byggnadsmaterialet vid 

utformning av bärande konstruktioner, vilket främst beror på betongens höga 

tryckhållfasthet. Betong har dock tio gånger lägre draghållfasthet i jämförelse 

mot sin tyckhållfasthet och därför görs ofta en samverkanskonstruktion av be-

tong och armering. Armeringen som oftast består av stål förhöjer draghållfast-

heten genom att armeringen gjuts in i betongen och via vidhäftning överförs 

dragkraften från betongen till armeringen [7]. 

2.1.1 Dimensioneringsförutsättningar för betong 

Det är viktigt att ta bärförmåga, stadga och beständighet i beaktning vid ut-

formning av bärande konstruktioner eftersom konstruktionen ska upprätthålla 

sin funktion för den avsedda livslängden. Vid dimensionering av grundkon-

struktioner ska därför markreaktionen beaktas, vilket ses som en last på kon-

struktionen som orsakar böjande moment och tvärkrafter [6].  

Det böjande momentet leder till att betongen belastas med både tryck och drag, 

tryckkraften tas upp av betongen och dragkraften av armeringen. Om det bö-

jande momentet blir för stort kommer det tillslut bildas sprickor i konstruktion-

en, vilket i sin tur leder till att konstruktionens styvhet minskar. Om det bö-

jande momentet blir tillräckligt stort kommer betongen och/eller armeringen 

först att börja flyta och tillslut kommer brott ske. Det avgörande för att brott 

inte ska ske är mängden och placeringen av armering samt konstruktionens 

tvärsnittshöjd [6].  

Vid påverkan av tvärkrafter finns risk för sneda sprickor. För att undvika 

sprickor krävs tvärkraftsarmering om konstruktionen inte själv har tillräcklig 

tvärkraftskapacitet. Tvärkraftsarmeringen utgörs oftast av byglar som ska ta 

upp hela tvärkraften mellan trycksträvorna [6].  

2.2 Undergrunden 

Undergrundens beståndsdelar fastställs genom en geoteknisk undersökning, 

vilken påvisar om materialen i marken har tillräcklig bärförmåga för att inte 

riskera markgenombrott eller stora sättningar. Material som t.ex. morän, hård-

packat grus och sandsediment har oftast bra egenskaper, vilket gör att ytgrund-

läggning bör användas. Om marken däremot visar sig bestå av lösare jordlager, 
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som t.ex. lera, finns det risk för markgenombrott. Då används oftast istället 

djupgrundläggning [10].  

2.2.1 Friktionsjord 

Friktionsjordarter är de jordarter som till största del består av korn med en 

kornstorlek från 2 000 mm ner till 0,06 mm i diameter, och där yttre krafter tas 

upp genom kontakttryck och friktion mellan kornen. Till denna grupp hör bl.a. 

sand och grus. Hur väl de yttre krafterna tas upp beror på mineralkornens kon-

taktfriktionsvinkel samt låsningseffekten vilka tillsammans bildar den inre 

friktionsvinkeln, oftast betecknad Ø [10].  

2.2.2 Kohesionsjord 

Kohesionsjord innefattar jordar av finkornig lera, dy och gyttja där kornstorle-

ken är < 0,002 mm. Samlingsnamnet kohesionsjord kommer från att jordartens 

skjuvhållfasthet bygger på kohesion, vilket innebär att jorden hålls ihop av 

kraften mellan molekylerna. Kohesionen kan beskriva jordens hållfasthet både 

vid ett kortare och längre tidsperspektiv. Vid ett längre tidsperspektiv bör dock 

hänsyn tas till att kohesionsjordar är mycket kompressibla, vilket gör att porö-

vertrycket utjämnas vilket påverkar jordens hållfasthetsegenskaper och jordens 

deformationsegenskaper [11].  

Information kring kohesionsjordens hållfasthet och deformation kan fås genom 

att studera jordens spänningshistoria [11]. Jordens spänningshistoria kan besk-

rivas genom en kurva i ett spännings-töjningsdiagram som Figur 2.1 visar ne-

dan. När en kohesionsjord belastas, under t.ex. sedimentationsprocessen, ökar 

den effektiva spänningen i leran och strukturen blir tätare, vilket skapar den 

s.k. jungfrukurvan 1–2 i Figur 2.1. Jorden kallas då normalkonsoliderad (ofta 

betecknad NC). Förkonsolideringstrycket (ofta betecknad σ´c) är det högsta 

effektiva tryck som jorden blivit utsatt för. Vid förekomsten av t.ex. erosion 

avlastas jorden något, vilket skapar kurva 2–3 i Figur 2.1. Det visar att kohes-

ionsjordar har en elastisk-plastisk kompression. När kohesionsjorden befinner 

sig i ett tillstånd där den avlastas från förkonsolideringstrycket, benämns jorden 

som överkonsoliderad (ofta betecknad OC). Vid ytterligare pålastning följer 

pålastningskurvan avlastningskurvan tills det att den når förkonsoliderings-

trycket 3–4 i Figur 2.1. Vid ett ökat effektivt tryck fortsätter kurvan enligt 

jungfrukurvan 4–5 i Figur 2.1 och ett nytt förkonsolideringstryck fås [12] [10]. 
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Figur 2.1 Kohesionsjordens spänningshistoria 

2.3 Grundläggning 

Definitionen av ”grundläggning” är enligt Svensk ordbok: ”Arrangemang för 

och konstruktion av grund till en byggnad” [8]. Det bärande underlaget för en 

byggnad är det som kallas grund. Grunden har som uppgift att transportera och 

fördela de laster som kommer från byggnaden ner genom grunden till under-

grunden. Lasternas storlek och vad undergrunden är uppbyggd av avgör vilken 

grundläggningsmetod som är lämpligast [9].  

2.3.1 Dimensioneringsförutsättningar för grundkonstruktioner 

En konstruktion ska hänföras till en speciell geoteknisk kategori för att kunna 

bestämma vilka geotekniska dimensioneringskrav som bärverket ska uppfylla. 

Det finns tre olika klasser eller kategorier: GK1, GK2 och GK3. Kortfattat är 

GK1 avsedd för mindre och enklare konstruktioner med små laster. GK2 är den 

vanligaste klassen och omfattar bl.a. grundplattor, hela bottenplattor, pålgrund-

läggning och stödkonstruktioner där det ej råder svåra markförhållanden eller 

stor omgivningspåverkan. GK3 är en klass för ovanliga konstruktioner med 

stora laster eller andra komplicerade omständigheter. Beräkningarna i rappor-

ten kommer att utgå från att samtliga grundkonstruktioner hänförs till GK2 

[13] [14]. 

Vidare ska en geoteknisk utredning göras där omfattningen beror på vilken 

geoteknisk klass som valts. För GK2 ska den geotekniska undersökningen utfö-

ras till den grad att tillräcklig information om grundvattenförhållanden, jordens 

egenskaper och variationer i jordlagerföljden går att fastställa [14]. 
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Vid beräkningar av en grundkonstruktion är det framförallt risken för sättning-

ar, och då främst ojämna sättningar, som konstruktionen kontrolleras för. Även 

brott i jorden kontrolleras. Det är således viktigt att ta hänsyn till undergrun-

dens bärförmåga för att kunna upptäcka skadliga rörelser i undergrunden, vil-

ket görs genom att uppfylla två villkor. För det första behöver dimensionering-

en göras med tillräcklig säkerhet mot brott, och för det andra behövs tillräcklig 

marginal för ojämna sättningar. Om undergrunden inte uppfyller de två villko-

ren kan det krävas djupgrundläggning alternativt förstärkning av jorden [9]. 

2.3.2 Platta på mark 

Vid goda geotekniska markförhållanden eller vid små laster och krav på en 

plan yta kan grundläggning ske med platta på mark. Platta på mark innebär att 

hela byggnadsytan täcks med en bottenplatta, vilken oftast består av armerad 

betong. [9] Plattan kan utformas på olika sätt beroende på vilka laster som fö-

rekommer, den kan antingen ha en jämn tjocklek över hela plattan eller vara 

försedd med ursparingar. Där pelare eller bärande väggar ansluts till plattan 

kan det även förekomma förstyvningar [14]. 

2.3.3 Pelarfundament 

Pelare är vanligt förekommande i många konstruktioner. För att föra ner pelar-

nas laster i undergrunden används ofta pelarfundament som vanligtvis utformas 

kvadratisk [11]. 

2.4 Programvaror 

2.4.1 WIN-Statik 

WIN-Statik är ett programpaket utvecklat av Strusoft. I paketet ingår mindre 

program som utför olika typer av beräkningar för specifika konstruktionsdelar. 

Beräkningarna bygger på första ordningens teori i de flesta av programmen, 

endast ramprogrammet Frame analysis kan utföra beräkningar enligt andra 

ordningens teori. I examensarbetet används programmet Foundation som base-

rar sin analys på rektangulära styva betongkonstruktioner. Det innebär att fun-

damentet antas oändligt styvt och tryckfördelningen kan visas antingen som 

jämnt utbredd över effektiv fundamentyta eller med Naviersk tryckfördelning 

[5].  

2.4.2 FEM-Design 

FEM-Design är ett program utvecklat av Strusoft som innefattar tre moduler 

för 3D beräkningar och tre moduler för 2D beräkningar. 3D structure är den 

modul som innehåller flest funktioner och möjliggör analys och beräkning för 

hela konstruktioner bestående av olika konstruktionsdelar och material. FEM-

Designs beräkningar bygger på finita elementmetoden vilket är en numerisk 

beräkningsmetod. Finita elementmetoden används för att beräkna problem 

både i 1D, 2D och 3D. Analysen görs i tre steg: Först görs en elementindelning 
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där konstruktionen delas in i små finita element där varje element innehåller 

noder. Det andra steget är att elementen genomgår en elementanalys och det 

tredje och sista steget är att noderna kopplas samman och bildar ett nät, kallat 

mesh. En systemanalys genomförs sedan där en hel mesh beräknas [15].  

Beräkning av grundkonstruktioner i FEM-Design 3D structure kan genomföras 

på två sätt. Winklermetoden, vilken är en äldre metod, bygger på att ytstöd, 

surface support group, beskrivs uppbyggda som osammankopplade fjädrar 

med en styvhet som bestäms av bäddmodulen (se Figur 2.2). Metoden tar end-

ast med de vertikala lasterna i beräkningen, inte jordens förmåga att vidareföra 

skjuvkrafter. 3D-soil är en nyare metod och bygger på att jorden är utformad 

som en volym där hela kroppen samverkar (se Figur 2.3). En fördel är att verk-

liga jordparametrar från en geoteknisk undersökning kan användas vid upp-

byggnaden av volymen och ger möjlighet till att skapa skikt i jorden. En annan 

fördel är att volymen, genom att göra den större än konstruktionen, kan ge in-

formation kring hur jorden runt om kommer påverkas av en eventuell byggnat-

ion [16].  

 

Figur 2.2 Jord uppbyggd av fjädrar enligt Winklermetoden 

 

Figur 2.3 Jord uppbyggd av sammanhållande volym 
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3 METOD 

För att uppnå syftet att göra en jämförelse mellan programmens resultat, an-

vändarvänlighet och enkelhet att tolka resultaten utformas tre typkonstruktion-

er. Konstruktionerna är: ett pelarfundament, en grupp av tre pelarfundament 

och en platta på mark. Beräkningar av pelarfundamentet och pelargruppen ge-

nomförs i WIN-Statiks program Foundation och i FEM-Design med två olika 

beräkningsmetoder. De två metoderna i FEM-Design är beräkning med ytstöd 

med en styvhet motsvarande jordens bäddmodul och 3D-soil som beräknar 

jorden som en hel kropp. Beräkningarna för platta på mark genomförs endast i 

FEM-Design eftersom en sådan beräkning inte är möjlig i WIN-Statik Foundat-

ion. För skilja på de tre olika beräkningsmetoderna benämns de fortsättningsvis 

i rapporten enligt följande: 

 WIN-Statik Foundation: Foundation. 

 FEM-Design, med jorden modellerad som ytstöd med styvheten av 

bäddmodulen: Ytstödsmetoden. 

 FEM-Design, med jorden modellerad som en hel kropp med hjälp av 

3D-soil: 3D-soil. 

För att efterlikna hur en konstruktör arbetar har ett befintligt geotekniskt utlå-

tande använts för att bestämma markens uppbyggnad och egenskaper i beräk-

ningarna.  
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4 BERÄKNINGAR 

Nedan följer allmänna ingångsvärden och utföranden som är gemensamma för 

samtliga konstruktioner.  

För att genomföra beräkningarna och få resultat som går att jämföra har vissa 

förutsättningar tagits fram. Betongen i samtliga konstruktioner kommer tillhöra 

exponeringsklass XC2, enligt tabell 4.1 i Eurokod 2, då den är rekommenderad 

för grundkonstruktioner [16]. Exponeringsklassen XC2 ger C35/45 som den 

lägst rekommenderade hållfasthetsklassen för betongen enligt tabell 4.3N i 

Eurokod 2 [16].  

Markens uppbyggnad (se Figur 4.1) har tagits från ett befintligt projekts geo-

tekniska utlåtande. De olika jordlagrens egenskaper som visas i Tabell 4-1 

kommer från Bilaga 2 eller är beräknade i Bilaga 1. 

Leran som återfinns på 2,6–14 meters djup har studerats vid tre olika djup 4, 7 

och 10 meter i det geotekniska utlåtandet. Leran som uppträder vid 4 meters 

djup kallas Lera I, leran vid 7 meters djup kallas Lera II och leran vid 10 meter 

kallas Lera III. Lera I och Lera II antas ha ett olinjärt beteende vid kompression 

och ingångsvärden för dessa återfinns i Tabell 4-1. Lera III antas ha ett linjärt 

beteende vid kompression och dess ingångsvärden återfinns under Lera allmänt 

i Tabell 4-1.  

Vid beräkning med Foundation anges alla ingångsvärden i fliken input. Under 

ground properties skrivs värdena för jorden in, dock är programmet begränsat 

till ett lager jord vilket resulterar i att endast värdena för friktionsjorden, vilket 

är det översta lagret (se Tabell 4-1) använts. Under material fylls värdena för 

betongen i och under geometery, loads och settlement fylls värdena för de olika 

konstruktionerna i.  

Vid beräkning med FEM-Design och Ytstödsmetoden krävs att en styvhet för 

ytstöden bestäms, vilket har gjorts med 2:1-metoden där spänningstillskott och 

sättningar har räknats ut (se Bilaga 1). För pelarfundamentet och pelargruppen 

är styvheten (bäddmodulen) beräknad till 3675kN/ m
2
/m och för platta på mark 

till 756 kN/m
2
/m. Ingångsvärden fylls i samtidigt som varje del av konstrukt-

ionen modelleras. 

I samma modell som beräkning med Ytstödsmetoden görs genomförs även 

beräkningar enligt 3D-soil. Jorden modelleras här med 3D-soil istället för med 

ytstöd. Värdena för ingående data vid Ytstödsmetoden och 3D-soil finns i Ta-

bell 4-1. 

Tabell 4-1 Ingångsdata 

JORDLAGRENS EGENSKAPER 

Friktionsjord 

Vattenmättad tunghet (γm) 20 kN/m
2
 

Torrtunghet (γd) 16,061 kN/m
2 
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Elasticitetsmodul (E) 40MPa 

Inre friktionsvinkel (φk) 36° 

Friktionsvinkel vid kritisk lagring (φcvk) 36° 

Dränerad skjuvhållfasthet (ck) 0kPa 

Tvärkontraktionstal (ν) 0,29 

Torrskorpelera 

Vattenmättad tunghet (γm) 21,208 kN/m
2
 

Torrtunghet (γd) 18 kN/m
2
 

Elasticitetsmodul (E) 12,5 MPa 

Inre friktionsvinkel (φk) 30° 

Friktionsvinkel vid kritisk lagring (φcvk) 36° 

Dränerad skjuvhållfasthet (ck) 50kPa 

Tvärkontraktionstal (ν) 0,33 

Lera allmänt (gäller både Lera I, Lera II och Lera III) 

Vattenmättad tunghet (γm) 16,5 kN/m
2
 

Torrtunghet (γd) 10,439 kN/m
2
 

Elasticitetsmodul (E) 2,7MPa 

Inre friktionsvinkel (φk) 30° 

Odränerad skjuvhållfasthet (cuk) 18kPa 

Tvärkontraktionstal (ν) 0,33 

Lera I 

Kompressionsmodulen (M0) 5700 kN/m
2 

Modul vid gränstryck (ML) 100kN/m
2
 

Modultalet (M´) 18 

Förkonsoliderings tryck (σ´c) 180 kN/ m
2
 

Effektiv spänning (σ´L) 230 kN/ m
2
 

Lera II 

Kompressionsmodulen (M0) 2800 kN/m
2
 

Modul vid gränstryck (ML) 100kN/m
2
 

Modultalet (M´) 17,4 

Förkonsoliderings tryck (σ´c) 185 kN/ m
2
 

Effektiv spänning (σ´L) 220 kN/ m
2
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Figur 4.1 Jordens uppbyggnad 

I följande underrubriker beskrivs alla beräkningarna utifrån varje typkonstrukt-

ion och program. 

4.1 Pelarfundament 

Pelarfundamentets storlek är bredd=2 m, längd=2 m och höjd=0.5 m. Centriskt 

på fundamentet placeras en kvadratisk pelare med ett tvärsnitt på 0,3 m. På 

pelaren placeras en last på 1000 kN centriskt. Grundläggningsdjupet för fun-

damentet är 0,5 m och överkant fundament kommer således att liva med mark-

ytan. 

4.1.1 WIN-Statik Foundation 

Användning av Foundation kräver inmatning av material, armering, geometri 

och markegenskaper. Om sättningar är av intresse ska även indata fyllas i un-

der settlement genom att först definiera jordlagrens tjocklek och därefter E-

modul. E-modulen kan ersättas av spetsmotstånd beroende på vilken metod 

man vill basera sättningsberäkningen. En spetstryckssondering är inte utförd 

vilket gör att spetsmotståndet för respektive jordlager saknas. Därför har E-
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modulerna använts. Efter ifyllnad av samtliga värden visas i programmet en 

bild över den aktuella konstruktionen (se Figur 4.2).  

 

Figur 4.2 Pelarfundament i Foundation 

4.1.2 FEM-Design Ytstödsmetoden 

Pelarfundamentet ritas som en isolated Foundation, på vilken en pelare ritas 

med funktionen column. Egenskaper om bl.a. tvärsnitt och material anges och 

för fundamentet måste upplagets utformning väljas, antingen väljs point sup-

port group eller surface support group. Här väljs surface support group för att 

i analysen kunna få fram reaktionskrafter över hela fundamentsytan. Bäddmo-

dulen för ytupplaget måste även definieras och har beräknats till 3675kN/ m
2
/m 

(se Bilaga 1). Programmet ställer automatiskt in inställningar för stödet att 

”släppa efter” om drag i z-led skulle uppstå eftersom att jorden inte har någon 

möjlighet att hålla tillbaka fundamentet. Den färdiga modellen med applicerad 

last ser ut enligt Figur 4.3. 

 

Figur 4.3 Pelarfundament i FEM-Design 
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4.1.3 FEM-Design 3D-soil 

I samma modellfil som pelarfundamentet är ritat och beräknat med Ytstödsme-

toden, kan inställningarna ändras för att istället göra samma beräkningar med 

3D-soil. Genom att bocka i alternativet calculate soil as solid element i inställ-

ningar ändras automatiskt fundamentet till att bäras av en specifik jordprofil 

istället för det tidigare ytupplaget. Jordprofilen definieras med hjälp av verkty-

gen soil och borehole. Varje lager i jordföljden byggs upp genom att egenskap-

er i fliken library material (se Figur 4.4) fylls i och ordnas i aktuell följd, även 

det totala djupet fylls i. 

 

Figur 4.4 Flik för ifyllnad av egenskaper för en jordart 
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Grundvattenytan och jordlagrens djup ställs in med verktyget borehole. Jorden 

ritas ut över en yta som är större än pelarfundamentet vilket gör att jorden runt 

fundamentet verkar med sin skjuvbärförmåga precis som i verkligheten. I Figur 

4.5 visas den färdiga jordmodellen där varje plan representerar en övre gräns 

för jordtypen och där det blå planet visar grundvattenytan. 

 

Figur 4.5 3D-soil modell 

4.2 Pelargrupp 

För att studera hur närliggande konstruktioner påverkar varandra genomförs en 

beräkning av en pelargrupp bestående av tre pelare med fundament. Pelarna 

och fundamenten är utformade på samma sätt och med samma laster som pelar-

fundamentet beskrivet i 4.1. Avståndet mellan fundamentens kanter är 1 m (se 

Figur 4.6) för den färdiga modellen i FEM-Design.  

 

Figur 4.6 Pelargrupp i FEM-Design 
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4.2.1 WIN-Statik Foundation 

Foundation är endast utformad för att räkna på en enskild konstruktion och 

därför kan programmet inte räkna på en pelargrupp. Resultaten från beräkning-

en av den enskilda pelaren kommer således att användas.  

4.2.2 FEM-Design Ytstödsmetoden 

De tre pelarfundamenten modelleras på samma sätt som i 4.1.2. Pelarna kom-

mer dock inte påverka varandra då ytstöden endast täcker undersidan av re-

spektive fundament och det inte finns möjlighet att skapa ett ytstöd som omslu-

ter alla tre fundament.  

4.2.3 FEM-Design 3D-soil 

En jordprofil byggs upp på samma sätt som nämnts i 4.1.3 och tre pelarfunda-

ment placeras på jordprofilen. Jordprofilen belastas nu med tre gånger så 

mycket som i fallet med det enskilda fundamentet. 

4.3 Platta på mark 

Storleken på plattan på mark är bredd=7 m, längd=10 m och höjd=0.2 m. 

Längs plattans alla sidor står väggar med tjockleken 0.2 m. I plattans ena hörn 

är en pelare med sidan 0,3 m placerad 2 m in. Grundläggningsdjupet väljs till 

0,2 m vilket gör att plattans överkant i höjd med markytan. De tre lasterna som 

påverkar plattan är: en linjelast på väggarna med storlek 300 kN/m, en punkt-

last på pelaren med storlek 300 kN samt en utbredd last över hela plattan med 

storlek 4 kN/m
2
. Den färdiga modellen i FEM-Design visas i Figur 4.7. 

 

Figur 4.7 Platta på mark i FEM-Design 
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4.3.1 WIN-Statik Foundation 

Det finns inget program i WIN-Statik för att göra beräkningar av platta på 

mark. En bottenplatta utan förstyvningar där laster tas ned från ovanliggande 

konstruktion är vanligt vid småhus och då låga laster förs ned [8]. Plattans 

tjocklek och armeringsmängd bestäms oftast genom att dimensionera för 

sprickor (och genomstansning om den risken föreligger). Eftersom inget beräk-

ningsprogram finns att tillgå till hjälp för att göra en beräkning av grundtrycket 

med en approximativ metod, görs beräkningar för plattan m.h.a FEM (se 

4.2.1). 

4.3.2 FEM-Design Ytstödsmetoden 

Plattan ritas med verktyget Foundation slab och styvheten på stödet ges direkt 

av bäddmodulen, vilket i det här fallet är beräknad till 756 kN/m
2
/m. Pro-

grammet gör automatiskt ett ytstöd för plattan då valet att göra ett punktstöd 

inte finns. 

4.3.3 FEM-Design 3D-soil 

Jorden modelleras på samma sätt som beskrivs i 4.1.3. Storleken på jorden är 

14 m x 11 m och plattan ligger centriskt placerad på jordmassan. Därmed åter-

finns en remsa av jord med bredden 2 m runt hela plattan. 
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5 RESULTAT 

Presentationen av resultat sker på olika sätt beroende på beräkningsmetod. I 

följande stycken ges en översiktlig beskrivning av hur presentationen av resul-

taten grundtryck och sättning sker för respektive beräkningsmetod.  

Beräkningsresultat med Foundation genereras i form av en tabell vilken anting-

en beskriver det största grundtrycket eller den största sättningen och jämför det 

mot det tillåta värdet. Även ett grafiskt resultat genereras i form av en kurva 

som visar hur grundtrycket varierar längs konstruktionen.  

Resultatet vid användning av Ytstödsmetoden visar aktuellt grundtryck eller 

sättning för varje enskild punkt där beräkningen är gjord. Vid beräkning av 

grundtryck visas resultatet genom pilar som anger om spänningen är negativ 

(jorden trycks nedåt) eller positiv (jorden trycks uppåt) och vid sättning redovi-

sas resultatet genom ett grafiskt nät där numeriskt resultat går att få i de beräk-

nade punkterna. 

Modellering enligt 3D-soil skapar ett resultat i form av färger som beskriver 

hur jorden påverkas av belastningen. Färgen grön innebär negativ spänning 

(jorden trycks nedåt) och färgen röd innebär positiv spänning (jorden trycks 

uppåt). En mörkare nyans av färgerna visar på en högre spänning. Då resultatet 

av sättning ska redovisas går det både att få det redovisat i färger likt spänning-

en, men också i form av ett grafiskt nät. 

Nedan följer numeriska resultat från utförda beräkningar för respektive typkon-

struktion. 

5.1 Pelarfundament 

5.1.1 WIN-Statik Foundation 

Resultatet för beräkningar i WIN-Statik redovisas i figurerna nedan. I Figur 5.1 

visar resultatet att oberoende av vilket hörn som studerats är grundtrycket är 

262,5 kPa och jämnt fördelat över hela fundamentet. Undergrundens kapacitet, 

i detta fall endast friktionsjordens kapacitet, har beräknats till 395,95 kPa. Pro-

grammet drar då slutsatsen att marken kommer klara av lasten som belastar 

pelarfundamentet (se Figur 5.2). Sättningen beräknas till 68,2 mm jämnt över 

hela konstruktionen. Värdet på accepterad sättning är endast antaget (se Figur 

5.3). 
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Figur 5.1 Grundtrycket på pelarfundament vid beräkning med Foundation 

 

Figur 5.2 Grundtryckets verkan och kapacitet 

 

Figur 5.3 Sättning för pelarfundament 

5.1.2 FEM-Design Ytstödsmetoden 

Grundtrycket i 16 punkter under fundamentet visas i Figur 5.4. Det framgår att 

grundtrycket är symmetriskt fördelat över fundamentet och uppgår som högst 

till 264,4 kPa. I mitten av fundamentet är trycket högst och avtar lite mot hör-

nen. Sättningen är även den symmetriskt fördelad och uppgår som högst till 

72,05 mm (se Figur 5.5). Den största sättningen sker i mitten av fundamentet 

och avtar lite mot hörnen. 
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Figur 5.4 Grundtrycket på pelarfundamentet vid beräkning med Ytstödsme-

toden 

  

Figur 5.5 Sättning under pelarfundamentet vid beräkning med Ytstödsmetoden 

5.1.3 FEM-Design 3D-soil  

I Figur 5.6 visas att de största spänningarna är koncentrerade till en bit in från 

alla hörn och uppgår där till ca 200 kPa. Dessutom förekommer spänningar 

utanför fundamentet. Att spänningarna inte är symmetriska samt att spridning-
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en av spänningarna går snett ut från fundamentets kanter går att se i Figur 5.7 

och Figur 5.8. I Figur 5.9 går det att utläsa att sättningarna är större närmast 

pelaren och sedan minskar med ökat avstånd från centrum. I Figur 5.10 visas 

dock resultatet att sättningen inte sprider sig helt symmetriskt utan att det sätter 

sig 45,7858 mm i ena kanten och 45,8488 mm i den andra. 

 

Figur 5.6 Spänningar i jorden 

A 

A 

B B 
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Figur 5.7 Spänningar i jorden sektion A-A 

 

Figur 5.8 Spänningar i jorden sektion B-B 
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Figur 5.9 Sättning av pelarfundament vid beräkning med 3D-soil 

 

Figur 5.10 Sättningar av pelarfundament vid beräkning med 3D-soil sektion A-

A 

A 

A 
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5.1.4 Sammanställning av resultaten 

I Tabell 5-1 är spänningar och sättningar sammanställda från de olika beräk-

ningarna. Sammanställningen är gjord utifrån tre relevanta punkter: maxpunkt, 

minpunkt och centrum av fundamentet. 

Tabell 5-1 Sammanställning av resultaten för pelarfundament 

 Foundation Ytstödsmetoden 3D-soil 

Spänningens position 

Centrum [kPa]  -262,5 -264,401 -169,371 

Max [kPa] -262,5 -264,401 -222,497 

Min [kPa] -262,5 -264,021 -74,276 

Sättningens position 

Centrum [mm] 68,2 72,0501 46,0294 

Max [mm] 68,2 72,0501 46,0294 

Min [mm] 68,2 71,7980 45,6191 

5.2 Pelargrupp 

5.2.1 WIN-Statik Foundation 

Eftersom WIN-Statik inte har något program som kan genomföra beräkningar 

för flera objekt samtidigt blir resultaten de samma som i 5.1.1. Grundtrycket, 

oberoende var på fundamentet, är 262,5 kPa och sättningen 68,2 mm. 

5.2.2 FEM-Design Ytstödsmetoden 

Grundtrycken redovisas på samma sätt som för det enskilda fundamentet (se 

Figur 5.11). Alla tre pelarfundament får samma fördelning på grundtrycket och 

det högsta uppgår till 264,4 kPa. Grundtrycket är som störst närmast mitten och 

minskar symmetriskt mot kanterna. Sättningarna är också lika stora för alla 

fundamenten och den största sättningen på 72,05 mm uppstår i mitten (se Figur 

5.12). Sättningen minskar symmetriskt ut mot kanterna på fundamenten. 
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Figur 5.11 Grundtryck pelargrupp 

 

Figur 5.12 Sättning pelargrupp 

5.2.3 FEM-Design 3D-soil 

Fördelningen av grundtrycket skiljer sig mellan fundamenten (se Figur 5.13). 

De högsta grundtrycken under fundamenten är för det till vänster 224,5 kPa, 

för det uppe till höger 243,3 kPa och för det nere till höger 212,3 kPa. I sektion 
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A-A (se Figur 5.14) syns hur spänningarna sprider sig under fundamenten. 

Spridningen från de två fundamenten går ihop och skapar ett område mellan sig 

med högre spänningar. Sättningen av fundamenten redovisas i Figur 5.15 och 

där går det att urskilja att de största sättningarna uppstår i fundamentet uppe till 

höger. Den största sättningen är 106,3 mm (i nedre vänstra hörnet på funda-

mentet uppe till höger). Gemensamt för alla pelarfundament är att sättningarna 

är störst längs med sidorna som vetter mot ett annat fundament. Figur 5.16 vi-

sar tydligt den ojämna sättningen av fundamenten. 

 

Figur 5.13 Spänning pelargrupp 

A A 
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Figur 5.14 Spänning pelargrupp sektion A-A 

 

Figur 5.15 Sättning pelargrupp 

 

Figur 5.16 Sättning pelargrupp i sektion A-A 

A A 
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5.2.4 Sammanställning av resultaten 

En sammanställning av resultaten för pelargruppen redovisas i Tabell 5-2. 

Sammanställningen är gjord utifrån tre relevanta punkter: maxpunkt, minpunkt 

och centrum av fundamenten. Resultaten för beräkningar med Foundation och 

Ytstödsmetoden är likadana som resultaten i Tabell 5-1, däremot skiljer sig 

resultaten för beräkning med 3D-soil. 

Tabell 5-2 Sammanställning av resultat för pelargrupp 

 Foundation Ytstödsmetoden 3D-soil 

Spänningens position 

Centrum [kPa]  -262,5 -264,4 -135,5 

Max [kPa] -262,5 -264,4 -243,3 

Min [kPa] -262,5 -264,0 -43,6 

Sättningens position 

Centrum [mm] 68,2 72,0501 102,0437 

Max [mm] 68,2 72,0501 106,3361 

Min [mm] 68,2 71,7980 82,802 

5.3 Platta på mark 

5.3.1 WIN-Statik Foundation 

Beräkningar genomförs inte för platta på mark med WIN-Statik (se 4.3.1). 

5.3.2 FEM-Design Ytstödsmetoden 

Figur 5.17 visar hur grundtrycket fördelar sig över plattan. Störst är grund-

trycket längs med plattans kanter. I det nedre vänstra hörnet återfinns det 

högsta grundtrycket som uppgår till 198 kPa. Det lägsta grundtrycket är 137 

kPa och återfinns i mitten av plattan. Vid pelaren uppgår trycket till 177 kPa 

och samma punkt på motsatt sida av plattan 165 kPa. I Figur 5.18 visas sätt-

ningen som plattan ger upphov till. Den största sättningen som uppgår till 

263,4 mm sker nere till vänster där pelaren är placerad. Den minsta sättningen 

som uppgår till 181,9 mm återfinns i mitten av plattan. 
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Figur 5.17 Grundtryck platta på mark 
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Figur 5.18 Sättning platta på mark 

5.3.3 FEM-Design 3D-soil 

Spänningarna som uppkommer i marken under plattan är som störst i de mörk-

gröna fälten vid hörnen (se Figur 5.19). Den största spänningen uppgår till 534 

kPa i det övre högra hörnet vilket är pelarens motsatta hörn. Den minsta spän-

ningen på 3,5 kPa uppstår nära mitten av plattan. Figur 5.20 visar spridningen 

av spänningarna i marken. Till höger i bilden syns ett litet område där spän-

ningen har motsatt tecken (+64 kPa) jämfört med övriga spänningar. 

Figur 5.21 visar sättningen som plattan ger upphov till. Den största sättningen 

uppstår i området nära hörnet där pelaren är placerad. Plattan sätter sig som 

mest 246,9 mm och minst 225,5 mm (i motsatt hörn från maxvärdet). Figur 

5.22 visar att sättningen är större ute i kanterna än i mitten. 
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Figur 5.19 Spänningar platta på mark 

A A 



Kap 5. Resultat 

33 

 

 

Figur 5.20 Spänningar platta på mark sektion A-A 

 

 

Figur 5.21 Sättningar platta på mark 

A A 
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Figur 5.22 Sättningar sektion A-A 

5.3.4 Sammanställning av resultat 

Tabell 5-3 visar en sammanställning av spänningar och sättningar från beräk-

ningarna av plattan. Sammanställningen är gjord utifrån tre relevanta punkter: 

maxpunkt, minpunkt och centrum av fundamentet. 

Tabell 5-3 Sammanställning av resultat för platta 

 Foundation Ytstödsmetoden 3D-soil 

Spänningens position 

Centrum [kPa]  - -138 -9,2 

Max [kPa] - -198 -534 

Min [kPa] - -137 -3,5 

Sättningens position 

Centrum [mm] - 181,92 228,81 

Max [mm] - 263,35 247 

Min [mm] - 181,92 225,49 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

I examensarbetet har fokus legat på om det finns positiva aspekter av att an-

vända FEM-Design 3D-soil vid dimensionering av grundkonstruktioner då 

resterande del av ett projekt modelleras i FEM-Design. Det som särskilt tagits i 

beaktning är hur beräkningsresultaten skiljer sig mellan programmen med ut-

gångspunkt i resultaten för max, min och centrum av konstruktionen. Pro-

grammen utvärderades även utifrån användarvänlighet samt hur lätt resultaten 

är att tolka.  

6.1 Resultat 

Resultaten för samtliga beräkningar har sammanställts i Tabell 6-1 och Tabell 

6-2. Där visas en procentuell skillnad för hur resultaten skiljer sig beroende på 

vilket beräkningsprogram som har använts. 

6.1.1 Grundtryck 

För pelarfundamentet och pelargruppen är resultaten väldigt lika i alla tre ana-

lyspunkter (max, min och centrum) vid jämförelse av resultaten i Foundation 

och Ytstödsmetoden. Resultatet som erhålls från Foundation beror på att fun-

damentet ses som oändligt styvt och har således kapaciteten att fördela lasten 

jämnt över upplagsytan då lasten verkar centriskt. Att Ytstödsmetoden inte ger 

exakt lika resultat som Foundation beror på att programmet tar hänsyn till 

styvheten av fundamentet. Fundamentet är tjockt och får en god lastspridning 

vilket medför endast små variationer i grundtryck mellan mitten och kanten på 

fundamentet. Skillnaden på ca 2 kPa mellan Foundation och Ytstödsmetoden 

beror bl.a. på att egentyngden för betongpelaren i Foundation inte finns med då 

pelarens höjd inte angetts i programmet. Då en beräkning med Foundation inte 

gjorts för platta på mark läggs fokus på att analysera skillnaden i resultaten 

mellan Ytstödsmetoden och 3D-soil. I Tabell 6-1 visas det att resultaten skiljer 

sig över 500 %. En anledning till sådana stora skillnader kan vara att det i 3D-

soil tas hänsyn till jordens skjuvbärförmåga vilket gör att den omkringliggande 

jorden tar upp belastning från plattan.  

Den största skillnaden mellan Ytstödsmetoden och 3D-soil uppstår i platta på 

mark. Samtliga analyspunkter har en skillnad på över 100 %. Det kan tolkas 

vara positivt att vid stora areor och flera olika laster använda 3D-soil då jor-

dens förmåga att överföra skjuvkrafter tas i beaktning. Ytstödsmetoden ger ett 

resultat som har större minpunkter och lägre maxpunkter jämfört med 3D-soil. 

Vid kontroll om undergrunden kan belastas med den konstruktion som har 

skapats kan det förekomma att minpunkter blir överdimensionerade och max-

punkter blir underdimensionerade p.g.a. att Ytstödsmetoden inte ser till helhet-

en. Om konstruktören istället hade använt 3D-soil hade det upptäckts var kon-

struktionen behövde förstärkas samt var den kunde förminskas och därmed 

hade pengar säkerligen kunnat sparas.  
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Vid beräkning med Ytstödsmetoden erhålls samma resultat för pelargruppen 

som för det enskilda pelarfundamentet. Eftersom ytstöden endast verkar precis 

under respektive fundament i gruppen finns ingen koppling mellan dem och 

grundtrycket påverkas därför inte heller av de intilliggande konstruktionerna. 

Vid beräkning med 3D-soil uppstår däremot skillnader mellan pelaren och pe-

largruppen både när det gäller de analyserade punkterna och i Figur 5.14 där 

spänningar syns i jorden utanför fundamenten. Sådana spänningar kan vara 

intressanta i senare skeden om t.ex.. tillbyggnader eller en väg ska uppföras. 

Då endast den maximala spänningen är intressant går det att urskilja ur Tabell 

6-1 att ingen större skillnad finns mellan Ytstödsmetoden och 3D-soil för den 

enskilda pelaren och pelargruppen. Skillnaden som ligger på ca 20–40 kPa gör 

endast att Ytstödsmetoden är mer på den säkra sidan. 

Tabell 6-1 Sammanställning av spänningar[kPa] 

 

MAX 

Konstruktion Foundation 

Ytstöds-

metoden 3D-soil 

Ytstödsme-

toden vs 3D 

soil 

Pelare  -262,5 -264,4 -222,5 18,8 % 

Pelargrupp -262,5 -264,4 -243,3 8,5 % 

Platta - -198 -534 169,7 % 

 

MIN 

Konstruktion Foundation 

Ytstöds-

metoden 3D-soil 

Ytstödsme-

toden vs 3 D 

soil 

Pelare -262,5 -264 -74,3 255,5 % 

Pelargrupp -262,5 -264 -43,6 506,4 % 

Platta - -137 -3,5 3814,3 % 

 

CENTRUM 

Konstruktion Foundation 

Ytstöds-

metoden 3D-soil 

Ytstödsme-

toden vs 3 D 

soil 

Pelare -262,5 -264,4 -169,4 56,1 % 

Pelargrupp -262,5 -264,4 -135,5 95,1 % 

Platta - -138 -9,2 1400,0 % 

6.1.2 Sättningar 

Tabell 6-2 visar, för både pelarfundamentet och pelargruppen, att sättningarna 

skiljer 3–4 mm mellan Foundation och Ytstödsmetoden. Skillnaden kan bero 

på att egentyngden för pelaren i Foundation inte är inkluderad i beräkningen. 

Vidare läggs istället fokus på att jämföra Ytstödsmetoden och 3D-soil. 
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Sättningen för det enskilda pelarfundamentet skiljer sig ungefär 26 mm mellan 

Ytstödsmetoden och 3D-soil.  

För pelargruppen blir sättningen större i alla analyspunkter när 3D-soil använts. 

Av de tre analyspunkterna är det maxsättningen på 33,9 mm som skiljer mest. 

Denna skillnad beror på att ingen koppling mellan stöden finns i Ytstödsme-

toden. Sättningen av ett fundament påverkar således inte ett annat som ligger 

nära. I verkligheten sprids spänningen med djupet och spänningstillskottet mel-

lan de tre fundamenten i gruppen kommer att överlappa varandra en liten bit 

ner i marken. De ökade spänningarna i överlappande områden leder till större 

sättningar inom dessa. 3D-soil är den enda metod som tar hänsyn till det och 

det förklarar således den ökade maximala sättningen på 33,9 mm.  

Det är inte alltid den maximala sättningen som är av intresse utan även en 

eventuell ojämn sättning. I de tre fundamenten i pelargruppen är sättningen av 

hörnen in mot mitten av Figur 5.15 ungefär 17 mm större än respektive motsatt 

hörn. En sådan ojämn sättning kan orsaka skador på konstruktionen över fun-

damenten. Vikten av att beakta ojämn sättning p.g.a. närliggande konstruktion-

er är därför av stor betydelse. 

För plattan blir sättningarna relativt lika mellan Ytstödsmetoden och 3D-soil. 

3D-soil ger dock en jämnare sättning när man jämför max- och minvärden i 

Tabell 6-2. Eftersom jordens förmåga att överföra skjuvkrafter beaktas i 3D-

soil kan detta vara en anledning till att sättningarna fördelas jämnare över plat-

tan. 

Tabell 6-2 Sammanställning av sättningar [mm] 

 

MAX 

Konstruktion Foundation 

Ytstöds-

metoden 3D-soil 

Ytstödsme-

toden vs 3D-

soil 

Pelare 68,2 72,1 46 57,7 % 

Pelargrupp 68,2 72,1 106 47,0 % 

Platta - 263,4 247 6,6 % 

 

MIN 

Konstruktion Foundation 

Ytstöds-

metoden 3D-soil 

Ytstödsme-

toden vs 3 D-

soil 

Pelare 68,2 71,8 45,6 57,5 % 

Pelargrupp 68,2 71,8 82,8 15,3 % 

Platta - 181,9 225,5 24,0 % 

 

CENTRUM 

Konstruktion Foundation 

Ytstöds-

metoden 3D-soil 

Ytstödsme-

toden vs 3 D-

soil 
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Pelare 68,2 72,1 46 56,7 % 

Pelargrupp 68,2 72,1 102 41,5 % 

Platta - 181,9 228,8 25,8 % 

6.2 Användarvänlighet 

Programmens användarvänlighet har studerats under examensarbetet. Följande 

analys av användarvänlighet har sin grund i en dagskurs i FEM-Design samt 

beräkningar i WIN-Statik med handledning under en av kurserna vid Uppsala 

universitet. 

Foundation är ett av få program i WIN-Statiks programpaket som inte finns på 

svenska, men i övrigt är programmet uppbyggd på samma sätt som övriga pro-

gram. Under fliken input ska allt programmet behöver för beräkningen fyllas i. 

Vid ifyllnad av indata är det ofta alternativ som väljs vilket gör programmet 

enkelt. När ett värde ska fyllas i hänvisas det oftast till vilket kapitel i boken 

”Plattgrundläggning” värdet kan återfinnas i. Det gör att ifyllnad av ingångs-

värden går smidigt och att ett resultat genereras snabbt. Vid beräkning varnar 

programmet om konstruktionens kapacitet i något avseende inte är tillräcklig 

t.ex. stanskapaciteten eller att tillåtet grundtryck överskrids. 

FEM-Design är ett mer avancerat program som kräver mer av sin användare. 

Bäddmodulens styvhet måste tas hänsyn till vid beräkning enligt Ytstödsme-

toden. Programmet kan inte själv beräkna styvheten så här krävs det en hand-

beräkning med t.ex. 2:1-metoden om värdet inte är känt. Att en handberäkning 

krävs för att kunna utnyttja programmet skapar ett till arbetsmoment vilket 

försvårar arbetet. Uppbyggnaden av en konstruktion görs genom modellering i 

3D vilket gör det enkelt att förstå och skapa den konstruktion som önskas. När 

materialens värden ska fyllas i, i detta fall betong och armering, uppstår en del 

svårigheter då programmet endast benämner dem med förkortningar som t.ex. 

gamma c, gamma s och gamma cE. Detta skapar för den ovana användaren 

svårigheter då det kan vara svårt att förstå vad förkortningen syftar på, speciellt 

när programmet är på engelska.  

Vid användning av 3D-soil ska en jordmodul byggas upp utifrån den verkliga 

jorden som förekommer där konstruktionen sedan ska byggas. När ett jordlager 

ska läggas in är det många parametrar som ska fyllas i. Först bör jordens bete-

ende som dränerad eller odränerad väljas och sedan hur jorden uppträder vid 

kompression t.ex. linjärt eller överkonsoliderat. När detta är valt återstår många 

värden som ska anges. Svårigheten här är att förstå vad det är som ska fyllas i 

då parametrarna endast benämns med sin förkortning. Det har skapat mycket 

problem och gjort beräkningsgången tidskrävande då mycket tid har lagts på 

hur värdena ska tas fram. Det som har upptäckts när sökningar har gjorts kring 

vad förkortningarna betyder samt hur dessa tas fram är att det är ett problem för 

många användare. Även i instruktionsfilmer utgivna av Strusoft utelämnas vär-

den vid ifyllnad av ingångsdata utan vidare förklaring till varför.  
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Rent användarmässigt är Foundation enklast att använda för en nybörjare. Det 

är logiskt och kräver inte mycket egen reflektion kring värdenas innebörd. 

FEM-Design kräver mer kunskap kring hur programmet fungerar och mer för-

ståelse kring grundläggning och material. Vid större beräkningar i FEM-Design 

där flera olika typer av laster och grundläggningsmetoder förekommer kan alla 

beräkningar genomföras i samma fil och med samma modell. Om tillräcklig 

kunskap finns hos användaren ger FEM-Design, framförallt vid användning av 

3D-soil, en enkel beräkningsgång där resultat som t.ex. spänningar, sättningar 

och armering kan fås ur samma modell.  

6.3 Enkelhet att tolka resultat 

Efter genomförd beräkning med Foundation finns resultat att hämta under fli-

ken Result (se Figur 6.1). Under Ground pressure check jämförs aktuellt 

grundtryck med tillåtet grundtryck. Resultatet är tydligt redovisat och går såle-

des inte att misstolka på något sätt. Däremot tas ingen hänsyn till ojämn tryck-

fördelning på grund av moment eller excentricitet enligt Naviersk tryckfördel-

ning. Kontrollen utförs för det jämnt utbredda grundtrycket. Vid en stor skill-

nad på grundtrycket mellan fundamentets olika sidor skulle jämförelsen mot 

tillåten markpåkänning bli missvisande, eftersom det enligt Naviersk tryckför-

delning råder högre grundtryck än tillåtet under en del av fundamentet. Under 

Settlement görs en jämförelse mellan aktuell och tillåten sättning. Även här blir 

resultatet tydligt eftersom sättningen sammanfattas i ett enda värde och jämförs 

mot ett bestämt tillåtet värde som definieras av användaren. 

 

Figur 6.1 Relevanta resultat att hämta med Foundation 

Med Ytstödsmetoden finns många fler resultat att hämta (se Figur 6.2). Under 

Translational displacements visas sättningen av fundamentet och under React-

ions visas reaktionskrafterna från stödet mot fundamentets botten. Både sätt-

ningen och reaktionskrafterna visas i de punkter som beräkningen gjorts i och 

avståndet mellan dessa punkter kan justeras manuellt, men har valts till att 

automatiskt bestämmas. Totalt räknar programmet på 16 punkter över ytan av 

fundamentet som är 4 m
2
. Resultatet är mer detaljerat än resultatet från Foun-
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dation och skillnader i grundtryck och sättningar över fundamentsytan är lätta 

att utläsa. Det svåra är att avgöra hur en enskild punkt med ett för högt grund-

tryck bör vara dimensionerande om alla andra punkter ligger under den tillåtna 

gränsen. 

 

Figur 6.2 Relevanta resultat att hämta med Ytstödsmetoden 

Med 3D-soil finns fler resultat att välja än med Ytstödsmetoden och vissa re-

sultat har fått en annan innebörd (se Figur 6.3). Då jorden beräknats som en hel 

massa finns resultatet Solid stresses att välja. Väljs Solid stresses och sedan 

sigma z’ visas vertikala spänningar i jorden som ett färgschema. Ett numeriskt 

resultat kan enkelt placeras ut i punkter som är av intresse. En tydlig bild av 

spänningsfördelningen under fundamentet erhålls, men problemet är att kunna 

avgöra huruvida små områden med höga spänningar ska hanteras. Kan dessa 

bortses från så länge området är tillräckligt litet jämfört med totala fundamen-

tets yta eller ska den absolut högsta spänningen alltid vara dimensionerande? I 

detta arbete har denna frågeställning inte utretts och kan istället ligga till grund 

för en fortsatt studie. 

Om Design Calulation kryssas i vid beräkningen så utför programmet en be-

räkning enligt den allmänna bärighetsekvationen. Den beräkningen baseras 

alltså inte på den erhållna analysen med FEM. Resultatet blir direkt jämförbart 

med resultatet från Foundation. Således har det med 3D-soil både fåtts den 

förenklade kontrollen och en avancerad analys. 
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Figur 6.3 Relevanta resultat att hämta med 3D-soil 
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7 SLUTSATS 

Resultaten från beräkningen med Ytstödsmetoden är lika resultaten från Foun-

dation. För att kunna använda Ytstödsmetoden krävs först en separat beräkning 

av bäddmodulen, vilket inte krävs med Foundation. Således finns ingen fördel 

med att utföra beräkningen enligt Ytstödsmetoden vid kontroll av grundtryck 

och sättningar. Om hela konstruktionen är modellerad i FEM-Design kan det 

vara motiverat att beräkna bäddmodulen för att kunna slutföra alla beräkningar 

i samma program. 

3D-soil kräver mer av användaren, men ger ett mer detaljerat resultat än Foun-

dation och Ytstödsmetoden. För att använda 3D-soil måste krav ställas på den 

geotekniska undersökningen så att tillräcklig information om markens egen-

skaper tas fram. I ett projekt där konstruktionen över grunden är modellerad i 

FEM-Design rekommenderas det att även modellera grunden och undergrun-

den med hjälp av 3D-soil. Med den genomförliga analys som då kan göras, 

riskeras inte effekten av närliggande konstruktioners inverkan på varandra att 

försummas. Även en förenklad kontroll kan genomföras i FEM-Design med 

allmänna bärighetsekvationen, vilket gör att om konstruktionen modelleras i 

FEM-Design krävs inga beräkningar i Foundation.  

Vid en enkel konstruktion där t.ex. endast den maximala spänningen är intres-

sant kan beräkningarna genomföras med Foundation eller Ytstödsmetoden om 

så önskas. Programmen tenderar att ge resultat som är snarlika 3D-soil och som 

dessutom är på den säkra sidan. 

Vid beräkning av sättningar blir resultaten med Ytstödsmetoden för snälla vid 

beräkning av pelare och pelarfundament. Det kan orsaka att konstruktioner 

skadas eftersom de inte är beräknade att klara sådana sättningar. 

7.1 Förslag på fortsatta studier 

Följande punkter visar förslag till möjliga fortsatta studier: 

 Kontrollera jordens bärförmåga, hur den beräknas i programmen jäm-

fört med litteraturens teori, t.ex. om programmet tar hänsyn till special-

fall som friktionsjord på lera.  

 Undersöka hur armeringsmängden i grundkonstruktioner skiljer sig åt 

mellan de olika modellerings- och beräkningsmetoderna. 

 Hur bör små områden med höga spänningar i FEM-Design 3D-soil han-

teras, kan sådana bortses från om de är tillräckligt små? Utred detta 

med avseende på t.ex. plasticering, omfördelning av tryck och storleken 

på de finita elementen. 

 I FEM-Design finns möjlighet att lägga in isolering under fundament, 

sulor och plattor. I en vidare studie skulle det vara intressant att under-

söka hur stor påverkan isoleringen har med hänsyn till sättningar och 

grundtryck. 
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B1.1 

 

  Bilaga 1

BERÄKNINGAR 

Markens tunghet 

Ursprungliga tungheter  kommer från geotekniskt PM, se Bilaga 2. 

Allmänt 

 

Lera 

 

 

 

 

Friktionsjord 

 

 

 

 

Torrskorpelera 

 

(Antagande: Hela lerlagret vattenmättat då grund-

vattenytan ligger nära övre gräns för leran.) 

 

(Naturfuktigt tillstånd) 

(Antaget utifrån naturfuktiga tungheten m.h.a 

Tabell 1:2 i plattgrundläggning) 
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E-moduler 

E-moduler beräknade utifrån skjuvhållfastheten m.h.a formel 1.3a och 1.3b i 

plattgrundläggning. 

Normalkonsoliderad lera 

 

 

Överkonsoliderad lera 

 

 

Tvärkonstraktionstal 

Friktionsjord 

 

 

 

Torrskorpelera/lera 

 

 

(Antagen helt torr) 
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Moduler 

Djup 4 m 

 

 

 

 

 

Djup 7 m 

 

 

 

 

 

Djup 10 m 

 

 

 

 

 

 

Bäddmodul 

Pelarfundament 

 

 

 

 

 

Fundamentet Jorden 
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Platta på mark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattan Väggen Jorden 



Examensarbete: Modellering av mark i beräkningsmodeller 

B1.6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B2.1 

 

  Bilaga 2

GEOTEKNISKT PM 

Tabell B2-1 Värden från geotekniskt PM [17] 

GEOTEKNISKT PM 

Torrskorpelera 

Tunghet 18 kN/m
3
 

Skjuvhållfasthet 50 kPa 

Dränerad friktionsvinkel 30 grader 

Lera 

Tunghet 16 kN/m
3
 

Skjuvhållfasthet 18 kPa 

Dränerad friktionsvinkel 30 grader 

Friktionsjord 

Tunghet 18 kN/m
3
 

Friktionsvinkel 36 grader 

E-modul 40 MPa 

Krossmaterial  

Tunghet 18 kN/m
3
 

Friktionsvinkel 42 grader 

E-modul 45 MPa 
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Bilaga 3 

ANVÄNDARGUIDE FEM-DESIGN 3D-SOIL 

Förkortningar och olika beteckningar på egenskaper för jordar kan variera mel-

lan program, litteratur och erhållna rapporter. Användarguiden är gjord för att 

närmare beskriva de parametrar som programmet efterfrågar för att kunna mo-

dellera upp en jordprofil. De verktyg som användarguiden berör är: Soil och 

Borehole vilka är de verktyg som krävs för att utforma undergrunden (se Figur 

B3.1). Verktygen Isolated foundation, Wall foundation och Foundation slab 

används för att utforma grundkonstruktionen som ska bäras av undergrunden. 

Denna användarguide omfattar inte de verktygen då de används på liknande 

sätt som övriga verktyg för att modellera konstruktionselement i programmet. 

Läsaren förutsätts besitta tillräcklig kunskap för det. 

 

Figur B3.1 Olika verktyg under Foundation i flikmenyn Structure (i FEM-

Design 17 – 3D Structure) 

Sammanställning av förkortningar 

FÖRKORTNINGARS BETYDELSE 

cuk Odränerad skjuvhållfasthet 

γd  Torrtunghet 

γm Vattenmättad tunghet 

ck Kohesion 

Φk Inre friktionsvinkel 

Φcvk Friktionsvinkel vid kritisk lagring 

ν Tvärkontraktionstal 

Mu Kompressionsmodul vid effektivt överlagringstryck 

M0 Kompressionsmodulen vid effektivt förkonsolideringstryck 

ML Kompressionsmodulen vid effektivt gränstryck  

M’ Modulökning  

σ’c Effektivt förkonsolideringstryck 

σ’L Effektivt gränstryck 
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Soil 

Vid uppstart av FEM-Design finns alternativet calculate soil as solid element 

att kryssa i. Det måste kryssas i för att grundkonstruktionen ska bäras upp av 

jordprofilen och inte av ett vanligt stöd. 

För att definiera de olika jordarterna som finns i den aktuella jordprofilen väljs 

SoilDefineDefaultSettingsStrataInsert stratumNew. I dialog-

boxen Library material som fås upp (se Figur B3.2) ska jordens hållfasthetspa-

rametrar fyllas i på den vänstra halvan och deformationsegenskaperna på den 

högra. Det görs för alla jordtyper som återfinns i jordprofilen för det aktuella 

området. 

 

Figur B3.2 Dialogboxen Library material där egenskaper för en jordart fylls i. 

Under Behaviour väljs antingen Undrained eller Drained. Genom att välja jor-

dens beteende till odränerad släcks de fält som inte behöver fyllas i och kvar är 

då den odränerade skjuvhållfastheten cuk [kN/m
2
], torrtungheten γd [kN/m

3
] och 

vattenmättade tungheten γm. (se Figur B3.3).  



Bilaga 3 

 

B3.3 

 

 

Figur B3.3 Fält att fylla i vid odränerat beteende för jordmaterialet 

På samma sätt släcks de fält som inte behöver fyllas i när jordens beteende 

väljs till dränerad (se Figur B3.4). De värden som behövs är nu istället kohes-

ionen ck [kPa], inre friktionsvinkeln Φk [°], friktionsvinkeln vid kritisk lagring 

Φcvk [°], torrtungheten γd [kN/m
3
] och vattenmättade tungheten γm. Finns ingen 

kohesion i jorden sätts ck till 0. 
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Figur B3.4 Fält att fylla i vid dränerat beteende för jordmaterialet 

Under Material model på den högra halvan av dialogboxen i Figur B3.2 finns 

tre alternativ att välja mellan: Linear, Over consolidated och Generic. Det 

första väljs då sambandet mellan spänning och töjning är linjärt. Det andra 

väljs om sambandet följer en typisk överkonsoliderad lera. Det tredje väljs om 

sambandet vill beskrivas på ett generellt sätt. 

Vid val av det linjära sambandet ska antingen kompressionsmodulen vid effek-

tivt förkonsolideringstryck M0 [kPa] eller elasticitetsmodulen E [kPa] anges 

tillsammans med tvärkontraktionstalet ν (se Figur B3.5). 
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B3.5 

 

 

Figur B3.5 Fält att fylla i vid val av linear 

Vid val av överkonsoliderad modell behöver följande anges: kompressionsmo-

dulen vid effektivt överlagringstryck Mu [kPa], kompressionsmodulen vid ef-

fektivt förkonsolideringstryck M0 [kPa], kompressionsmodulen vid effektivt 

gränstryck ML [kPa], modulökning M’, effektivt förkonsolideringstryck σ’c 

[kPa], effektivt gränstryck σ’L [kPa] samt tvärkontraktionstalet ν (se Figur 

B3.6). Dessa värden tas fram främst för kohesionsjord och görs av geotekni-

kern med hjälp av CRS-försök. För att kunna tillämpa denna metod krävs alltså 

att CRS-försök genomförs på prover från relevanta djup och redovisas väl i det 

geotekniska utlåtandet.  
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Figur B3.6 Fält att fylla vid val av Over consolidated 

Väljs Generic kan ett godtyckligt samband mellan kompressionsmodulen och 

den effektiva spänningen beskrivas (se Figur B3.7). Det görs genom att fylla i 

värden för σ’ [kPa] och M [kPa] i maximalt 5 punkter. Kompressionsmodulen 

vid effektivt överlagringstryck Mu [kPa] och tvärkontraktionstalet ν måste 

också fyllas i. I Sverige beskrivs dock kurvan som standard enligt den över-

konsoliderade modellen och denna generella metod behöver således inte an-

vändas. 
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Figur B3.7 Fält att fylla i vid val Generic 

När en jordtyp är definierad läggs den till i ett bibliotek av material och proces-

sen upprepas tills alla aktuella jordtyper är definierade. Från biblioteket väljs 

då jordtyperna i den ordning de återfinns i jordprofilen. I dialogboxen Soil 

finns två ytterligare flikar utöver Strata, de är Ground water (se Figur B3.8), 

och General (se Figur B3.9). I fliken Ground water fylls antal grundvattenytor 

i, det räcker med en om det inte avses att till exempel utvärdera deformationer 

vid grundvattensänkning. I fliken General bestäms det totala djupet på jordpro-

filen i limit depth level. Vidare måste ett jordmaterial bestämmas till Default 

filling och blir då det material som programmet fyller upp med till färdig mar-

knivå om denna ligger ovanför det högst belägna jordlagret. Alternativ finns 

även för att ändra storleken på de finita elementen. Om den aktuella jordprofi-

len har stor utbredning kan det vara önskvärt att ha större storlek på elementen 

ut mot kanterna för att göra beräkningen mindre krävande. 
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Figur B3.8 Utseende på fliken Ground water i verktyget Soil 

 

Figur B3.9 Utseende på fliken General i verktyget Soil 

Borehole 

När allt är ifyllt i Soil ska jorden ritas ut innan nivåerna på jordlager, grundvat-

ten och färdig mark bestäms. Programmet sätter automatiskt ut borrhål i alla 
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hörn på jordprofilen. Om hela jordprofilen ska ha samma nivå på grundvatteny-

tan och lika tjocka lager jord, markeras samtliga borrhål samtidigt genom 

BoreholeProperties markera hela jordprofilen. Dialogrutan som kommer 

upp innehåller samma flikar som dialogrutan Soil. Under General bestäms den 

färdiga marknivån (se Figur B3.10). Under strata bestäms den övre nivån för 

respektive skikt i jordprofilen (se Figur B3.11). Slutligen sätts nivån på grund-

vattenytan under fliken Ground water (se Figur B3.12).  

 

Figur B3.10 Utseende på fliken General i verktyget Borehole 

 

Figur B3.11 Utseende på fliken Strata i verktyget Borehole 
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Figur B3.12 Utseende på fliken Ground water i verktyget Borehole 

Finns borrpunkter där någon nivå skiljer sig kan man beakta det genom att 

lägga ut fler borrhål (BoreholeDefineDefault settings) med andra värden. 

Många undersökningspunkter i området kan alltså ge en väldigt specifik mo-

dellering av marken. Mellan borrhål med olika nivåer på till exempel grundvat-

tenytan, antar programmet linjär lutning mellan nivåerna. Se Figur B3.13 för 

ett exempel där de fyra borrhålen i hörnen har en grundvattenyta på -10 m och 

borrhålet i mitten en grundvattenyta på -3 m. 

 

Figur B3.13 Exempel med olika nivåer på grundvattenyta i en jordprofil 

 

 

 


