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There is at present a lack of guidelines for the design of concrete pavements for
airfields and thus a need to prepare these. The purpose of this study is to describe
the Swedish design principles for the design of both unreinforced concrete slabs
joined with dowels and continuously reinforced concrete slabs for use in pavements
for airfields and to develop design templates for these types of pavements. This
report will also serve as a guideline in design and also provide suggestions on the
dimensions of unreinforced concrete slabs joined with dowels and continuously
reinforced concrete slabs and the underlying soil layers.
This thesis deals with the design of unreinforced concrete slabs joined with dowels
and continuously reinforced concrete slabs as pavements for airfields designed for
airplanes of the largest class of airplane, code F. The complete pavement is from top
to bottom: concrete slabs, bound base of asphalt bound gravel, unbound base and
subbase on terraced subgrade.
In the report, the main focus is the examination of the exhaustion of the concrete,
the bound base and subbase. That is to say how many times airplanes can run over
these pavements before failure occurs. Exhaustion is dependent on temperature
tensions caused by the seasonal varying temperature gradient through the concrete
and tension caused by traffic loads.
For the bound base and subbase strain of the materials because of the tensions are
checked.
Actual design of pavements is done in the form of a case study of the design of
concrete pavements for airfields for a reference project. The design is based on the
Swedish method for the design of concrete roads with established literature. Stresses
and strains due to traffic loads are calculated using FEM program PLAXIS.
The design assumes that the unreinforced concrete slabs joined with dowels will be
completely uncracked. These will therefore have to be significantly thicker than the
reinforced plates.
The reinforced pavements need to meet certain requirements. These pavements will
have to be able to handle the moment load, have a required maximum distance
between cracks and minimum reinforcement requirements.
The report is arranged in such a way that the readers themselves easily will be able to
establish and develop templates for fatigue calculation with the use of suitable
software. No matter in which way the template is designed the intention will be to
automate the use of the formulas that are mentioned and numbered in the report.
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SAMMANFATTNING
Det finns i dagens läge en avsaknad av tillvägagångssätt för dimensionering av
betongbeläggningar för flygfält och således ett behov av att framställa dessa. Syftet
med detta examensarbete är att beskriva svenska dimensioneringsprinciper för
dimensionering av både oarmerade betongplattor fogade med dymlingar och
kontinuerligt armerade betongplattor för användning som beläggning i farbanor för
flygfält samt att utföra exempelberäkningar och upprätta beräkningsgångar i
mallformat. Rapporten ska även fungera som riktlinje vid dimensioneringen och även
ge alternativ på dimensioner för oarmerade betongplattor fogade med dymlingar och
kontinuerligt armerade betongplattor och de underliggande lagren i farbanan som
klarar spännings- och utmattningskrav enligt exempelberäkning i form av fallstudie
av ett referensuppdrag.
Detta examensarbete behandlar dimensionering av oarmerade betongplattor fogade
med dymlingar och kontinuerligt armerade betongplattor som beläggning på en
farbana för flygfält trafikerad med flygplan tillhörande bland annat den största
flygplansklassen, kod F. Farbaneuppbyggnaden är uppifrån och ner:
beläggningsplattorna i betong, bundet bärlager av asfaltbundet grus, obundet bärlager
och förstärkningslager på terrasserad undergrund.
I rapporten är fokus belagt på undersökning av utmattningen av betongen, det bundna
bärlagret och förstärkningslagret. Det vill säga hur många hjulpassager dessa skikt
kan bära innan brott uppstår. Utmattningen är avhängigt temperaturspänningar som
uppstår av den efter säsong varierande temperaturgradienten genom betongen och
spänningar som uppstår på grund av trafiklaster. För det bundna bärlagret och
förstärkningslagret kontrolleras töjning i materialen på grund av trafiklasterna.
Exempeldimensionering är utförd i form av fallstudie av en dimensionering av
betongbeläggning för flygfält i ett referensuppdrag. Dimensioneringen baserar sig på
svensk metod för dimensionering av betongvägar enligt etablerad facklitteratur.
Spänningar och töjningar på grund av trafiklaster tas fram med hjälp av FEMprogrammet PLAXIS. Dimensioneringen förutsätter att de oarmerade
betongplattorna fogade med dymlingar kommer vara helt ospruckna. Dessa kommer
således behöva utföras betydligt tjockare än de armerade plattorna. De armerade
plattorna behöver uppfylla vissa krav. Dessa plattor kommer behöva kunna ta
moment av last, uppfylla sprickviddskrav och minimiarmeringskrav.
Rapporten är disponerad på så vis att läsaren själv enkelt ska kunna upprätta och
utforma mallar för utmattningsberäkning i lämpligt datorprogram. Oavsett hur
mallen väljs att utformas kommer funktionen vara automatisering av användandet av
de formler som är nämnda och numrerade i rapporten.
Nyckelord: Betongbeläggning, betongväg, flygfält, PLAXIS, utmattning
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Det saknas i dagens läge beskrivningar och mallar för tillvägagångssätt vad gäller
beräkning och dimensionering av betongbeläggning för flygfält i Sverige. Det finns
däremot en del studier och litteratur rörande betongvägar för biltrafik. Omfattande
empiriska studier på betongvägar har gjorts främst i USA på en mängd provvägar
som benämns AASHTO. Data utvunnet ur dessa studier används inte vid
dimensionering i Europa eftersom de inte anses applicerbara på grund av skilda
väderförhållanden med mera. Data från AASHTO har dock visat sig stämma väl med
studier av oarmerade och armerade betongvägar gjorda i England, Petersson (1996).
Det har i Sverige utförts studier av den säsongsberoende temperaturgradienten
genom betongen i betongvägar. Denna temperaturgradient har stor inverkan på de
temperaturspänningar som uppstår i betongen. Den svenska metoden för
dimensionering av betongvägar bygger på användandet av så kallade standardaxlar,
vilka inte är intressanta i fallet av dimensionering av betongbeläggning för flygfält.
Det finns således ett behov av att det upprättas beräkningsgångar och mallar för
beräkningar av betongbeläggningar för flygfält. En exempeldimensionering utförs för
flygfältsfarbana som ska kunna hantera flygplan upp till den så kallade kod F, vilken
innefattar de största flygplansmodellerna för passagerare. Airbus A380, med en
bruttovikt av ca 560 ton, som kan ta runt 800 passagerare och har ett vingspann på
upp till 80 meter är ett exempel på flygplansmodell som hör till kod F.
Beräkningarna tar dock även hänsyn till två andra, något mindre, flygplansmodeller
med andra däcktryck och hjullaster.
Detta arbete har beställts av Ramböll Sverige AB:s bro- och tunnelenhet, i
Stockholm.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att beskriva svenska dimensioneringsprinciper för
dimensionering av både oarmerade betongplattor fogade med dymlingar och
kontinuerligt armerade betongplattor för
flygfält
samt
att
utföra
dimensioneringsberäkningar och upprätta beräkningsgångar i mallformat.

1.3 Mål
Målet med examensarbetet är att visa hur alternativ på dimensioner på oarmerade
betongplattor fogade med dymlingar och kontinuerligt armerade betongplattor och
de underliggande lagren som klarar ställda spännings- och utmattningskrav kan tas
fram samt att skapa beräkningsmallar för dimensionering av desamma.

1.4 Metod
Själva grunden till arbetet läggs genom datainsamling i form av litteraturstudier av
bland annat facklitteratur (normer, tekniska krav och råd etc.) samt sökning i
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relevanta databaser. Beräkningar utförs huvudsakligen i datorprogram så som
Mathcad och Excel enligt Svensk metod för dimensionering av betongvägar.
Spänningar och töjningar i betongplattorna och de underliggande lagren beräknas i
FEM-programmet PLAXIS 3D.

1.5 Avgränsningar
Rapporten avgränsas till att endast behandla Svensk metod för dimensionering av
betongvägar. Vidare studeras endast beläggningar av kontinuerligt armerade
betongplattor och kontinuerligt armerade betongplattor på bundet bärlager av
asfaltbundet grus.

2

2 DIMENSIONERING ENLIGT SVENSK METOD
2.1

Allmänt

Den svenska metoden för dimensionering av betongbeläggningar som studerats
baserar sig främst på en licentiatavhandling författad av Bengt Petersson med titeln
Svensk metod för dimensionering av betongvägar, utgiven 1996. Men även ett antal
andra avhandlingar och annan facklitteratur.
Då Peterssons avhandling är författad år 1996 är dock norm- och facklitteratur som
avhandlingen hänvisar till något föråldrad. Vilket innebär att avhandlingen bitvis
ersätts av och kompletteras med innehåll från eurokoder och Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder), BFS 2015:6 – EKS 10, hädanefter EKS 10, vilken är gällande
publikation vid rapportens författande.
Den svenska metoden som framställs i Petersson (1996) är framtagen för
betongvägar enligt bland annat dåvarande Vägverkets, numer Trafikverket, allmänna
tekniska beskrivning ATB VÄG 94 som ersatts ett flertal gånger fram till och med
årgång 2005 av ATB VÄG 2005. ATB VÄG 2005 har i sin tur ersatts av senare
tekniska krav, vid denna rapports författande är det TRVK Väg (2011) som gäller.
Samtliga dokument är tekniska krav för dimensionering och konstruktiv utformning
av vägöverbyggnad och avvattning. För dessa krav gäller att dimensioneringen sker
med hänsyn till antal passerande så kallade ekvivalenta standardaxlar som motsvarar
en axellast på 100 kN. Se Figur 2.1. Hänsyn tas bland annat till årsdygnstrafiken som
är ett mått på medeltrafikflödet under ett dygn ett visst år för ett vägavsnitt, andel
tunga fordon, antagen trafikförändring per år referenshastigheter och så vidare.

Figur 2.1

Standardaxel enligt Trafikverkets tekniska krav.

Då dimensioneringen av betongbeläggningen i denna rapport rör flygfält och således
främst dimensioneras för flygplan anses inte beräkning med hänsyn till standardaxlar

3

Examensarbete: DIMENSIONERING AV BETONGBELÄGGNING FÖR FLYGFÄLT

relevant. Istället tas hjulkonfiguration och hjullaster fram för ett antal olika
flygplanstyper genom det amerikanska programmet FAARFIELD. Se avsnitt 3.2.2.
Dimensioneringen tar hänsyn till dels spänningar av temperatur och trafik men
framförallt den än viktigare utmattningen (Söderqvist (2006)) av betong och
jordlager.
Betong är lämpligt som beläggning vid höga laster och stort antal överfarter på grund
av dess höga böjstyvhet vilket sprider lasten över en större yta, detta leder till att de
underliggande lagren påverkas mindre, Petersson (1996). Betong lider inte heller av
problem med stora deformationer i form av spår i betongen på grund av höga
temperaturer och tung trafik, vilket asfalt gör.

Uppbyggnaden av farbanor skiljer sig för om de är lagda på undergrund helt av berg
eller lagda på andra material. Dessa material delas in ett antal materialtyper i TRVK
Väg (2011). Se Figur 2.2. Överbyggnaden, det vill säga alla materiallager som
befinner sig över undergrunden, tar upp trafiklasterna och fördelar dem nedåt. Högst
krav ställs på lagren som ligger överst då de är de mest belastade, Silfwerbrand
(1995).

Figur 2.2
Utformning av betongöverbyggnad med bitumenbundet bärlager,
TRVK VÄG (2011):
Denna rapport behandlar styva överbyggnader, vilket är överbyggnader innehållande
minst ett hydrauliskt bundet lager, alltså ett lager bestående av cementblandat
material eller liknande som reagerar med vatten i härdningsfasen. I fall med styva
överbyggnader fungerar det översta lagret, beläggningen, som ett kombinerat slitoch bärlager. Under beläggningen följer någon form av bärlager, antingen obundet,
bundet eller två skilda lager med ett av varje typ. Bundna bärlager kan antingen vara
bitumen- eller cementbundna gruslager. Sedan följer ett förstärkningslager av grövre
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material som vilar på ett skyddslager eller direkt på undergrunden.
Förstärkningslager och skyddslager tillåts utelämnas för vägar för biltrafik om
överbyggnaden har tillräcklig tjocklek utan dem, Silfwerbrand (1995). I Figur 2.3
visas en principiell uppbyggnad av en vägkropp. I figuren visas även var de
materialtöjningar som är av intresse uppstår.

Figur 2.3

2.1.1

Principiell uppbyggnad av vägkropp.

Typer av betongplattor

Vid farbanebeläggningar pratar man främst om tre olika typer av betongplattor.
Se Figur 2.4.
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Figur 2.4

Olika typer av betongplattor för beläggning. Söderqvist (2006).

Plain Jointed Concrete Pavements (PJCP)
Översatt till svenska: Oarmerad platta fogad med dymlingar.
Detta är en plattyp som utförs oarmerad och fogad med dymlingar. Avstånd mellan
fogar rekommenderas att inte vara större än 4,5 – 6 meter, Petersson (1996). Således
gjuts plattorna i storlekar (4,5 – 6) x (4,5 – 6) meter. Detta beror bland annat på att
längden mellan fogarna i en platta har stor inverkan på temperaturspänningarna.
Skillnad i avstånd på 7 meter och 5 meter sänker temperaturspänning från 100 % till
50 %, Petersson (1996).
Denna plattyp kommer fortsättningsvis kallas oarmerad platta fogad med dymlingar
eller bara oarmerad platta.

Jointed Reinforced Concrete Pavements (JRCP)
Översatt till svenska: Armerad platta fogad med dymlingar.
Denna plattyp armeras och fogas med dymlingar. Fogavstånden är normalt i
storleksordningen 9 – 12 meter.
Behandlas inte vidare i denna rapport.
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Continuously Reinforced Concrete Pavements (CRCP)
Översatt till svenska: Kontinuerligt armerad platta.
Denna plattyp armeras kontinuerligt och gjuts platta för platta, vilket bildar en
kontinuerlig beläggning. Avstånd mellan gjutfogar rekommenderas vara mellan 3 – 5
meter.
Denna plattyp kommer fortsättningsvis kallas kontinuerligt armerad platta eller bara
armerad platta.
Denna uppsats behandlar dimensionering av PJCP (oarmerad platta fogad med
dymlingar) och CRCP (kontinuerligt armerad platta) som en fallstudie.

2.2

Oarmerad platta fogad med dymlingar

Figur 2.5

Oarmerad platta fogad med dymlingar

Här följer tillvägagångssätt och metod för dimensionering av en oarmerad platta
fogad med dymlingar. Se Figur 2.5 och avsnitt 2.1.1 för information om plattypen.
Metoden baseras i huvudsak på formler hämtade ur Petersson (1996) med
trafikspänningar hämtade ur FEM-programmet PLAXIS 3D.

Som grund för materialparametrar etc. till dimensioneringen ligger huvudsakligen
Design Basis, ett dokument över förutsättningar och riktlinjer för dimensionering,
som Ramböll Sverige AB framställt för dimensionering av betongbeläggning i
referensuppdraget.

Lastöverföring över fog för last placerad nära kant vid plattor fogade med dymlingar
visas i Figur 2.6 och 2.7, dessa enligt Betongrapport nr. 13 (2008).
I Figur 2.6 visas att plattan där lasten faktiskt är placerad tar upp 60 % av lasten.
Medan Figur 2.7 visar siffror för plattor både med dymlingar (60 % av lasten tas upp
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av plattan där den är placerad) och utan dymlingar (80 % av lasten tas upp av plattan
där lasten är placerad).

Dymlingar för tvärfogar i normala betongvägar rekommenderas vara släta stänger
med ∅25 och s-avstånd 300 mm, Silfwerbrand (1995). Stängerna är släta för att
tillåta plattornas rörelse och på så vis förhindra sprickbildning. Normalt används vid
betongvägar förankringsjärn i längsgående fogar där trafiken inte passerar över lika
ofta som vid de tvärgående fogarna. I fall som behandlas i denna rapport väljs dock
dymlingar i båda riktningarna för att tillåta fullständig lastöverföring. Dymlingarna
placeras mitt i betongtvärsnittet.

Figur 2.6

Lastöverföring över fog för plattor med dymlingar.

Figur 2.7

Lastöverföring av punktlast över fog. Streckat fält är lastfördelning.

Som en förenkling förutsätts laster delas upp helt jämnt mellan intilliggande plattor,
det vill säga lastöverföringen plattorna emellan antas vara fullständig. Samtliga
procentvärden i Figur 2.6 och Figur 2.7 kan alltså sägas vara 50 %. Detta medför att
spänningsberäkning för trafiklast endast görs för lasten placerad i mitten av plattan, i
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realiteten kommer dock den plattbelagda ytan ha ytterkanter. Detta ger fyra ränder
där beräkningar måste göras för trafiklast placerad i kant vilket kommer ge andra
spänningar än de som presenteras i denna rapport. Då spänningar och töjningar i
betongplatta och underliggande lager blir betydligt större med last placerad i kant
måste någon form av åtgärd göras för att ta hänsyn till det, se t ex. Petersson (1996)
och Silfwerbrand (1995). En rimlig lösning är att förse de yttersta betongplattorna
med kantförstyvning, se Figur 2.8 och Figur 2.9. Detta behandlas dock ej i denna
rapport.

Figur 2.8

Schematisk plan över plattor med dymlingar och kantförstyvning.

Figur 2.9

Kantförstyvning.

Beräkningen delas upp i säsonger främst för att ta hänsyn till de för bundet bärlager,
obundet bärlager och förstärkningslagers varierande E-moduler årstider emellan men
även för de varierande temperaturgradienterna över betongen, vilka har inverkan på
temperaturspänningarna. Se avsnitt 2.2.4.
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2.2.1 Uppbyggnad och materialdata
Farbanan byggs upp av betongplatta överst, näst följer ett bundet bärlager av
asfaltbundet grus (AG) eller cementbundet grus (CG), sedan ett obundet bärlager av
krossat material, sedan ett förstärkningslager av sprängsten eller dylikt och nederst
undergrund. Uppbyggnaden är i princip lika uppbyggnaden för betongöverbyggnad
enligt TRVK Väg (2011) men med mer väl tilltagna dimensioner.

Säkerhetsklass och livslängd
Plattorna dimensioneras för säkerhetsklass 1 eller 2 och en livslängd på 40 år enligt
krav i TRVK Väg (2011).
Ur EKS 10:
”13 § Med hänsyn till omfattningen av de personskador som kan befaras uppkomma
vid brott i en byggnadsverksdel, ska byggnadsverksdelen hänföras till
någon av följande säkerhetsklasser
a) säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador,
b) säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador, eller
c) säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador. (BFS 2015:6).”

Elasticitetsmodul
Fortsättningsvis kallad E-modul eller bara E med index (Ei) för relevant material.
E-modul för betong enligt Tabell 2.1. Ecm (medelelasticitetsmodul) väljs efter fck.
Tabell 2.1

Betonghållfasthetsklasser. Utdrag ur SS-EN 1992-1-1:2005 Tabell 3.1.

E-modul för övriga ingående materiallager är säsongsberoende, med undantag för
undergrunden och kan hämtas ur TRVK Väg (2011).
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Böjdraghållfasthet
Betongens böjdraghållfasthet beräknas enligt SS-EN 1992-1-1:2005, avsnitt 3.1.8 (1)
och avsnitt 3.1.2 (9).

Betongens böjdraghållfasthet:

där

,

= max

1,6 −

∗

;

(2.1)

h = tvärsnittets höjd i millimeter
fctm = fctm(t), se ekvation 2.2
Medeldraghållfasthet vid tiden t i dagar:

där

( )=(

( )) ∗

(2.2)

βcc(t) = Koefficient som beror av betongens ålder, se ekvation 2.3
α = för t ≥ 28 dagar
fctm = Medeldraghållfasthet

där

( )=

∗

(2.3)

s = Koefficient som beror av cementtyp
t = Betongens ålder i dagar

2.2.2 Flygplansmodeller och hjullaster
Beräkningen bör ta hänsyn till ett flertal flygplansmodeller där den största modellen
som planeras trafikera farbanan ingår.
Data för beräkning av hjullaster kan till exempel erhållas ur det amerikanska
datorprogrammet FAARFIELD utvecklat av FAA (Federal Aviation Administration)
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för dimensionering av farbanor för flygfält. FAARFIELD innehåller information om
en mängd olika flygplansmodeller. I Figur 2.10 visas bruttovikt, hjulkonfiguration
för hjul placerade under kropp och vingar, procentandel av bruttovikt som dessa hjul
bär och däcktryck för B747.

Figur 2.10
Hjulkonfiguration, bruttovikt av flygplanet, andel av bruttovikt som de
redovisade hjulen tar upp och däcktryck för B747 i FAARFIELD.

Hjullaster
Hjullaster för ett enskilt hjul tas fram genom att dela andel bruttovikt som hjul under
kropp och vingar bär med antal hjul och multiplicera med tyngdaccelerationen g.
Karaktäristisk hjullast för ett hjul:
,

=

∗

(2.4)

Hjullasten räknas om till dimensionerande värde enligt EKS 10. Lasten räknas som
ogynnsam variabel huvudlast.
Dimensionerande hjullast:

där

=

∗ 1,5 ∗ Q

(2.5)

,

γd = Partialkoefficient som bestäms av säkerhetsklass, se Tabell 2.2
Qk,1 = Karaktäristisk last
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Partialkoefficient γd för säkerhetsklasser, enligt EKS 10.

Tabell 2.2

Säkerhetsklass 1
Säkerhetsklass 2
Säkerhetsklass 3

γd = 0,83
γd = 0,91
γd = 1,0

2.2.3 Belastningsyta
Värdena för luftryck i däck och last för varje enskilt hjul kan hämtas ur FAARFIELD
för varje flygplansmodell. Den för ett enskilt hjul cirkulära belastningsytans radie a
beräknas enligt formel 2.6, ur Petersson (1996).
Belastningsyta:

där

=

(2.6)

∗

Qd = Dimensionerande hjullast, se avsnitt 2.2.2
p = Lufttryck i däck
Den cirkulära belastningsytan räknas om till ekvivalent rektangulär yta enligt BBK
04 Figur 6.3.3.2c, se Figur 2.11.
Anm. d = 2a

Figur 2.11

Exempel på ekvivalent rektangulärt tvärsnitt vid cirkulärt tvärsnitt.
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2.2.4 Välvningsspänning beroende på temperatur
På grund av att temperaturen kommer vara olika på plattans över- och underkant
under vissa perioder av året, och på kort sikt även dygnet, uppstår spänningar på
grund av krökning i plattan orsakad av denna temperaturgradient. Vid
dimensionering tas normalt bara hänsyn till den positiva gradient som råder under
dagtid, Petersson (1996). Spänningarna orsakas av att plattan med hjälp av sin
egentyngd motverkar krökningen. Spänningarna som uppstår är böjdragspänningar i
plattans undersida. Dessa spänningar är som störst mitt emellan fogarna,
Silfwerbrand (1995). Se Figur 2.12.

Figur 2.12
Positiv temperaturgradient orsakar spänningar i beläggningsplattans
undersida. Från Silfwerbrand (1995).
Året delas upp i fyra säsonger och tre olika temperaturgradienter. För Sverige antas
beläggningen ha en maximal positiv gradient av 60 oC/m under 5 % av tiden och 40
o
C/m under 20 % av tiden, under resterande tid antas gradienten vara 0 oC/m. Se
Tabell 2.3.
Ekvationen för välvningsspänning är hämtad ur Petersson (1996) och gäller för en
beläggning som är helt förhindrad att kröka sig i såväl längd- som tvärled vilket antas
vara fallet för beläggning i rapportens dimensioneringsfall.
Välvningsspänning (MPa) ges av:
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=

där

∗

∗(

∗ ∗

(2.7)

)

h = Beläggningens tjocklek, m
δt = Temperaturgradient, oC/m
α = Längdutvidgningskoefficient 1,0 ∗ 10
E = Elasticitetsmodul, MPa

ν = Poissons tal, tvärkontraktionstalet
Tabell 2.3

Uppdelning i olika tidsperioder. Från betongrapport nr. 13.

Anm. En sommarsäsong på fem månader är antagen inte nödvändigtvis för att det är
fallet i Sverige, utan för att den långa perioden med låg E-modul för asfalt ger en
beräkning på säkra sidan.
Själva beläggningstemperaturen tas i beaktande vid beräkning av tillåtet antal
passager över beläggningen begränsat av töjning i asfaltgruset, formel 2.14. Värden
på beläggningstemperaturer för bitumenbunden beläggning för olika säsonger hämtas
från TRVK Väg (2011), utläses ur Tabell 2.4 och Figur 2.13.
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Tabell 2.4
(2011).

Figur 2.13

Temperatur (oC) i bitumenbunden beläggning för DK 2, TRVK Väg

Klimatzoner i Sverige från TRVK Väg (2011).

2.2.5 Kritisk längd
Kritisk längd för beläggningsplattorna tas fram för att användas som villkor i
dragspänningsberäkning i avsnitt 2.2.6. Uttryck för långsträckt platta som är fritt
upplagd längs kortsidorna och där krökningen är förhindrad i tvärriktningen,
Petersson (1996).
Kritisk längd för plattan enligt:

där

=

∗ ∗

∗ ∗(

∗

)

∗ℎ

(2.8)

α = Längdutvidgningskoefficient 1,0 ∗ 10
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δt = Temperaturgradient, oC/m
E = Elasticitetsmodul, MPa
γ = Oarmerad betongs tunghet, kN/m3
ν = Poissons tal, tvärkontraktionstalet
h = Beläggningens tjocklek, m
Oarmerad betongs tunghet är 24 kN/m3 enligt SS-EN 1991-1-1, Tabell A.1.
Då temperaturgradienten är en faktor i formeln för beräkning av kritisk längd
kommer den kritiska längden att bli noll för samtliga fall där temperaturgradienten är
noll.

2.2.6 Dragspänning av egentyngd orsakat av temperaturgradient
Dragspänning på grund av egentyngd orsakat av temperaturgradient beräknas på två
sätt med hänsyn till förhållandet av plattlängd och beräknad kritisk längd.
Om L ≤ Lkr gäller
= 1,2 ∗

,

Om L > Lkr gäller
,

∗

(2.9)

= 1,2 ∗

(2.10)

Eftersom Lkr får värdet noll för temperaturgradienter med värdet noll fås spänningar
fram enbart för temperaturgradienterna 40 oC/m och 60 oC/m.

2.2.7 Kombination av spänning från trafik och temperatur
Trafikspänningar tas fram, genom exempelvis FEM-program, se avsnitt 2.4 och
adderas sedan till dragspänning av egentyngd som beror av temperaturspänningar (se
avsnitt 2.2.4 och 2.2.6) för att sedan användas i utmattningsberäkningen i avsnitt
2.2.8.

2.2.8 Utmattning
För beräkning av utmattning används Tepfers samband med tillägget att både en
min- och maxpåkänning används.
För spänning i betongbeläggningen:
= 1 − 0,0685 ∗ 1 −

∗

(2.11)
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där
σtill = Maximal påkänning (temperatur + trafik), MPa
fctm,fl = Tillåten böjdraghållfasthet vid statisk last, MPa
R=

, vid ingen temperaturspänning är R = 0

N = Antalet tillåtna lastväxlingar, eller tillåtet antal passager
Formeln ställs upp för att få ut N för spänning i betong:

,

= 10

∗

,

(2.12)

σtill och
får samma värde, båda värden är temperaturspänning superpositionerad
med trafikspänning.
är enbart temperaturspänning och kan således ha värdet
noll för ett antal säsonger och temperaturgradienter. N beräknas för varje
flygplansmodell, för varje säsong och för varje temperaturgradient som råder under
varje säsong.
Med hjälp av utmattningskriteriet används delskadehypotesen:
%

+

%

+

%

+⋯ <1

(2.13)

ni% är procentandel dagar per år som en viss säsong och temperaturgradient råder. ni%
beräknas som en andel av 365 dagar för samtliga värden i Tabell 2.5.

där

%

=

å

∗ 100

(2.14)

dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient
råder, se Tabell 2.5
då = Antal dagar på ett år
Tabell 2.5
råder, dδ.
Vinter
Tjällossning
Vår och höst

Antal dagar av året som en viss säsong med en viss temperaturgradient
δt = 0 oC/m
62
24
92

δt = 40 oC/m
8
29

18

δt = 60 oC/m
-

Sommar

96

36

18

Totalt antal tillåtna passager för spänning i betong:
=

,

(2.15)

%

∑

Ntill för vertikaltöjning i bundet bärlager (cementgrus):

=

,

där

,

∗

(2.16)

,
,

∑εy,m = Summa medeltöjning i underkant av bundet bärlager baserat på antal
dagar under en säsong
Ntill för vertikaltöjning i bundet bärlager (asfaltgrus):

=

,

där

,

∗

∗ ,

,

( , ∗

)

(2.17)

∑Tm = Summa medeltemperatur baserat på antal dagar under en säsong
∑εy,m = Summa medeltöjning i underkant av bundet bärlager baserat på antal
dagar under en säsong
Medeltemperatur enligt:
=

där

∗

(2.18)

å

T = Beläggningstemperatur enligt Tabell 2.4
dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient
råder, se Tabell 2.5
då = Antal dagar på ett år
Medeltöjning enligt:
,

=

∗

(2.19)

å
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där
εy = Vertikaltöjning i underkant av bundet bärlager under en viss säsong och
temperaturgradient
dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient
råder, se Tabell 2.5
då = Antal dagar på ett år
Ntill för horisontaltöjning i terrass:

= 0,5 ∗

,

där

,

∗

(2.20)

,

∑εz,m = Summa medeltöjning i underkant förstärkningslager baserat på antal
dagar under en säsong
Medeltöjning enligt:

där

,

=

∗

(2.21)

å

εz = Vertikaltöjning i underkant av bundet bärlager under en viss säsong och
temperaturgradient
dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient
råder, se Tabell 2.5
då = Antal dagar på ett år
Antalet förväntade passager divideras med beräknat antal tillåtna passager. Så länge
summan blir ett eller under klaras utmattningen.

2.2.9 Antal tillåtna passager jämfört med förväntat antal passager
Genom Miners-Palmgrens delskadehypotes fås ett max antal passager som betongen
klarar av fram (se avsnitt 2.2.8), detta jämförs sedan med ett förväntat antal passager.
Antalet passager för varje flygplan multipliceras med antalet hjul som ligger i linje.
Det vill säga, för samtliga flygplansmodeller gäller att de ”passerar” en platta fler än
en gång per passage.
Totalt antal förväntade passager blir då för hela livslängden:
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där

=(

, ö

) ∗ ( å) ∗ (

ä

å )∗(

ℎ

)

(2.22)

Nd = antaget antal passager på en dag
då = antal dagar på ett år (365)
För förslag på hur antal hjul i linje tas fram, se avsnitt 2.2.2.
Miners-Palmgrens delskadehypotes utnyttjas för de beräknade värdena på N för de
lastfall beroende av flygplansmodell. Dessutom används formeln för beräkning av
samtliga fall av utmattning på grund av spänning i betong, töjning i bundet bärlager
och töjning i terrass:
, ö

2.3

,

+

, ö
,

+

, ö
,

+⋯≤1

(2.23)

Kontinuerligt armerad platta

Figur 2.14

Kontinuerligt armerad platta.

För kontinuerligt armerad platta (se Figur 2.14) utförs dimensionering av armering
och kontroll av de underliggande materiallagrens utmattning.

2.3.1 Uppbyggnad och materialdata
Uppbyggnaden är i princip lika den för oarmerad platta men med en tunnare
betongplatta som är armerad.

2.3.2 Laster och lastzoner
Trafiklasterna och lastzonerna är oförändrade jämfört med fallet för den oarmerade
plattan. Se avsnitt 2.2.2 och 2.2.3.

2.3.3 Förutsättningar för betong och armering
Förutsättningar och materialparametrar för betong och stål tas fram och
exponeringsklass för betong väljs.
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För farbanebeläggningar är exponeringsklass XD3 för överkant beläggning och XD1
för underkant beläggning passande val. Se Tabell 2.6.
Tabell 2.6

Exponeringsklasser. Utdrag ur SS-EN 1992-1-1:2005 Tabell 4.1.

2.3.4 Täckkande betongskikt, minimiarmering, momentkapacitet
och böjstyvhet
Täckande betongskikt c för överkant (cö) och underkant (cu) med avseende på
exponeringsklass, livslängdsklass och tillägg Δ, enligt SS-EN 1992-1-1:2005 avsnitt
4.4.1.
ö

=

=

ö,

,

+∆

+∆

(2.24)

ö

(2.25)

Minimiarmering beräknas enligt Eurokod 2 avsnitt 7.3.2 och EKS 10.
Minimiarmeringens tvärsnittsarea inom den dragna zonen enligt:

där

,

=

∗ ∗

∗

∗

(2.26)

kc = är en koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet
omedelbart före uppsprickning och inre hävarmens ändring. Sätts till 1,0 vid
ren dragning.
k = är en koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar
som medför en minskning av tvångskrafter
Enligt EKS 10 gäller följande: k = 0,9 för h ≤ 200 mm och k = 0.5 för h ≥ 680
mm. k beräknas med avseende på plattjocklek h enligt:
(ℎ) =

0,9;

0,5; 0,9 − 0,4 ∗

fctm = betongens medeldraghållfasthet
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(2.27)

Act = betongens area inom den dragna zonen
σs = största tillåtna spänning i armering direkt efter uppsprickning.
Kan sättas till armeringens karaktäristiska flytgräns fyk.
Armeringsprocent hamnar enligt beräkning med de flesta formler kring 0,6-0,75%
enligt Petersson (1996).
Momentkapacitet (MRd) för aktuell armeringsmängd beräknas.
Böjstyvhet (EI) för osprucken betong (stadium 1) och helt sprucken betong (stadium
2) beräknas. Ett medel mellan dess väljs.
För stadium 1:
=

där

∗

+

∗

∗

−

(2.28)

Ecm = Betongens elasticitetsmodul
φ = Kryptal
h = Betongplattans tjocklek
Es = Stålets elasticitetsmodul
As = Stålarea
d1 = Avstånd från betongöverkant till centrum överkantsamering
För stadium 2:
=

∗

+

∗( − ) +

∗(

Armeringens s-avstånd kan uppskattas enligt:

där

=

∗( , ∗∅)

− )

(2.29)

(2.30)

,

ϕ = antagen stångdiameter på armering
As,min = minimiarmeringens tvärsnittsarea
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2.3.5 Undergrundens styvhet och styvhetsradie
Undergrundens styvhet och styvhetsradie behövs för att kunna beräkna moment i
plattan (i avsnitt 2.3.6). Dessa kan beräknas bland annat med formler hämtade från
Betongrapport nr. 13. Styvheten uttrycks antingen som ekvivalent E-modul eller som
så kallad bäddmodul. För att beräkna bäddmodul krävs de ingående materialens
tjocklekar och E-moduler. Ekvivalent E-modul är ett vägt värde av materiallagrens
placering i överbyggnaden och dess E-modul. I Figur 2.15 visas numrering och
tjocklekar av materiallager. Numrering börjar med det första lagret under
beläggningen då det endast är undergrundens styvhet som beräknas. När bäddmodul
eller ekvivalent E-modul är beräknad kan styvhetsradie sedan beräknas baserat på
någon av dem.

Figur 2.15

Lagernumrering och mäktighet, från Betongrapport nr. 13.

Bäddmodul beräknas enligt:
=

(2.31)

⋯

där
hi = Materiallagrets tjocklek
Ei = är materiallagrets E-modul
Ekvivalent E-modul beräknas enligt:

där

=

∑

(

∑

)

(2.32)

n = antal lager
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hi = materiallagrets tjocklek
Ei = är materiallagrets E-modul
Böjmomentet i plattan beror båda av laststorlek och av lastens geometriska
fördelning, i förhållande till den så kallade styvhetsradien. Styvhetsradien påverkas
av förhållandet mellan betongplattan och undergrundens styvheter och beräknas olika
beroende på om bäddmodul eller ekvivalent E-modul används.
Styvhetsradie för betongen med avseende på bäddmodul beräknas enligt:

där

=ℎ

(2.33)

h = betongbeläggningens tjocklek
K = bäddmodul enligt formel 2.26
Ec = betongens E-modul
Styvhetsradie för betongen med avseende på ekvivalent E-modul beräknas enligt:

där

=ℎ

(2.34)

h = betongbeläggningens tjocklek
Eg = ekvivalent E-modul enligt 2.27
Ec = betongens E-modul

2.3.6 Lastutbredning och moment
Moment beräknas enligt plastisk analys. Grupper av hjul kan räknas om till en
enstaka lastyta och momentkoefficienter tas fram för beräkning av moment med
hjälp av diagram hämtade ur Betongrapport nr. 13. Värden som krävs för
beräkningarna är lastytans diameter (d), se avsnitt 2.2.3 och styvhetsradie (r), se
avsnitt 2.3.5. Dessutom krävs mått för hjulavstånd i tvärled och i längdled.
Moment beräknas för olika lastplaceringar och hjulantal:
=(

.

)∗(

Last i plattas inre, bilaga 1 (diagram 9)
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(2.35)
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Figur 2.16

Dubbellast i plattas inre.

Antingen kan diagrammet användas för en lastgrupp om två hjul omräknade till ett,
eller för fyra hjul omräknade till ett. I Figur 2.16 visas två hjul placerade i plattas
mitt. För två hjul läses diagrammet genom att kvoten mellan d och r avläses i den
högra vertikala axeln. Från axelvärdet dras en horisontell linje tills den korsar
relevant linje med kvoten x och d. Från denna korsning dras sedan en vertikal linje
tills den korsar M-linjen. Från denna korsning dras en horisontell linje till den
vänstra vertikalaxeln, M/P-axeln. Ur denna kan fås momentkoefficienten M/P fram
och momentet M kan beräknas.
(2.36)
där
d = lastytans diameter
r = styvhetsradie
(2.37)

där
x = avstånd i tvärled mellan hjulcentrum
d = lastytans diameter

x benämns d i diagrammet och d benämns a i diagrammet.
En lastgrupp om fyra hjul räknas om till enstaka last enligt:
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(2.38)
där
x = avstånd i tvärled mellan hjulcentrum
r = styvhetsradie
Denna kvot läses av i den horisontella axeln för ekvivalenta arean ae genom
styvhetsradien r.

Enstaka last vid kant, bilaga 2 (diagram 10)

Figur 2.17

Enstaka last vid kant.

Resultatet av formel 2.33 används i den horisontella axeln och en vertikal linje dras
tills den möter antingen kurva 1) för hjul placerad vid kant eller kurva 2) för hjul
placerat över kanten. I Figur 2.17 visas enstaka last vid kant.

Dubbellast längs kant, bilaga 3 (diagram 11)
Här används även avståndet mellan hjulen i längdled (y) vid avläsning av
diagrammet. x räknas här som avståndet från kant till tyngdpunkten av de två hjulen.
I Figur 2.18 visas dubbellast för fyra hjul längs kant.
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Figur 2.18

Dubbellast för fyra hjul längs kant.

Val av kurva görs genom:
(2.39)
där
x = avstånd i tvärled från kant till centrum av hjulpar
y = avstånd i längdled mellan centrum av hjulpar
Sedan bestäms värdet längs den horistonella axeln enligt:
(2.40)
där
y = avstånd i längdled mellan centrum av hjulpar
r = styvhetsradie
Vertikalt streck ritas från detta värde till x/y kurvan och från korsningspunkten dras
en horisontell linje till den vertikala axeln.

Dubbellast tvärs kant, bilaga 4 (diagram 12)
I Figur 2.19 visas två hjul placerade tvärs kant.
Observera: I denna tabell definieras y som avståndet från lastytans mitt till
tyngdpunkten för halva lastytan. y beräknas då enligt:

där

=

(2.41)
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d = lastytans diameter
Kurvor:
(2.42)
där
x = avstånd i tvärled från kant till centrum av hjulpar
y = avståndet från lastytans mitt till tyngdpunkten för halva lastytan, se 2.xx

Horisontell axel:
(2.43)
där
x = avstånd i tvärled från kant till centrum av hjulpar
r = styvhetsradie

Figur 2.19

Dubbellast för två hjul tvärs kant.
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2.3.7 Kontroll av sprickbredd
Kontroll av sprickbredd utförs.
I detta fall anses plattorna kvasi-permanent belastade. Vilket ger en dimensionerande
last enligt:

där

=

∗

(2.44)

,

ψ2 = Faktor för kvasi-permanent långtidslast, enligt SS-EN 1990.
Qk,1 = Karaktäristik hjullast för ett hjul

2.4

FEM-analys

FEM-analys görs i FEM-programmet PLAXIS’ 3D-version. Detta program används
främst av geotekniker för att ta fram spänningar och töjningar i jord men det kan
även hantera oarmerad betong eftersom det räknas som ännu ett jordlager men med
högre E-modul.
PLAXIS 3D består av två program, ett för indata och ett för utdata eller resultat.
Dessa kallas PLAXIS 3D Input och PLAXIS 3D Output.
I FEM-analysen studeras spänningarna i betongens underkant (dragspänningar),
töjning i det bundna bärlagrets underkant samt töjning (i själva verket sättning) i
terrassen.
Eftersom PLAXIS inte kan hantera armering av betong kan endast fallet oarmerad
platta studeras med avseende på betongen. För den tunnare, armerade plattan är
töjning i underkanten av det bundna bärlagret samt terrassens sättning av intresse
medan betongen förutsätts vara sprucken och inte studeras vidare.
Då lastöverföring plattor emellan antas vara fullständig tas endast hänsyn till fall
med last placerad i plattans mitt. Plattorna kan alltså sägas vara kontinuerliga i både
fallet oarmerad platta fogad med dymlingar och kontinuerligt armerad platta.

2.4.1

Indata

Indata för beräkningen matas in i flera steg. Till att börja med väljs plattans storlek i
x- och y-led. Här väljs 12x12 meter, värdet är i princip godtyckligt valt. Dock med
hänsyn till att plattorna kommer uppträda som en enda stor platta samt att
spänningarna och töjningarna som orsakas av hjullasten kommer att vara som störst i
mitten av plattan och alltså ointressanta närmare kanterna.
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I nästa steg väljs materiallagrens egenskaper, tjocklek och placering. Ett linjärelastiskt beteende förutsätts för samtliga material. För materialparametrar se avsnitt
2.2.1. Notera att tvärkontraktionstalet μ kallas ν i PLAXIS. I Figur 2.20 visas ett
exempel på materialplacering med 450 mm betong, 150 mm asfaltbundet grus och
240 mm obundet bärlager. I Figur 2.21 visas ett exempel på materialinställningar för
betong. I Figur 2.23 visas materialskikten i modell.
Laster placeras sedan ut med önskat läge, yta och storlek. Last placeras i detta fall i
mitten av konstruktionen, se avsnitt 2.2. Se Figur 2.2 och 2.24.
Se avsnitt 2.2.2 och 2.2.3 för laststorlekar respektive lastytor (hjultryckzon).

Figur 2.20

Materialskikten i PLAXIS 3D Input.
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Figur 2.21

Materialinställningar i PLAXIS 3D Input.

Figur 2.22

Jordlager i PLAXIS 3D Input.
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Figur 2.23

2.4.2

Laster i PLAXIS 3D Input.

Utdata

Data tas fram för total cartesian stress i x-led det vill säga totalspänning i x-led för
betongens underkant orsakad av last. Se Figur 2.25. För att få ett mer exakt värde tas
ett snitt precis i betongens underkant, så som visas i Figur 2.26.
Denna spänning adderad med spänning orsakad av temperatur för att ta fram tillåtet
antal passager.
Total cartesian strain eller totaltöjning orsakad av last tas fram för x-led och z-led i
asfaltsgrusets underkant respektive terrassytan, se Figur 2.27 och Figur 2.28. I Figur
2.29 visas ett snitt taget precis i förstärkningslagrets underkant, i linje med
terrassytan, för töjning i z-led. Dessa värden på töjningarna används för att ta fram
tillåtet antal passager, se avsnitt 2.2.8.
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Figur 2.24

Deformed mesh i PLAXIS 3D Output.

Figur 2.25

Spänning i x-led i PLAXIS 3D Output.
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Figur 2.26

Spänning i x-led, snitt i betongunderkant. PLAXIS 3D Output.
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Figur 2.27

Töjning i x-led i underkant av bundet bärlager. PLAXIS 3D Output.

Figur 2.28

Töjning i z-led i terrassytan. PLAXIS 3D Output.
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Figur 2.29

Töjning i z-led i terrassytan, snitt. PLAXIS 3D Output.
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3 FALLSTUDIE AV REFERENSUPPDRAG
3.1

Oarmerad platta fogad med dymlingar

Som ett startvärde för dimensioneringen väljs 5 meters fogavstånd. Vilket alltså
innebär att beläggningen gjuts i plattor om 5x5 meter.
Betongplattorna och samtliga lager under dessa förutsätts uppträda helt linjärelastiskt.
Beräkningen delas upp i säsonger främst för att ta hänsyn till de för bundet bärlager,
obundet bärlager och förstärkningslagers varierande E-moduler årstider emellan men
även för de varierande temperaturgradienterna över betongen, vilka har inverkan på
temperaturspänningarna. Se avsnitt 2.2.4.
Dimensioneringen utförs i dimensioneringsklass 2 (DK 2) för nybyggnad enligt
TRVK Väg (2011), vilket innebär en dimensionering enligt mekanistisk/empirisk
metod.

3.1.1 Uppbyggnad och materialdata
Farbanan byggs upp av betongplatta överst (C35/45), näst följer ett bundet bärlager
av asfaltbundet grus (AG), sedan ett obundet bärlager av krossat material, sedan ett
förstärkningslager av sprängsten eller dylikt och nederst undergrund av morän med
fraktion 0-300 mm men även innehållandes block med storlek 500-600 mm.
Uppbyggnaden är i princip lika uppbyggnaden för betongöverbyggnad enligt TRVK
Väg (2011) men med mer väl tilltagna dimensioner. För materiallagrens tjocklekar se
Figur 2.7.

Figur 3.1 Farbaneuppbyggnad oarmerad platta.
Tvärkontraktionstalet (ν) är 0,2 för betong och 0,35 för övriga material, inklusive
undergrunden.
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Säkerhetsklass och livslängd
Plattorna dimensioneras för säkerhetsklass 2 (SK 2) och en livslängd på 40 år enligt
krav i TRVK Väg (2011).

Elasticitetsmodul
E-modul för betongen sätts till 34 000 MPa för C35/45 enligt Tabell 2.1. Ecm
(medelelasticitetsmodul) väljs efter fck = 35 MPa, vilket är karaktäristisk
tryckhållfasthet för hållfasthetsklass C35/45.
E-modul för övriga ingående materiallager är säsongsberoende, med undantag för
undergrunden. Samtliga listas i Tabell 3.1.
Tabell 3.1 E-modul för material i farbana från TRVK Väg.
Säsong
Vinter
Tjällossning
Vår och höst
Sommar

E-modul för bundet
bärlager (AG)
[MPa]
9500
8000
5500
1500

E-modul för
obundet bärlager
[MPa]
1000
150
450
450

E-modul för
förstärkningslager
[MPa]
450
160
240
240

E-modul för
undergrund
[MPa]
50
50
50
50

Böjdraghållfasthet
Betongens böjdraghållfasthet beräknas enligt SS-EN 1992-1-1:2005, avsnitt 3.1.8 (1)
och avsnitt 3.1.2 (9). Se avsnitt 2.2.1. Betonghållfastheten för aktuellt
dimensioneringsfall beräknas för standardhärdningstid på 28 dagar.
Cementtyp som används i detta fall är klass N, för normal härdningshastighet. Detta
ger ett värde på s av 0,25.
Enligt Petersson (1996) anges betydligt högre böjdraghållfasthet än vad som erhålls
genom formel 2.1. Dessa ges dock endast för hållfasthetsklasser motsvarande
C30/37, 45/55 och 55/67 och är dessutom framtagna genom provning av en balk
efter 91 dagars härdningstid. För att hålla dimensioneringen i linje med gällande
normer i största möjliga grad väljs att använda böjdraghållfastheten framräknad
enligt SS-EN 1992-1-1:2005. I Tabell 3.2 visas jämförelse av betongens
böjdraghållfasthet beräknad enligt Eurokod och enligt Petersson (1996).
Betongkvalitet C35/45 och tjocklek 450 mm.
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Tabell 3.2 Jämförelse av böjdraghållfasthet mellan EK 2 och Petersson (1996).
28 dagar
3,68 MPa
-

Eurokod
Petersson

91dagar
3,96 MPa
4,8 MPa

3.1.2 Flygplansmodeller och hjullaster
Beräkningen tar hänsyn till tre flygplansmodeller, alla tre är större
passagerarflygplan. Airbus A380 (A380), Boeing 747 (B747) och Boeing 777
(B777).
Data för beräkning av hjullaster erhålls ur det amerikanska datorprogrammet
FAARFIELD utvecklat av FAA (Federal Aviation Administration) för
dimensionering av farbanor för flygfält. FAARFIELD innehåller information om en
mängd olika flygplansmodeller. I Figur 2.11 visas bruttovikt, hjulkonfiguration för
hjul placerade under kropp och vingar, procentandel av bruttovikt som dessa hjul bär
och däcktryck för B747.

Hjullaster
Hjullaster för ett enskilt hjul tas fram genom att dela andel bruttovikt som hjul under
kropp och vingar bär med antal hjul och multiplicera med tyngdaccelerationen g. I
dimensioneringen som behandlas i rapporten väljs g till 10 m/s2.
I denna dimensionering förutsätts hjulen under kropp och vingar för A380 och B747
bära 100 % av bruttovikten och 50 % i fallet för B777.
Resultatet för samtliga flygplansmodeller visas i Tabell 3.3. För Airbus A380 ökas
lasten och däcktrycket något för att ge en dimensionering på säkra sidan samt
särskilja flygplansmodellerna åt mer.
Tabell 3.3 Bruttovikt, hjul- och lastdata för flygplansmodeller.
Modell

Bruttovikt
[kg]

Antal hjul

Dim. last per
hjul, SK 2
[kN]
309 (330)

Antal hjul i
linje

Däcktryck
[MPa]

20

Kar. last
per hjul
[kN]
281

Airbus
A380
Boeing
747
Boeing
777

562 001

3

1,34 (1,5)

443 613

16

277

305

2

1,52

300 278

12

125

138

3

1,48
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3.1.3 Belastningsyta
Värdena för luftryck i däck och last för varje enskilt hjul hämtas ur FAARFIELD för
varje flygplansmodell. Den för ett enskilt hjul cirkulära belastningsytans radie a
beräknas enligt formel 2.6, ur Petersson (1996).
Exempelberäkning för Airbus A380:
=

∗

∗ ,

= 0,265

Den cirkulära belastningsytan räknas om till ekvivalent rektangulär yta enligt BBK
04 Figur 6.3.3.2c, se Figur 2.12.
Exempelberäkning för Airbus A380:
= 2 ∗ 0,265 = 0,53

=

ℎ=

∗ 0,907 = 0,48

∗ 0,866 = 0,46

Värden på a, b och h för samtliga flygplansmodeller enligt Tabell 3.4.
Tabell 3.4 Belastningsyta för ett hjul för flygplan.
Airbus A380
B747
B777

Bredd, b (m)
0,48
0,454
0,312

Höjd, h (m)
0,46
0,433
0,298

Radie, a (m)
0,265
0,25
0,175

Diameter, d (m)
0,53
0,5
0,35

3.1.4 Välvningsspänning beroende på temperatur
På grund av att temperaturen kommer vara olika på plattans över- och underkant
under vissa perioder av året uppstår spänningar orsakade av denna
temperaturgradient. Vid dimensionering tas normalt bara hänsyn till den positiva
gradient som råder under dagtid, Petersson (1996).
Året delas upp i fyra säsonger och tre olika temperaturgradienter. För Sverige antas
beläggningen ha en maximal positiv gradient av 60 oC/m under 5 % av tiden och 40
o
C/m under 20 % av tiden, under resterande tid antas gradienten vara 0 oC/m. Se
Tabell 2.3.
Ekvationen för välvningsspänning är hämtad ur Petersson (1996) och gäller för en
beläggning som är helt förhindrad att kröka sig i såväl längd- som tvärled vilket antas
vara fallet för beläggning i rapportens dimensioneringsfall.
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Själva beläggningstemperaturen tas i beaktande vid beräkning av tillåtet antal
passager över beläggningen begränsat av töjning i asfaltgruset, formel 2.14. Värden
på beläggningstemperaturer för bitumenbunden beläggning för olika säsonger hämtas
från TRVK Väg (2011) för klimatzon 2, utläses ur Figur 2.13 och Tabell 2.4. I
beräkningen används värden anpassade efter aktuella temperaturgradienter istället för
en större uppdelning av säsonger, se Tabell 3.5.
Tabell 3.5 Beläggningstemperatur efter säsong och temperaturgradient i oC.
δt = 0 oC/m
-1,9
1
3
18,1

Vinter
Tjällossning
Vår och höst
Sommar

δt = 40 oC/m
2,3
3,8
18,1

δt = 60 oC/m
18,1

Beräkning för Airbus A380, B747 och B777:
Plattjocklek 0,45 m och temperaturgradient δt = 60 oC/m ger
=

,

=

,

=

,

∗

∗ , ∗
∗(

, )

∗

= 5,738

Plattjocklek 0,45 m och temperaturgradient δt = 40 oC/m ger
∗

∗ , ∗
∗(

, )

∗

= 3,825

Plattjocklek 0,45 m och temperaturgradient δt = 0 oC/m ger
∗ ∗ , ∗

∗

∗(

, )

3.1.5 Kritisk längd

=0

Kritisk längd för beläggningsplattorna tas fram för att användas som villkor i
dragspänningsberäkning i avsnitt 2.2.5.
Beräkning för Airbus A380, B747 och B777:
Plattjocklek 0,45 m och temperaturgradient δt = 60 oC/m ger
=

∗ , ∗

∗ ,

∗

∗(

∗

, )

∗ 0,45 = 13,120

Plattjocklek 0,45 m och temperaturgradient δt = 40 oC/m ger
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=

∗ , ∗

=

∗ , ∗

∗ ,

∗

∗(

∗

, )

∗ 0,45 = 10,712

Plattjocklek 0,45 m och temperaturgradient δt = 0 oC/m ger
∗ ,

∗ ∗

∗(

, )

∗ 0,45 = 0

3.1.6 Dragspänning av egentyngd orsakat av temperaturgradient
Dragspänning på grund av egentyngd orsakat av temperaturgradient beräknas på två
sätt med hänsyn till förhållandet av plattlängd och beräknad kritisk längd.
Eftersom Lkr får värdet noll för temperaturgradienter med värdet noll fås spänningar
fram enbart för temperaturgradienterna 40 oC/m och 60 oC/m. Detta medför att
σct,egentyngd endast tas fram för L ≤ Lkr enligt formel 2.9 i dimensioneringen.
Exempelberäkning för Airbus A380:
Antagen plattlängd 5 m och temperaturgradient δt = 60 oC/m ger
,

= 1,2 ∗ 5,738 ∗

,

=1

Resultaten ställs enklast upp i tabellformat, se Tabell 3.6. I tabellen är samtliga
värden med, även de där resultatet blir noll på grund av att temperaturgradienten är
noll. Notera att värdena blir noll på hela raderna där Lkr < L, eftersom det
förhållandet endast råder just där temperaturgradienten är noll.

3.1.7 Kombination av spänning från trafik och temperatur
Trafikspänningar tas fram genom FEM-programmet PLAXIS 3D, se avsnitt 2.4 och
adderas sedan till dragspänning av egentyngd som beror av temperaturspänningar (se
avsnitt 2.2.4 och 2.2.6) för att sedan användas i utmattningsberäkningen i avsnitt
2.2.8. Se Tabell 3.6.
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Tabell 3.6 Resultat för spänningar för Airbus A380 vid olika temperaturgradienter och förhållanden mellan Lkr och antagen längd L.
Vinter, δt = 0
o
C/m

Tjällossning
, δt = 40
o
C/m
0 MPa

Vår och
höst, δt = 0
o
C/m
0 MPa

Vår och
höst, δt = 40
o
C/m
0 MPa

Sommar, δt
= 0 oC/m

Sommar, δt
= 40 oC/m

Sommar, δt
= 60 oC/m

0 MPa

0 MPa

1,0 MPa

σct,egentyngd
vid δt = 60
o
C/m där
Lkr > L
σct,egentyngd
vid δt = 60
o
C/m där
Lkr < L
σct,egentyngd
vid δt = 40
o
C/m där
Lkr > L
σct,egentyngd
vid δt = 40
o
C/m där
Lkr < L
σtrafik

0 MPa

Tjällossnin
g, δt = 0
o
C/m
0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

1,0 MPa

0 MPa

1,0 MPa

0 MPa

1,0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

0 MPa

1,06 MPa

1,36 MPa

1,36 MPa

1,4 MPa

1,4 MPa

1,7 MPa

1,7 MPa

1,7 MPa

σmin

0 MPa

0 MPa

1,0 MPa

0 MPa

1,0 MPa

0 MPa

1,0 MPa

0 MPa

σtill

1,06 MPa

1,36 MPa

2,36 MPa

1,4 MPa

1,4 MPa

1,7 MPa

2,7 MPa

1,7 MPa

Ni

24 747 188
411

1 597 450
771

1 221 099
832

1 108 530
634

506 663 466 71 556 538

1 494 550

1 494 550
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3.1.8 Utmattning
För beräkning av utmattning används Tepfers samband med tillägget att både en
min- och maxpåkänning används.
Formeln ställs upp för att få ut N för spänning i betong:

,

= 10

,

∗

σtill och
får samma värde, båda värden är temperaturspänning superpositionerad
med trafikspänning.
är enbart temperaturspänning och kan således ha värdet
noll för ett antal säsonger och temperaturgradienter. N beräknas för varje
flygplansmodell, för varje säsong och för varje temperaturgradient som råder under
varje säsong.
Exempelberäkning för Airbus A380 för antagen plattlängd 5 m och plattjocklek 0,45
m under vintersäsong med temperaturgradient δt = 0 oC/m:

,

= 10

,
,

∗

= 24 747 188 411

,

Denna beräkning utförs för samtliga flygplansmodeller och samtliga förhållanden
enligt avsnitt 3.1.4 till och med 3.1.7.
Resultatet för dessa beräkningar ställs lättast upp i en tabell. Se Tabell 3.7 för
resultatet av exempelberäkningen för Airbus A380.
Med hjälp av utmattningskriteriet används delskadehypotesen:
,

%

+

,

%

+

,

%

+⋯ <1

ni% är andel dagar per år som en viss säsong och temperaturgradient råder. ni%
beräknas som en andel av 365 dagar för samtliga värden i Tabell 2.4.

där

%

=

å

dδ = Antal dagar om året som en viss säsong med en viss temperaturgradient
råder, se Tabell 2.4
då = Antal dagar på ett år
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Totalt antal tillåtna passager för spänning i betong:
N=

∑

,

%

Även detta resultat redovisas i Tabell 3.7.
Ntill för töjning i bundet bärlager (asfaltgrus):

där

,

=

,

∗

∗ ,

( , ∗

)

T = Temperatur enligt Tabell 3.5
εy = Töjning i underkant av bundet bärlager
Ntill för töjning i terrass:

där

,

= 0,5 ∗

,

∗

(2.16)

εz = Töjning i terrassytan
Töjningarna εi räknas om till medelvärde för antal dagar som en töjning råder per år,
beroende av säsong och temperaturgradient. Antalet förväntade passager divideras
alltså med beräknat antal tillåtna passager enligt ekvation (2.14), (2.15) och (2.16).
Så länge summan blir ett eller under klaras utmattningen.
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Tabell 3.7 Totalt tillåtet antal passager N för betongplatta, bundet bärlager och terrass för Airbus A380.
Vinter, δt =
0 oC/m
Ni
Antal dagar
per
tidsperiod
%
%

Tjällossning
, δt = 40
o
C/m
1 221 099
832
8

Vår och
höst, δt = 0
o
C/m
1 108 530
634
92

Vår och
Sommar, δt
höst, δt = 40 = 0 oC/m
o
C/m
506 663 466 71 556 538

Sommar, δt
= 40 oC/m

Sommar, δt
= 60 oC/m

24 747 188
411
62

Tjällossnin
g, δt = 0
o
C/m
1 597 450
771
24

1 494 550

1 494 550

29

36

18

0,1699

0,658

0,219

0,2521

0,795

6,86*10

-12

4,12*10

-11

1,79*10

-11

2,27*10

-10

1,57*10

96

0,2630
-10

3,68*10

0,986
-9

6,60*10

0,493
-8

3,30*10-8

N för
spänning i
betong
ε för AG

9 697 855

41*10-6

50*10-6

50*10-6

49*10-6

49*10-6

53*10-6

53*10-6

53*10-6

εmedel för AG

7*10-6

3,3*10-6

1,1*10-6

12,4*10-6

3,9*10-6

13,9*10-6

5,2*10-6

2,6*10-6

Tmedel

-0,323

0,066

0,050

0,756

0,302

4,761

1,785

0,893

N för töjning
i AG
ε för terrass

421 974 429
125*10-6

140*10-6

140*10-6

144*10-6

144*10-6

156*10-6

156*10-6

156*10-6

21,2*10-6

9,2*10-6

3,1*10-6

36,3*10-6

11,4*10-6

41*10-6

15,4*10-6

7,7*10-6

εmedel för
terrass
N för töjning
i terrass

90 282 582
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3.1.9 Antal tillåtna passager jämfört med förväntat antal passager
Antalet passager som förväntas är 300 stycken per dag, jämnt fördelat mellan de
olika flygplansmodellerna. Det vill säga 100 stycken för Airbus A380, 100 stycken
för Boeing 747 och 100 stycken för Boeing 777.
Antalet passager för varje flygplan multipliceras med antalet hjul som ligger i linje.
Det vill säga, för samtliga flygplansmodeller gäller att de ”passerar” en platta fler än
en gång per passage. Se Tabell 2.1 för hjulantal.
Totalt antal förväntade passager blir då för hela livslängden på 40 år:

där

=(

, ö

) ∗ ( å) ∗ (

ä

å )∗(

ℎ

)

Nd = antaget antal passager på en dag, se 2.2.9
då = antal dagar på ett år (365)
För antal hjul i linje se Tabell 3.3.
För de olika flygplansmodellerna blir då det förväntade antalet passager:
För A380: 4 380 000 stycken
För B747: 2 920 000 stycken
För B777: 4 380 000 stycken
Miners-Palmgrens delskadehypotes utnyttjas för de beräknade värdena på N för de
tre skilda lastfallen beroende av flygplansmodell. Dessutom används formeln för
beräkning av samtliga fall av utmattning på grund av spänning i betong, töjning i
asfaltgrus och töjning i terrass:
, ö

3.2

,

+

, ö
,

+

, ö
,

+⋯≤1

Kontinuerligt armerad platta

3.2.1 Uppbyggnad och materialdata
Fyra olika uppbyggnader testas i FEM-analysen för att ta fram töjningar i det bundna
bärlagret och terrassytan. Det som varieras är tjockleken på det bundna bärlagret och
det obundna bärlagret. Det är det bundna bärlagret som är huvudintresset och det
obundna anpassas sedan efter dess tjocklek vilket gör att summan för de lagren
förblir densamma.
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Kontroll av materialskiktens töjningar utförs för tjocklekarna:
1) Bundet bärlager 150 mm, obundet bärlager 240 mm. Se Figur 3.2.

Figur 3.2 Farbana med armerad platta.

2) Bundet bärlager 70 mm, obundet bärlager 320 mm. Se Figur 3.3.

Figur 3.3 Farbana med armerad platta och reducerat bundet bärlager.
3) Bundet bärlager 70 mm, obundet bärlager 320 mm, betongens E-modul
multipliceras med en faktor 0,4 för att ta hänsyn till att betongen är sprucken. Se
Figur 3.3.
4) Inget bundet bärlager, obundet bärlager 390 mm. Se Figur 3.4.
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Figur 3.4 Farbana med armerad platta och utan bundet bärlager.

3.2.2 Laster och lastzoner
Trafiklasterna och lastzonerna är oförändrade jämfört med fallet för den oarmerade
plattan. Se avsnitt 3.1.2 och 3.1.3.

3.2.3 Förutsättningar för betong och armering
Exempelberäkning för dimensionering av betong och armering utförs för en
uppbyggnad enligt Figur 3.5. Denna dimensionering utförs endast för
flygplansmodellen Airbus A380.
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Figur 3.5 Farbaneuppbyggnad med armerad platta för exempelberäkning.
Exempelberäkningen görs för säkerhetsklass 1, vilket ger γd = 0,83. Se Tabell 2.2.
Beräkningen utförs enbart för sommarperiod vilket innebär låg E-modul för det
bundna bärlagret och beräkningen blir således på säkra sidan. För materiallagrens
tjocklekar och E-moduler, se Figur 3.5. Betongkvalitet väljs i denna beräkning till
C40/50. Stålkvalitet för armering väljs till B500B.
Livslängdsklass för betongen sätts till 50 år, L50. För farbanebeläggningar är
exponeringsklass XD3 för överkant beläggning och XD1 för underkant beläggning
passande val och dessa används i exempelberäkningen. Se Tabell 2.6.

3.2.4 Täckande betongskikt, minimiarmering, momentkapacitet
och böjstyvhet
Täckande betongskikt c för överkant och underkant
exponeringsklass, livslängdsklass och tillägg Δ:
cö,min = 35 mm
cu,min = 25 mm
Δcö = 10 mm
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med avseende på

Δcu = 15 mm
ö

=

=

ö,

+∆

+∆

,

ö

= 35

+ 10

= 25

+ 15

= 45

= 40

För enkelhetens skull och för beräkning på säkra sidan väljs c = 45 mm för både
över- och underkant.
Armeringsdiameter ϕ väljs till 12 mm.
Materialparameterar enligt Tabell 3.8.
Tabell 3.8 Materialparametrar för betong och armeringsstål.
Betong
Karaktäristisk tryckhållfasthet fck
Draghållfasthet fctm
Elasticitetsmodul Ecm
Brottstukning εcu
Stål
Karaktäristisk sträckgräns fyk
Elasticitetsmodul Es

40 MPa
3,5 MPa
35 GPa
0,0035
500 MPa
200 GPa

Ur de karaktärisktiska värdena erhålls dimensionerande värden för betongens
tryckhållfasthet (fcd) och stålets sträckgräns (fyd).
=
=

1,5

=

1,15

40
= 26,7
1,5

=

500
= 435
1,15

Minimiarmeringens tvärsnittsarea inom den dragna zonen enligt:

där

,

=

∗ ∗

(ℎ ) =

∗

=

, ∗ ,

0,9;

∗ , ∗

= 751

0,5; 0,9 − 0,4 ∗
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för ett lager

250 − 200
480

= 0,858
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S-avstånd uppskattas:

d:

∗ (0,5 ∗ ∅)

=

,

=

∗ (0,5 ∗ 12)
= 151
751

= ℎ − − ∅ = 250 − 45 − 12 = 193
=ℎ−

= 250 − 193 = 57

Momentkapacitet (MRd) för aktuell armeringsmängd beräknas.

∝=

= 0,8 ∗

∗

∗ (1 + )

∗ ( − 0,4 ∗ ) +

∗

∗( −

)

Kryptalet φ sätts till 1,0. Detta ger α:
∝=

200 ∗ (1 + 1)
= 11,4
35

Tröghetsmoment:
=

+

3

∗( − ) +

∗(

− )

Böjstyvhet (EI) för osprucken betong (stadium 1) och helt sprucken betong (stadium
2) beräknas. Ett medel mellan dess väljs.
Resultat för stadium 2:
= 3819

Resultat för stadium 1:
=

1+

∗

ℎ
+
12

∗

Ett medel av dessa uppskattas:
=

∗

∗

ℎ
−
2

= 23484

= √3819 ∗ 23484 = 9470
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3.2.5 Undergrundens styvhet och styvhetsradie
Undergrundens styvhet och styvhetsradie behövs för att kunna beräkna moment
plattan (se avsnitt 2.3.6). Dessa kan beräknas bland annat med formler hämtade från
Betongrapport nr. 13. Styvheten uttrycks antingen som ekvivalent E-modul eller som
så kallad bäddmodul. För att beräkna bäddmodul krävs de ingående materialens
tjocklekar och E-moduler. Ekvivalent E-modul är ett vägt värde av materiallagrens
placering i överbyggnaden och dess E-modul. I Figur 2.35 visas numrering och
tjocklekar av materiallager. Numrering börjar med det första lagret under
beläggningen då det endast är undergrundens styvhet som beräknas. När bäddmodul
eller ekvivalent E-modul är beräknad kan styvhetsradie sedan beräknas baserat på
någon av dem.

Figur 3.5 Lagernumrering och mäktighet, från Betongrapport nr. 13.
Ekvivalent E-modul beräknas enligt:
=

(

∑

)

∑

Fyra materiallager (n=4) ger:
= 147

Styvhetsradie för betongen med avseende på ekvivalent E-modul beräknas enligt:
=
=

, ∗
, ∗

=
=

, ∗
, ∗

= 0,62
= 0,34
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=

1,5 ∗

=

1,5 ∗ 9470
= 0,46
147

3.2.6 Lastutbredning och moment
Moment beräknas enligt plastisk analys. Grupper av hjul kan räknas om till en
enstaka lastyta och momentkoefficienter tas fram för beräkning av moment med
hjälp av diagram hämtade ur Betongrapport nr. 13. Värden som krävs för
beräkningarna är lastytans diameter (d), se avsnitt 2.2.3 och styvhetsradie (r), se
avsnitt 2.3.5. Dessutom krävs mått för hjulavstånd i tvärled och i längdled.
Moment beräknas för olika lastplaceringar och hjulantal:
=(

.

)∗(

ℎ

Figur 3.6 Hjulkonfiguration med mått för Airbus A380.
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)∗

Last i plattas inre, bilaga 1 (diagram 9)

Figur 3.7 Dubbellast i plattas inre.
En lastgrupp om två räknas om till enstaka last enligt bilaga 1.
För A380:
d = 0,53 m
x = 1,35 m
= 2,9

r = 0,46 m
= 1,03

Bilaga 1 ger moment:

= 0,024 ∗ 2 ∗ 330 = 16

/

Antingen kan diagrammet användas för en lastgrupp om två hjul omräknade till ett,
eller för fyra hjul omräknade till ett. För två hjul läses diagrammet genom att kvoten
mellan d och r avläses i den högra vertikala axeln. Från axelvärdet dras en horisontell
linje tills den korsar relevant linje med kvoten x och d. Från denna korsning dras
sedan en vertikal linje tills den korsar M-linjen. Från denna korsning dras en
horisontell linje till den vänstra vertikalaxeln, M/P-axeln. Ur denna kan fås
momentkoefficienten M/P fram och momentet M kan beräknas.
x benämns d i diagrammet och d benämns a i diagrammet.
En lastgrupp om fyra hjul räknas om till enstaka last enligt:

= 11,8
57
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Diagrammet i bilaga 1 räcker inte till. Den lägsta momentkoefficient som kan avläsas
är 0,008 vilket ger momentet:
= 0,008 ∗ 4 ∗ 330 = 10

/

Denna kvot läses av i den horisontella axeln för ekvivalenta arean ae genom
styvhetsradien r.

Enstaka last vid kant, bilaga 2 (diagram 10)

Figur 3.8 Enstaka last vid kant.

Ger

= 1,03

= 0,065 ∗ 330 = 21

/

Dubbellast längs kant, bilaga 3 (diagram 11)
Här används även avståndet mellan hjulen i längdled (y) vid avläsning av
diagrammet. x räknas här som avståndet från kant till tyngdpunkten av de två hjulen.

Figur 3.9 Dubbellast för fyra hjul längs kant.
Val av kurva görs genom:

58

= 0,59

Sedan bestäms värdet längs den horistonella axeln enligt:

Ger

= 3,7

= 0,007 ∗ 4 ∗ 330 = 9

/

Dubbellast tvärs kant, bilaga 4 (diagram 12)
Observera: I denna tabell definieras y som avståndet från lastytans mitt till
tyngdpunkten för halva lastytan. y beräknas då enligt:

=

Kurvor:

= 0,15

= 0,15

Horisontell axel:

Ger

= 1,03

= 0,06 ∗ 2 ∗ 330 = 39

/

Figur 3.10 Dubbellast för två hjul tvärs kant.
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3.2.7 Kontroll av sprickbredd
Kontroll av sprickbredd utförs.
I detta fall anses plattorna kvasi-permanent belastade. Vilket ger en dimensionerande
last enligt:

där

=

∗

,

= 131

ψ2 = Faktor för kvasi-permanent långtidslast, enligt SS-EN 1990.
Qk,1 = Karaktäristik hjullast för ett hjul
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4 RESULTAT OCH JÄMFÖRELSER
4.1

Oarmerad platta fogad med dymlingar

4.1.1 450 mm betongplatta
Med oarmerade betongplattor som beläggning klarar dessa gott och väl kraven för
utmattning med 450 mm tjocklek. I Tabell 4.1 visas resultaten för värdena av
spänning i betong och töjning i bundet bärlager och terrass från beräkningen i
PLAXIS 3D. Summan för kvoterna mellan antaget antal passager och tillåtet antal
passager för samtliga flygplansmodeller visas i Tabell 4.2 för betong, bundet bärlager
och terrassen. Se Figur 3.1 för farbaneuppbyggnad.
Tabell 4.1 PLAXIS-resultat för 450 mm oarmerad betongplatta och Airbus A380.
Dragspänning i betong
Töjning i bundet
bärlager
Sättning av terrass

Sommar
1,7 MPa
53*10-6

Vår och höst
1,4 MPa
49*10-6

Tjällossning
1,36 MPa
50*10-6

Vinter
1,06 MPa
41*10-6

156*10-6

144*10-6

140*10-6

125*10-6

Tabell 4.2 Resultat för 450 mm oarmerad betongplatta för Airbus A380 och
sammanlagt.
Resultat för utmattning
i:
Betong
AG
Terrass

Tillåtet antal
passager under
livstid (N)
9 697 855
421 974 429
90 282 582

Antaget antal
passager under
livstid (Nförv)
4 380 000
4 380 000
4 380 000

ö

för alla

flyg
0,475
0,016
0,070

4.1.2 350 mm betongplatta
Med 350 mm tjocklek klaras inte utmattningskravet för betongen med den
ursprungliga betongkvaliteten C35/45. Anpassning tills kraven uppnås går att göra
genom att öka betongkvaliteten och därmed böjdraghållfastheten, öka härdningstiden
för betongen för att erhålla större böjdraghållfasthet eller minska plattlängden för att
minska påkänningar. I Tabell 4.3 visas resultaten för värdena av spänning i betong
och töjning i bundet bärlager och terrass från beräkningen i PLAXIS 3D. Se Tabell
4.4 för resultat av antal passager för betong, obundet bärlager och terrass.
Beräkningen är endast utförd för flygplansmodell Airbus A380 då det utgör störst
last och tre hjul i linje och således ger mycket större utslag än de två andra
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flygplansmodellerna. Eftersom kraven inte klarades för Airbus A380 ansågs det
därför inte lönt att utföra ytterligare beräkningar.
Tabell 4.3 PLAXIS-resultat för 350 mm oarmerad betongplatta och Airbus A380.
Dragspänning i betong
Töjning i bundet
bärlager
Sättning av terrass

Sommar
2,3 MPa
79,2*10-6

Vår och höst
1,8 MPa
73,3*10-6

Tjällossning
1,75 MPa
75,4*10-6

Vinter
1,28 MPa
54,3*10-6

209,5*10-6

190,9*10-6

190*10-6

257,7*10-6

Tabell 4.4 Resultat för 350 mm oarmerad betongplatta för Airbus A380.
Resultat för utmattning i:
Betong
AG
Terrass

4.2

Tillåtet antal passager
under livstid
1 537
89 983 040
20 796 276

Antaget antal passager
under livstid
4 380 000
4 380 000
4 380 000

Kontinuerligt armerad platta

4.2.1 270 mm betongplatta och 150 mm asfaltbundet bärlager
För betongplattor som förutsätts vare armerade och därför utförs tunnare, i tjocklek
270 mm istället för 450 mm och 350 mm för de oarmerade, studeras endast resultaten
av utmattningen i det bundna bärlagret och terrassen. Se Figur 3.2 för
farbaneuppbyggnad. I Tabell 4.5 visas resultaten för värdena av spänning i betong
och töjning i bundet bärlager och terrass från beräkningen i PLAXIS 3D. I Tabell 4.6
visas resultatet för antal passager för Airbus A380 samt det sammanlagda resultatet
för alla tre flygplansmodeller. Resultatet gäller för armerad betongplatta på ett 150
mm bundet bärlager.
Tabell 4.5 PLAXIS-resultat för 270 mm armerad betongplatta på 150 mm AG. För
Airbus A380.
Dragspänning i betong
Töjning i bundet
bärlager
Sättning av terrass

Sommar
3,14 MPa
106,3*10-6

Vår och höst
2,30 MPa
94,5*10-6

Tjällossning
2,19 MPa
98,8*10-6

Vinter
1,49 MPa
65,9*10-6

278,8*10-6

250,7*10-6

255,3*10-6

198,6*10-6
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Tabell 4.6 Resultat för 150 mm bundet bärlager för Airbus A380 och sammanlagt.
Resultat för
utmattning i:
AG
Terrass

Tillåtet antal
passager under
livstid
30 956 170
9 712 459

Antaget antal
passager under
livstid
4 380 000
4 380 000

ö

för alla flyg

0,216
0,665

4.2.2 270 mm betongplatta och 70 mm asfaltbundet bärlager
I Tabell 4.7 visas resultatet för beräkningen för ett 70 mm tjockt bundet bärlager, för
att ersätta de 80 tappade millimetrarna har istället det obundna bärlagrets tjocklek
ökats. Se Figur 3.3 för farbaneuppbyggnad. I Tabell 4.7 visas resultaten för värdena
av spänning i betong och töjning i bundet bärlager och terrass från beräkningen i
PLAXIS 3D. De resulterande tillåtna antalet passager visas i Figur 4.8. Antalet
passager som det bundna bärlagret klarar av har ökats medan terrassens minskats.
Tabell 4.7 PLAXIS-resultat för 270 mm armerad betongplatta på 70 mm AG. För
Airbus A380.
Dragspänning i betong
Töjning i bundet
bärlager
Sättning av terrass

Sommar
3,35 MPa
98,2*10-6

Vår och höst
2,89 MPa
95,6*10-6

Tjällossning
3,12 MPa
107,3*10-6

Vinter
2,03 MPa
68,92*10-6

287,6*10-6

276,2*10-6

297,4*10-6

219,1*10-6

Tabell 4.8 Resultat för 70 mm bundet bärlager för Airbus A380 och sammanlagt.
Resultat för
utmattning i:
AG
Terrass

Tillåtet antal
passager under
livstid
33 286 596
7 250 568

Antaget antal
passager under
livstid
4 380 000
4 380 000

ö

för alla flyg

0,212
0,893

4.2.3 270 mm betongplatta utan asfaltbundet bärlager
I Tabell 4.9 visas PLAXIS 3D-resultatet för en farbaneuppbyggnad beräknad helt
utan bundet bärlager och istället enbart obundet bärlager, se Figur 3.4. I Tabell 4.10
visas antal passager. Här klarar inte terrassen utmattningskravet för hela livslängden
40 år utan enbart 35 år.
Tabell 4.9 PLAXIS-resultat för 270 mm armerad betongplatta utan AG. För Airbus
A380.
Sommar

Vår och höst

63

Tjällossning

Vinter
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Dragspänning i betong
Sättning av terrass

3,54 MPa
294,3*10-6

2,54 MPa
294,3*10-6

4,2 MPa
328,9*10-6

2,77 MPa
234,4*10-6

Tabell 4.10 Resultat utan bundet bärlager för Airbus A380 och sammanlagt.
Resultat för
utmattning i:
Terrass

Tillåtet antal
passager under
livstid
5 926 763

Antaget antal
passager under
livstid
4 380 000

ö

för alla flyg

1,142

4.2.4 270 mm betongplatta och 70 mm asfaltbundet bärlager.
Reducerad E-modul för betong.
För att uppskatta beteendet för obundet bärlager och terrass vid sprucken betong
multipliceras betongens E-modul med 0,4. Se Figur 3.4 för farbaneuppbyggnad.
Resultatet visas i Tabell 4.11. I detta fall klarar det obundna bärlagret
utmattningskravet men inte terrassen. Även denna beräkning utförs endast för Airbus
A380 eftersom kravet inte uppfylls och det saknas intresse av att ändra
betongplattans dimensioner eller andra parametrar för att uppfylla kravet.
Töjningen är samma i terrassen under sommar och vår och höst eftersom E-modulen
inte ändras för de ingående materialen under dessa perioder.
Tabell 4.11 PLAXIS-resultat för 270 mm armerad platta på 70 mm AG. Betongens Emodul multiplicerad med 0,4. För Airbus A380.
Dragspänning i betong
Töjning i bundet
bärlager
Sättning av terrass

Sommar
2,2 MPa
161,2*10-6

Vår och höst
1,62 MPa
142,5*10-6

Tjällossning
2,02 MPa
162,8*10-6

Vinter
1,27 MPa
89,36*10-6

362,1*10-6

344,5*10-6

386,6*10-6

262,3*10-6

Tabell 4.12 Resultat för 70 mm bundet bärlager och betongens E-modul
multiplicerad med 0,4 för Airbus A380.
Resultat för
utmattning i:
AG
Terrass

Tillåtet antal
passager under
livstid
6 006 725
2 964 423

Antaget antal
passager under
livstid
4 380 000
4 380 000
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5

DISKUSSION

5.1 Oarmerad platta fogade med dymlingar
Dimensioneringsresultatet för oarmerad platta blev att 450 mm tjock betongplatta
krävs för att klara utmattningskraven, med de enligt ursprungsförslaget givna
materialparametrarna. Dimensionen räcker med god marginal för spänning i betong,
töjning i bundet bärlager och töjning i terrass.
Beräkningar påbörjades för plattjocklek 350 mm men utmattningskravet för
betongspänning klarades inte redan efter beräkning för flygplansmodellen Airbus
A380 var utförd. Med en ökning av betongkvalitet och minskat avstånd mellan
gjutfogar fungerar plattan dock med 350 mm tjocklek, eftersom de givna
ingångsvärdena ogärna frångås utfördes inte fullständiga beräkningar. Det är dock
mycket möjligt att en plattjocklek mellan 350 och 450 mm fungerar.
Beräkningarna har gjorts efter ett antal förenklingar och antaganden som exempelvis
antagandet om att dymlingsavstånden ger fullständig lastöverföring mellan de
oarmerade plattorna.
Utmattningen är den helt dimensionerande faktorn då betonghållfastheten är större än
spänningarna i samtliga beräkningsfall. Plattdimensionerna bör således vara väl
tilltagna då rampen främst är avsedd för uppställning av flygplanen.

5.2 Kontinuerligt armerad platta
I ursprungsförslaget för de armerade plattorna i 270 mm tjock betong var planen att
lägga två lager asfaltbundet grus om ca 75 mm vardera. Efter beräkningar för
samtliga flygplanstyper, med hänsyn till både spänningar och töjningar, blev
resultatet att det är möjligt att gå ner från den sammanlagda tjockleken av 150 mm
bundet bärlager till 70 mm. Detta är mycket fördelaktigt av ekonomiska skäl men
även av tidsbesparande skäl då endast ett lager istället för två, behöver läggas.
På grund av den stora ytan som ska beläggas i och med referensuppdraget, ger varje
minskning av materialtjocklek stora utslag. En minskning av betongtjockleken med
100 mm ger en minskning av betongmängden med ca 5 000 m3 vilket ger stora
ekonomiska utslag.
Terrassen är styrande i stort för att det är svårt att åtgärda någonting som ligger mer
än en meter under överytan. De övre skikten kan gå att gräva upp och reparera.
Styvheten ökar markant i takt med nivån lagren ligger på. Den kraftigt ökande
sättningen i terrassen är rimliga med tanke på att hela överytan blir ”mjukare” vid
minskad tjocklek av t ex AG.
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SLUTSATS

Vid utformning av hårdgjorda ytor avsedda för uppställning av tyngre flygplan och
som förväntas utsättas för en stor mängd överfarter under den dimensionerande
livslängden på 40 år är både betongbeläggning i oarmerad betong och armerad
betong dugligt. Vid en farbaneuppbyggnad bestående av beläggning, asfaltbundet
grus, obundet bärlager och förstärkningslager på en terrasserad undergrund finns det
ett antal valmöjligheter. Standardutförandet som behandlas i denna rapport är en
tjocklek på det asfaltbundna gruslagret av 150 mm, det obundna bärlagret 390 mm
och förstärkningslager på 740 mm.
För oarmerad betongplatta fogad med dymlingar erfordras en plattjocklek av 450 mm
för att klara utmattningen i betongen.
För armerad platta på 270 mm fungerar det både med 150 mm bundet bärlager likväl
som 70 mm bundet bärlager. Helt utan bundet bärlager, istället ersatt av ett tjockare
obundet bärlager, klarar sig den oarmerade plattan utmattningskravet i endast 35 år
och inte de 40 år som är den föreskrivna livslängden.
Mallen som togs fram och användes i beräkningarna är helt baserad på de i rapporten
nämnda och numrerade formlerna. Mallen är en effektivisering av beräkningsarbetet
då användaren tillåts fylla i några få ingångsvärden och ändå få ut ett tydligt resultat.
På grund av den stora uppdelningen av beräkningen i och med olika säsonger och
temperaturgradienter samt att data från PLAXIS 3D-beräkningarna måste matas in
manuellt krävs dock fortfarande en hel del handpåläggning.

6.1 Vidare studier
Det finns intresse av att göra mer omfattande studier av oarmerade plattor tunnare än
450 mm. I denna rapport tas endast fallet med 350 mm tjock oarmerad platta upp och
slutsatsen blev att den inte håller med given betongkvalitet och plattlängd.
Beräkningar för tjocklekar mellan 350 mm och 450 mm behövs för att fastställa en
optimal plattjocklek. Alternativt är beräkningar med 450 mm plattjocklek men
tunnare bundet bärlager av intresse. Vidare studier med hänsyn till ekonomi är också
av vikt. Är det mer ekonomiskt att öka betongkvaliteten och minska plattlängden än
att minska tjockleken av det bundna bärlagret?
Att upprätta jämförelser med beräkningsmetod enligt amerikansk norm upprättad av
FAA (Federal Aviation Administration) för dimensionering av betongbeläggning för
flygfält är angeläget, vid rapportens författande heter gällande amerikansk norm
FAA Advisory circular AC 150/5320-6E. I dessa normer räknas bland annat med en
högre böjdraghållfasthet för betongen och kubhållfasthet används istället för
cylinderhållfasthet.
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Bilaga 2, Diagram för plastisk analys enstaka last vid kant
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Bilaga 3, Diagram för plastisk analys dubbellast längs kant
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Bilaga 4, Diagram för plastisk analys dubbellast tvärs kant
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