
 
Effektivisering av teknikhusens 

grundläggningar längs järnvägar 
Ett arbete som behandlar behovet om att effektivisera standarden för 

grundläggningen av ett teknikhus. 
 

Making the foundation of equipment 

shelters along the railway more efficient 
A project that addresses the need to improve the standard for the 

foundation of an equipment shelter. 

 

 

Författare: Siho Yildirim 

                    Omar Rashid 

Uppdragsgivare: Trafikverket 

Handledare: Stefan Scherp, Trafikverket 

                       Anders Wengelin, KTH ABE 

Examinator: Per-Magnus Roald, KTH ABE 

Examensarbete: 15,0 högskolepoäng inom Byggteknik och Design 

Godkännandedatum: 2017-06-20 

Serienummer: BD 2017;15 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

Sammanfattning 

Trafikverket har ansvaret för ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, nämligen att ersätta det 

nuvarande signalsystemet längs landets järnvägar till ERTMS. Med bytet av signalsystemet kommer 

behovet av att byta ut 1 500 teknikhus. 

 

Syftet med arbetet är att genom en analys av kostnader för den nuvarande grundläggningsstandarden 

med U-betongplintar för teknikhus, försöka hitta billigare lösningar. Arbetet utförs främst genom en 

analys av alternativa material- och grundläggningstyper, men hänsyn tas även till tillverkning, 

installation, logistik, påverkande laster och geologi. Delmålet är att kunna sänka den nuvarande 

kostnaden för projektet och huvudmålet är att hitta en ny framtida standard för grundläggningen av 

Trafikverkets teknikhus. 

 

De vanligaste grundläggningstyperna för teknikhusen visade sig vara kryp- och plintgrunder, utav plåt 

respektive betong. I arbetet presenteras även markskruvar, som är en ny idé för teknikhusen.  

 

Slutsatsen av rapporten är att markskruvar är det billigaste och smidigaste grundläggningsvalet för 

teknikhus. Även plåtramar, som idag är ett mer vanligt förekommande alternativ för teknikhus, är 

billigare än den nuvarande standarden. Arbetets totala besparing för projektet är nära 34 miljoner 

kronor med markskruvar, och därför har delmålet uppnåtts. Huvudmålet om att hitta en ny standard 

kräver däremot framtida undersökningar av Trafikverket innan fastställning. 

 

En rekommendation för Trafikverket är att vidareundersöka priset för utländska leverantörers 

markskruvar och avgöra om installationen ska utföras på egen hand. För vidare studier 

rekommenderas en noggrann analys på transportkostnader för grundläggningar och hur stora kostnader 

de fribärande teknikhusen tillför.  

 

Nyckelord:  

Teknikhus, järnväg, grundläggning, betongplint, plåtram, markskruv, kostnad, Malmbanan 
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Abstract 

Trafikverket is responsible for one of Sweden’s largest infrastructure project, namely replacing the 

current signal system along the countries railway to ERTMS. With the replacement of the signal 

system comes the need to replace 1 500 equipment shelters. 

 

The task is to analyze costs for the equipment shelter’s current foundation standard and try to find 

cheaper solutions. The work is mainly executed by analyzing alternative materials and foundations, 

but also manufacturing, installation, logistics, impacting loads and geology. One of the goals is to 

reduce the current costs of the project, and the main task is to find a new foundation standard that 

Trafikverket can use for future equipment shelters. 

 

The most common foundation types for equipment shelters turned out to be crawling spaces and plinth 

foundations out of sheet-metal and concrete. The report also presents ground screws, which is a new 

idea for equipment shelters. 

 

The report’s conclusion is that ground screws are the cheapest and most flexible foundation for 

equipment shelters. Even sheet-metal frames, which are a more common option today, proved to be a 

more economical choice than the current standard. The total saving turned out to be near 34 million 

SEK with ground screws and therefore one of the objectives has been achieved. The main goal of 

possibly finding a new standard, however, requires future investigations by Trafikverket before it can 

be determined possible. 

 

A recommendation to Trafikverket is to further investigate the price of foreign suppliers’ ground 

screws and determine if the installation is to be carried out on its own. For further studies, a detailed 

cost analysis of cantilevered houses and transports is recommended. 

 

Keywords:  

Equipment shelter, railway, foundation, concrete plinth, sheet-metal frame, ground screw, cost, 

Malmbanan 
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Förord 

Examensarbetet på 15 högskolepoäng inom programmet Byggteknik och Design är det avslutande 

momentet i högskoleingenjörsutbildningen. Utbildningen utövas av Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) och ingår i skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (School of Architecture and the Built 

Environment, ABE).   

 

Arbetet med att resursoptimera grundläggningen av teknikhusen längs järnvägarna har skrivits på 

uppdrag av den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Trafikverket (TRV).  

 

Ett stort tack till vår handledare Stefan Scherp för god handledning och sitt visade engagemang. Vi vill 

även tacka Tomas Kyletoft, järnvägsteknikkonsult på Trafikverket, för sin ständiga hjälp och sitt 

visade intresse under hela arbetets gång. Arbetet har även gynnats utav erhållna kunskaper ifrån 

anläggningskurser utövade av vår akademiska handledare, Anders Wengelin. 

 

Slutligen vill vi tacka alla leverantörer och experter som bidragit till att detta arbete blivit fullständigt. 

Infranord, Sweco Rail, Tyréns AB, Sluta Gräv AB, Krinner Nordic AB och Jaco Fabriks AB har haft 

en avgörande betydelse för arbetets framgångar. 

 

Stockholm den 21 maj 2017 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket har ansvaret för ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, nämligen att ersätta det 

nuvarande signalsystemet längs landets järnvägar till ERTMS (Projekt Malmbanan, Trafikverket 

2017). ERTMS (European Rail Traffic Management System), är ett signalsäkerhetssystem som ska 

tillämpas i Sverige och systemet är en ny standard i hela Europa. Målet är att hela signalsystemet ska 

vara digitalt och systemet går ut på att i realtid ge föraren körbesked och behövlig information via en 

skärm i fordonet.  Som mål att förhindra olyckor har det nya systemet nu större säkerhet med ökad 

tågövervakningen. Hela projektets kostnad är uppskattad till en summa på ungefär 30 miljarder kronor 

(Tio påståenden om ERTMS, Trafikverket 2017). 

 

Utrustningen till signalsystemet placeras i 1 500 nya teknikhus längs järnvägen över hela Sverige. 

Teknikhusen kommer bland annat att placeras längs Malmbanan, vilket är en nära 500 kilometer lång 

järnväg som sträcker sig mellan Boden och Riksgränsen samt därefter övergår till Narvik (Projekt 

Malmbanan, Trafikverket 2017).  

 

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av landets viktigaste transportvägar som 

prioriteras att moderniseras och kommer därför att vara först med placeringen av de nya teknikhusen. 

Detta inte bara på grund av att det nya signalsystemet ERTMS är en ny standard i EU, utan även för 

att Malmbanan har ett gammalt signalsystem som nått slutet av sin tekniska livslängd (Projekt 

Malmbanan, Trafikverket 2017). 

 

Teknikhusen fungerar som kommunikationstorn med komponenter av elteknik, teleteknik och 

signalutrustning. Genom ovannämnda komponenter ser teknikhusen till att alla tåg får den behövliga 

informationen för att få trafiken att fungera säkert och smidigt.  Eltekniken ser till att det längs 

järnvägen finns ström i kontaktledningarna. Teletekniken är den avgörande faktorn för att få 

kommunikationen mellan signalanläggningen, tågen och tågtrafikledningen att fungera (Nu är alla 

teknikhus på plats, Trafikverket 2015).  

 

Med 1 500 nya teknikhus kommer kostnaden att vara hög för Trafikverket. Den nuvarande standarden 

för grundläggningen av teknikhusen är gammal och ska försöka resursoptimeras. 

1.2 Målformulering 
Huvudmålet är att kunna hitta en ny och billigare standard som Trafikverket kan använda som 

grundläggning för sina framtida teknikhus. Målet är det ultimata men mest avancerade för arbetet och 

kan därför rankas lägre utifrån ett realistiskt perspektiv.  

 

Delmålet, vilket är mer realistiskt och en del utav huvudmålet, är att tillsammans med Trafikverket 

kunna sänka den nuvarande kostnaden för ERTMS projektet genom alternativa resurssmartare 

grundläggningsmetoder.  Trots allt är en besparing på tusen kronor per kiosk, en besparing på 1,5 

miljoner kronor för hela projektet. 

Den nuvarande standarden Trafikverket utgår ifrån är en grundläggning med U-betongplintar (figur 1-

1).  
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Figur 1-1, U-betongplint 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsar sig till teknikhusens grundläggning utan att ta hänsyn till signalutrustning, elteknik 

eller teleteknik vilket är icke byggtekniska aspekter. De byggtekniska aspekterna som beaktas är 

material- och grundläggningsval, men även påverkande laster, tillverkning, installation, logistik och 

geologi.  

 

Trafikverket har flera olika leverantörer för teknikhus, som i sin tur har olika vikter och dimensioner 

för kioskerna. Vikter och dimensioner är avgörande för vad kostnaden blir per grundläggningsmetod, 

och därför utförs en avgränsning till ett specifikt teknikhus med en bestämd vikt på 10 ton med 

dimensionerna 7x3 meter.  

 

Ur ett geografiskt perspektiv avgränsar arbetet sig till Malmbanan och inte hela Sverige, det vill säga 

från Boden till Riksgränsen och vidare till Narvik.  

 

De materialval som beaktas är endast de vanligaste som används för grundläggningen av ett teknikhus, 

det vill säga betong, stål och plåt. 

 

En annan viktig avgränsning är att teknikhusen ska analyseras utifrån att vara fribärande då kioskerna i 

framtiden kommer att byggas med en stabilare ram för grundläggningen. Att konstruktionen är 

fribärande betyder att kiosken endast behöver stöd längst ut vid kanterna utan risk för sammanfall 

centralt. 

 

Eftersom logistiken är en omfattande faktor som börjar från fabrik och fortsätter genom leveranser och 

bevaring i varuhus till att varan avlastas och installeras på plats, utförs en avgränsning även här. 

Logistikaspekterna som kommer att analyseras är smidigheten för installationen av olika 

grundläggningsmetoder och hur dimensionerna av grundläggningarna påverkar antalet 

fordonstransporter. 

1.4 Lösningsmetoder 

1.4.1 Litteraturstudie 

En stor del utav arbetsgången ägnas åt att utföra litteraturstudier. Inledande ska en analys utföras i 

syfte om att hitta vilken kurslitteratur från utbildningen som kan vara av nytta. Utifrån analys och 

fördjupning i tidigare böcker ska en klar bild utav grundläggningen och dess invecklade faktorer 

presenteras. Även nätkällor kan användas inom litteraturstudien som komplettering till kurslitteratur. 
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1.4.2 Databaser 

Trafikverket har databasen ”Styrande och vägledande dokument” med samlad information om bland 

annat de befintliga teknikhusen. Informationen förväntas vara essentiell för arbetet och kommer att 

vara tillgänglig under hela arbetets gång. Med hjälp av databasen kan den nuvarande standarden 

bekantas med för att se vilka aspekter som kan optimeras.  

1.4.3 Tidigare gjorda examensarbeten 

Genom att läsa gamla arbeten blir uppbyggnaden och omfattningen av ett examensarbete tydligare. 

Tidigare har inte ett arbete om resursoptimering för teknikhusens grundläggning genomförts. 

1.4.4 Intervjuer 

Den sannolikt mest avgörande faktorn för att hitta alternativa lösningar är att intervjua kunskapsrika 

personer inom branschen. Planen är att genomföra så många intervjuer som möjligt för att 

tillhandhålla väsentlig information samt nya idéer och på så sätt ha möjligheten att utföra 

betydelsefulla slutsatser för projektet. En resurssmartare lösning kan erhållas genom diskussioner om 

priser och nya idéer med leverantörer. 

                                        

 Person Intervjuform Datum 

1 Stefan Scherp, 

projektledare 

Trafikverket. 

Tomas Kyletoft, 

konsult Trafikverket 

Vanlig 2017-03-18 

2 Tomas Kyletoft  Elektronisk 2017-03-28 

3 Stefan Scherp, Tomas 

Kyletoft  

Vanlig 2017-04-03 

4 Tomas Kyletoft, 

Trafikverket 

Telefon 2017-04-07 

5 Tomas Kyletoft, 

Trafikverket 

Vanlig 2017-04-11 

6 Mårten Rutberg, bygg- 

och projekledare 

entreprenad 

Elektronisk 2017-04-24 

7 Stefan Scherp Vanlig 2017-04-27 

8 Tomas Kyletoft Telefon 2017-05-08 

9 Stefan Scherp, Tomas 

Kyletoft 

Vanlig 2017-05-16 

 

Figur 1-2, sammanställning av interna intervjuer 
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 Person Intervjuform Datum 

1 Richard Johnson, 

VD& teknikchef, Jaco 

Fabriks AB 

Vanlig 2017-04-11 

2 Karin Rehn, 

uppdragsledare, 

Tyréns AB 

Elektronisk 2017-04-13 

3 Håkan Liljekvist, 

ägare, Sluta Gräv AB 

Telefon 2017-04-18 

4 Patrick Svensson, VD, 

Sluta Gräv AB 

Elektronisk 2017-04-27 

5 Sara Tjällden, Leif 

Tjällden AB 

Elektronisk 2017-04-28 

6 Richard Johnson Telefon 2017-05-02 

7 Andre Jutbo, 

gruppchef mark och 

kanalisation, Sweco 

Rail 

Vanlig 2017-05-03 

8 Per Wesström, 

kalkylator, Sweco Rail 

Elektronisk 2017-05-03 

9 Conny Magnusson, 

teamchef, Infranord 

AB  

Skype 2017-05-04 

10 Patrick Svensson Telefon 2017-05-10 

11 Per Wesström Telefon 2017-05-11 

12 Tomas Johansson& 

Erik Kvarmo, Krinner 

Nordic AB 

Telefon 2017-05-17 

 

Figur 1-3, sammanställning av externa intervjuer 

1.4.5 Undersökningar 

Frågor som anses vara viktiga för undersökningen planeras att ställas till handledare som alternativt 

kan vidarekoppla frågorna till leverantörer och experter.  

Genom studiebesök längs järnvägar ska en undersökning av teknikhusens olika grundläggningar 

genomföras. Studiebesöken förväntas ge en klar bild utav de vanligaste grundläggningstyperna. 

 Plats och person Ändamål Datum 

1 Rotebro, Norrviken, 

Kallhäll och 

Jakobsberg med 

Tomas Kyletoft 

Teknikhus och 

grundläggning 

2017-04-05 

2 Jaco Fabrik AB, med 

Richard Johnson 

Tillverkning 2017-04-11 

Figur 1-4, sammanställning av platsbesök 
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2. Nulägesbeskrivning 
I följande avsnitt presenteras information om myndigheten där arbetet utförts för att ge en klar bild 

utav arbetets förutsättningar. 

2.1 Trafikverkets historia 

För många hundra år sedan transporterade människor sig fram via sjöar, vattendrag och stigar. Det 

fanns varken krav på broar eller färjor. De resande var oftast kungens fogdar, skattemän, soldater och 

pilgrimer. Med tiden blev handeln och transporter av större betydelse för norra delen utav Sverige, och 

därför stiftades lagar för de ansvariga att vägar plogades och att skjutsningen fungerade. Senare 

stiftades även lagar för transporter över vatten (Färjerederiet, historia 2014). 

 

I början av 2003 blev Färjerederiet en av Vägverkets affärsenheter och i april 2010 gick Vägverket och 

Banverket ihop till Trafikverket (Färjerederiet, historia 2014). 

2.2 Organisationen 
Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet med cirka 6 500 anställda och omfattar verksamheten 

vid tidigare Vägverket, Banverket, Rikstrafiken, SIKA(Statens institut för kommunikationsanalys), 

Rederinämnden samt Sjöfartsverket och Transportstyrelsens långsiktiga planeringar. Även 

resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Järnvägsskolan, Fordonsresurser och SweRoad AB ingår 

(Samarbetspartners projekt Elvägar, 2016). 

 

Trafikverket delas in i sju centrala funktioner: Ekonomi och styrning, inköp och logistik, juridik och 

planprövning, strategisk utveckling, HR, IT samt kommunikation. Det finns även en internrevision 

samt 5 verksamhetsområden: Planering, trafikledning, underhåll, investering samt stora projekt 

(Organisation, Trafikverket 2016).  

 

 
 

Figur 2-1, Trafikverkets organisationsträd 
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2.3 Vision och ansvar 
Trafikverket har ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige för vägtrafik, 

järnvägstrafik, sjöfart, luftfart samt för statliga vägar och järnvägars byggande och drift. 

Myndigheten har som uppgift att se till att Sveriges vägar är framkomliga, att tågtrafiken flyter på utan 

störningar och att tillgång finns till trafikinformation. Alla resor och transporter ska vara säkra med en 

så minimal miljöpåverkan som möjligt (Trafikverkets uppdrag, 2016).  

 

Med ovannämnda faktorer uppfyllda skapas ett Sverige med välfärd och tillväxt som i sin tur utvecklar 

samhället. Genom att arbetspendlingen fungerar kan regioner utvidgas och när transportmöjligheterna 

är anpassade till människors behov, kan både stadsmiljöer och landsbygden utvecklas. När alla 

trafiktyper utnyttjas tillsammans kan näringslivets transporter bli effektivare (Trafikverkets uppdrag, 

2016). 

2.4 Lokalisering 
Trafikverkets huvudkontor är i Borlänge och de har mitt-, nord-, Stockholms-, syd-, väst- och 

östregionskontor. Det finns både arbetskontor och förarprovskontor utspritt över hela Sverige (Våra 

kontor, Trafikverket 2016).  

 

 

Figur 2-2, utbredning av Trafikverkets arbetskontor 

2.5 Arbetssätt 
Vid planeringen och byggande av järnväg och väg startar arbetet med en betydande planeringsprocess 

som består av idéskede, förstudie, arbets- eller järnvägsplan samt en väg- eller järnvägsutredning 

(figur 2-3). Planeringsprocessen blir kontinuerligt mer detaljerad.  
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Vidare består de inledande skedena av avvägningar mellan varierande allmänna intressen, medan det i 

järnvägsplans- samt arbetsskedet utförs avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. Med 

andra ord blir det klart hur enskilda markägare påverkas först i planskedet (Så blir väg och järnväg till, 

Trafikverket 2014).  

 

Då planeringsprocessen är tids- och arbetsomfattande kan idén till och med att väg eller järnväg är 

fullbordad ta flera år. Järnväg, miljöbalken och väglagen i planeringsprocessen regleras i lagen, vilket 

betyder att planeringen följer en prövningskedja där samhället tillsammans med Trafikverket 

samverkar (Så blir väg och järnväg till, Trafikverket 2014).  

 

Trafikverkets arbete med väg och järnväg ska enligt lagen utövas på ett sätt så att påverkan på miljön 

och närboende är minimal, samtidigt som väg och järnväg tillfredsställer ändamålen med en rimlig 

budget (Så blir väg och järnväg till, Trafikverket 2014). 

Figur 2-3, tillvägagångsätt 

2.5.1 Förstudie 

I förstudien inleds arbetet med en analys och identifiering av fel och möjligheter för att hitta smarta 

lösningar. Kommunikationen med omvärlden är avgörande för att hitta smartare lösningar och idéer 

som anses vara ogenomförbara sorteras bort. Om ett lösningsalternativ inte kan bestämmas efter 

förstudien, utförs en väg- och järnvägsutredning. Alternativt följs förstudien med planarbetet (Så blir 

väg och järnväg till, Trafikverket 2014).  

 

De mindre omfattande projekten kan gå vidare till planeringen från förstudien omgående utan att 

Trafikverket behöver ansöka om tillåtlighet från regeringen. De större projekten som kräver tillåtlighet 

från regeringen är de som har betydande påverkan på miljön. Till dessa projekt tillhör bl.a. byggande 

av en helt ny järnväg eller ett ombyggande av ett spår längre än 5 km (Så blir väg och järnväg till, 

Trafikverket 2014). 

2.5.2 Väg- och järnvägsutredning 

För väg- eller järnvägsutredning prövas, utvärderas och analyseras kvarstående lösningar för att välja 

ett utav lösningalternativen. Hit hör miljökonsekvensbeskrivningen(MKB) som länsstyrelsen och 

regeringen ska tillåta innan arbetet kan fortsätta till nästa steg som är arbets- och järnvägsplanen. Om 
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endast ett alternativ finns kan arbetet gå vidare till arbets- och järnvägsplanen direkt från förstudien 

(Så blir väg och järnväg till, Trafikverket 2014). 

2.5.3 Arbets- och järnvägsplan 

I arbets- och järnvägsplanen fastställs utformning och omfattning samt därtill vilka de berörda parterna 

är. Miljökonsekvensbeskrivningen som sammanhänger i arbetet ska godkännas av Länsstyrelsen. Först 

när arbets- och järnvägsplanen är slutgiltig och överklagandeperioden är över kan planen ses som 

slutgiltig och spaden kan sättas i jorden (Så blir väg och järnväg till, Trafikverket 2014). 

2.5.4 Bygghandling 

I följande skede tas bygghandlingarna och projektets fastställda tekniska utformning fram. Då 

bygghandlingen måste stämma med planskedet kan endast oansenliga avvikelser tillåtas. Vid större 

avvikelser från planskedet är det nödvändigt att göra om eller att sätta upp en ny plan. Vidare upprättas 

en miljöledningsplan för miljöledningsarbetet som verksamheten styrs utav (Så blir väg och järnväg 

till, Trafikverket 2014). 
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3. Teoretisk referensram 
I nuvarande avsnitt framförs kurslitteratur, kursernas lärande mål, kursernas huvudsakliga innehåll 

samt den gamla standarden och nätkällor som teoretisk referensram.  

 

Samtliga kurser ingår i programmet Byggteknik och Design och är av stor betydelse för utförandet av 

examensarbetet på 15 högskolepoäng. Endast de lärande målen och kursernas huvudsakliga innehåll 

som praktiserats för arbetet redovisas. 

 

Arbetet om resursoptimering för grundläggningen av ett teknikhus är nytt och utgår därför inte ifrån 

information och teorier från något tidigare utfört examensarbete. 

3.1 Nuvarande standard 
Arbetet ska utföras utifrån en analys av den nuvarande standarden, en grundläggning utav U-

betongplintar utan hänsyn till fribärande konstruktion. Betydande information om den gamla 

standarden ska erhållas från föreskrifter och Infranord, som är leverantörer av U-betongplintar för 

Trafikverket. 

3.2 Kurser 
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp 

AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5 hp 

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp 

AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5,0 hp 

HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp 

HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 

AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp. 

AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp 

3.2.1 Kurslitteratur 

- Al-Emrani, M m fl. (2013). Bärande konstruktioner – Del 1 

- Berg, S. (2013). Byt 3 - Grundläggning och undergrund  

- Burström, P. (2014). Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 

- Sandin, K. (2004). Praktisk husbyggnadsteknik 

3.2.2 Lärande mål 

o Känna till byggnadsmaterialen, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess 

o Redogöra för sambandet mellan materialens struktur och deras egenskaper 

o Hur materials byggfysiska egenskaper förändras av yttre påverkan (t.ex. fukt) 

o Kunna förklara grundläggande begrepp i byggteknik och design för småhus 

samt ha förståelse för hur hus är uppbyggda från grund till tak. 

o Kunna förklara grundläggande begrepp inom markarbeten, ytskikt, schakter 

och fyllning samt ha förståelse för betydelsen av anläggningsarbeten i samband 

med husbyggnad. 

o Kunna beskriva husbyggnadsteknik för liten och medelstor byggnad 

o Beräkningar för konstruktioner: Variabla och permanenta laster 

o Ha översiktliga kunskaper i geologi och geoteknik 

o Beskriva berg och jordarter i Sverige; bildningssätt, klassificering, benämning 

och tekniska egenskaper 

o Förstå geologiska och hydrogeologiska processers inverkan på landskapet 
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3.2.3 Kursernas huvudsakliga innehåll 

o Föreläsning om byggnadsmaterial 

o Genomgång om materials framställning och uppbyggnad 

o Materialens struktur, beständighet, uppfuktning, uttorkning, 

volymbeständighet, porositet och densitet samt en koppling till 

byggprodukter. 

o Grundläggande byggteknik och design för småhus 

o Grundläggande markarbeten, ytskikt, schakter och fyllning 

o Föreläsningar om byggteknik för små och medelstora byggnader 

o Föreläsning om grundläggning 

o 30 % Lastanalys (Konstruktionsteknik) 

o 30 % Stålkonstruktion (Konstruktionsteknik) 

o 40 % Betongkonstruktion (Konstruktionsteknik) 

o Föreläsningar i geologi och geoteknik 

o Sveriges geologi 

o Mineral och bergarter 

o Jordarters bildning, uppbyggnad, sammansättning och klassificering 

o Mark- och grundvatten 

o Spänningar och sättningar i jord 

o Markförstärkning, grundläggning 

Hämtat från kurskatalogen på KTH för programmet Byggteknik och Design. 

Utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv har logistiken en stor påverkan på ett byggprojekt. De 

logistikaspekter som arbetet tar hänsyn till är smidigheten för installationen av olika 

grundläggningsmetoder och hur dimensionerna av grundläggningarna påverkar antalet 

fordonstransporter. 

 

Med hänsyn till ovannämnda avgränsningar har Sweco Rail, Jaco Fabriks AB, Krinner Nordic AB, 

Sluta Gräv AB och Infranord uppskattat dimensioner och installationstider för olika typer av 

grundläggningar. Även kursen AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5,0 hp har varit av nytta för 

arbetet. 

För installation och tillverkning av olika typer av grundläggningar har ovannämnda leverantörer varit 

av störst betydelse. Däremot har kursen AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp, gett en 

god insyn på tillverkningsprocessen och på hur olika grundläggningstyper generellt installeras. 

3.3 Nätkällor 
Nätkällor kompenserar brister i böckerna för studien. Hit hör kompenserad fakta om grundläggning, 

installation, markskruvar, fordonsbredder, Malmbanans jordförhållanden, geotekniska klasser, 

säkerhetsklasser samt vind- och snölaster i Sverige. Informationen erhölls ifrån följande nätkällor: 

o Trafikverket 

o Undersökningar gjorda av WSP åt Trafikverket 

o Boverket 

o Tjallden.se  

o Ekobyggportalen.se 

o Sluta Gräv AB 

o Skruvfundament (Krinner Nordic AB) 
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4. Genomförandet 
I det inledande kapitlet redovisades de möjliga och valda metoderna för utförandet av arbetet. I det 

nuvarande kapitel redovisas vilka metoder som använts för att lösa uppgiften och hur arbetet 

genomförts (figur 4-1). 

 
Figur 4-1, genomförandet 

Arbetet påbörjades genom en fördjupning om den nuvarande grundläggningen som används. De 

föreskrifter som tillhandhölls behandlade i helhet självaste teknikhusen och på grund av att en 

avgränsning i arbetet utförs till grundläggningen av ett teknikhus och inte själva teknikhusen i sig, så 

användes inte föreskrifter i betydande omfattning. 

 

Trafikverket och Infranord bidrog med information om den nuvarande grundläggningen samt vilka 

kontaktpersoner som kan vara av nyttja för arbetet. De bidrog däremot inte om vad grundläggning i 

allmänhet är. 

4.1 Litteraturstudie 
I arbetet genomfördes en litteraturstudie med fördjupning inom grundläggning – olika typer av 

grundläggningar och material, påverkande faktorer för val av grundläggningstyp, olika typer av laster 

och tjäldjup.  

 

Informationen är inte bara essentiell för lösning av arbetet, utan även till läsaren för att ge en inblick 

på vad arbetet går ut på. Litteraturstudien genomfördes främst med analys utav kurslitteratur, men 

även med nätkällor. 

4.2 Studiebesök och intervjuer 
För att lösa uppgiften var studiebesök och intervjuer av störst betydelse. Nya idéer och kunskaper 

erhölls genom studiebesök samt dialoger med experter och leverantörer av grundläggningar.  

 

Intervjuerna gav en mer specifik bakgrund om vilka aspekter som kan optimeras för ett resurssmartare 

arbete. Studiebesöken framförde de vanligaste grundläggningstyperna för teknikhus och en inblick på 

nya idéer som kan användas. Intervjuer med Infranord kompenserade för vad som förväntades att 

erhållas utifrån föreskrifterna.  

 

Studiebesök utfördes i Rotebro, Kallhäll, Norrviken, Jakobsberg och fabriken i Jaco. Leverantörer som 

intervjuades var Infranord, Sluta Gräv AB, Jaco Fabriks AB, Sweco Rail, Tyréns AB, Leif Tjällden 

AB och Krinner Nordic AB. 
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Studiebesöken och intervjuerna bidrog med: 

o Vad de olika grundläggningstyperna kostar, hur de är uppbyggda, installeras, tillverkas 

och skiljer sig ifrån varandra. 

o Vilka grundläggningsmetoder som är vanligast och hur monteringskostnaden varierar 

o Om nya grundläggningsalternativ som inte tidigare övervägts kan användas 

o Markförhållanden och hur stor schakt- och bärlagerskostnaderna är för de olika 

grundläggningstyperna 

Efter litteraturstudien, studiebesöken och utövningen av intervjuerna analyserades den erhållna 

informationen, och genom en kostnadskalkyl utförd med Excel i samarbete med Trafikverket 

tillhandhölls kostnader för olika grundläggningsmetoder. 

 

Sammanfattningsvis genomfördes arbetet med litteraturstudier utav böcker och nätkällor för att ge en 

inblick på vad grundläggning är, samt intervjuer och studiebesök för lösning av uppgiften. 
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5. Teori 

5.1 Grundläggningsmetoder 

I följande avsnitt presenteras de grundläggningsmetoder som i allmänhet är vanligast samt vad 

grundläggningens uppgift är (Berg, Samuel 2013). De metoder som är vanligast för teknikhus längs 

järnvägar uppmärksammas. 

 

En grundläggnings- och grundkonstruktions huvudsakliga uppdrag är att ta upp laster från 

konstruktionen och överföra dem till undergrunden. Lasterna som grundläggningen för till 

undergrunden kommer via bärverk som takstolar, väggar, pelare och bjälklag. Grunden ska även hålla 

fukt och radon borta, men bidrar likaså till byggnadens isolering (Berg, Samuel 2013). 

 

Då grunder har väldigt kostsamma reparationsåtgärder är det viktigt att det byggs rätt från början. Den 

smartaste lösningen vill hittas med hänsyn till grundförhållanden och vid val av grundläggning bör 

följande punkter beaktas: 

o Geotekniska förhållanden: Undergrundens bärighet 

o Belastning: Antalet våningar och tyngd 

o Sättningar 

o Lutningar: Vid vissa typer av industribyggnader accepteras endast minimala lutningar 

o Byggnad med eller utan källare 

o Intilliggande bebyggelse 

o Nivåskillnad av mark 

o Byggnadens utformning: Fördelade eller koncentrerade laster 

o Markens fuktinnehåll: Utföra grundläggningen för att slippa framtida fuktproblem 

I helhet finns det fyra typer av grundläggningsmetoder: Platta på mark, plintgrund, krypgrund och 

källare (Berg, Samuel 2013). 

5.1.1 Krypgrund 

I princip finns fyra olika typer av en krypgrund: Öppen plintgrund, uteluftsventilerad krypgrund, 

inneluftsventilerad krypgrund och oventilerad krypgrund (Sandin, Kenneth 2007).    

 

I den traditionella krypgrunden vilar huset på plintar och mellan dem finns en icke bärande mur av 

sten.  I grundmuren finns ventiler för ventilation, och insidan av muren isoleras (Sandin, Kenneth 

2007).    

 

Krypgrunden fungerade ofta bra då fundamentet till eldstaden värmde upp krypgrunden, men detta 

ledde till att utrymmet blev torrt. Krypgrunden, som är en vidareutveckling av torpargrunden, var 

vanligt förekommande för äldre byggnader (Sandin, Kenneth 2007).   

 

Krypgrunden är idag en mer vanligt förekommande metod för teknikhusen i form utav en plåtram, där 

tillgång till kryprummet finns genom en lucka i huset. Ett annat alternativ är att ramen är uppbyggd 

utav betong (figur 5-1). Dock utesluts betongramen eftersom att den betraktas som överdimensionerad 

då betongmängden inte krävs för de framtida teknikhusen. U-och T-betongplintar, som presenteras 

senare i rapporten, kräver mindre betongmängd. 

Nya teknikhus med grundläggningar av plåtramar uppmärksammades i studiebesök på Rotebro, 

Norrviken, Kallhäll och Jakobsberg. 
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Figur 5-1, kryprummet i en grundläggning utav betongram 

 

5.1.2 Platta på mark 

Platta på mark, även kallad golv på mark, innebär att ett betonggolv gjuts direkt på marken och 

värmeisoleringen placeras under eller över plattan (Sandin, Kenneth 2007).   

 

Konstruktionen har olika varianter i utförandet av kanterna. En variant är färdiga grundelement och i 

lutande terräng kan uppfyllningar bli nödvändiga. I sådana fall kan då en grundmur vara ett alternativ. 

Gemensamt för alla varianter är kantisolering (Sandin, Kenneth 2007).  

 

Platta på mark är inte lämplig för teknikhus då metoden försvårar kabelindragning till utrustningen i 

huset samtidigt som kraven (kapitel 6.4) om behövlig yta mellan mark och teknikhus för 

underhållsarbete inte uppfylls. Metoden är även väldigt dyr och tar lång tid att utföra. 

5.1.3 Källare 
I en källargrundläggning byggs en källare på en bottenplatta under mark, i likhet med platta på mark 

metoden. Källarutrymmet som tillkommer med metoden användes förr som förråd, men idag används 

rummet även som bostadsutrymme (Sandin, Kenneth 2007).   

 

Källarväggen kan vara en murad vägg eller en betongvägg. Väggen måste värmeisoleras med hänsyn 

till värme- och fuktförhållanden (Sandin, Kenneth 2007).  

 

Normalt förekommer två typer av källargrundläggningar, ena är användningen utav en helgjuten 

kantförstyvad betongplatta som ger ett bra upplag för jordens trycklaster. Vid dålig mark används en 

längsgående grundplatta (Umeå universitet, 2011). 

 

Det visar sig att metoden är väldigt ovanlig för teknikhus på grund av det bristande behovet av 

grundläggningens funktion. 

 

5.1.4 Plintgrund 
I en plintgrund först lasterna ner till undergrunden genom plintar i hörnen och vid behov även centralt 

under huset. Vid grundläggning på slätt berg kan grundläggningen ske direkt, men om berget lutar kan 

glidning förhindras genom pallsprängning (Sandin, Kenneth 2007). Plinten kan vara en U- eller T-

betongplint (figur 5-2; figur 5-3) och mellan plintarna cirkulerar uteluften fritt.  
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Figur 5-2, U-plintgrund av betong 

Plintgrunden är vanlig för ouppvärmda eller tillfälligt uppvärmda konstruktioner som fritidshus, 

småhus och förråd. Klimatet i kryprummet mellan plintarna likställs med uteklimatet vilket innebär att 

golvet i princip är den samma som ytterväggen (Sandin, Kenneth 2007). 

 
Figur 5-3, T-betongplintar 

En fördel med en grundläggning utav betongplintar är att radon- och fuktproblem enkelt kan 

behärskas. En nackdel är däremot att grundläggningsdjupet ökar om undergrunden består utav en 

tjälfarlig jordart (Berg, Samuel 2013).  

 

Metoden är vanligt förekommande för teknikhus och förekommer främst som U-betongplintar. 

Anledningen till att U-plintar är lämpligare än T-plintar för tunga teknikhus är enligt Conny 

Magnusson, teamchef på Infranord, för att en större anläggningsyta mot mark erhålls med U-plintar. 

På så sätt avlastas marken och risken för sättningar minskas.  

 

Enligt Infranord, Sweco och Tyréns är betong i form av en plintgrund en utav de vanligast 

förekommande grundläggningstyperna för ett teknikhus. Metoden uppmärksammades frekvent i 
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studiebesök. 

 

5.1.5 Markskruvar 

Markskruvar är ett grundläggningsalternativ som Trafikverket ännu inte observerat. Denna metod är 

ovanlig för teknikhus och används idag främst för bland annat terrasser och bullerskärmar 

(Applikationer, Krinner skruvfundament u.å; Om Sluta Gräv, u.å.). Richard Johnson, VD och 

teknikchef för Jaco Fabriks AB, nämner däremot att Jaco använt markskruvar till mindre teknikhus för 

ett fungerande projekt i Danmark (figur 5-4). 

 
Figur 5-4, ett litet teknikhus med markskruvar i Danmark 

Krinner Nordic marknadsför och installerar skruvfundament som tillverkas och utvecklas av det tyska 

företaget Krinner Schraubfundamente. Enligt Tomas Johansson, språkrör för Krinner Nordic AB, har 

bolaget deltagit i projekt för TTC (Toronto Transit Comission) i Kanada och SBB som är banverket i 

Schweiz. Vidare nämner han att Krinner tidigare samarbetat med Trafikverket i Skåne för 

grundläggning av bullerskärmar. Han nämner även att tekniken grundades av Krinner och började 

utvecklas i mitten av 90-talet. Idag har bolaget cirka 150 patent på skruvarna. 

 

Tekniken används främst inom solenergiindustrin men även för modulhus, vägskyltar, 

kontaktledningsstolpar, stängsel och vindkraftverk (Applikationer, Krinner skruvfundament u.å.). 

Metoden är att föredra då installationen är snabb, schaktbehovet obefintligt och behovet av stora 

maskiner minimal. Men skruvarna kan enligt Tomas Johansson i många fall också återanvändas eller 

återvinnas då grunden inte längre behövs. 

Sluta Gräv är ett annat bolag som säljer, utvecklar och monterar markskruvar sedan 2011. Skruvarna 

är anpassade till det nordiska klimatet och måtten är anpassade för flera länders byggstandard. 

Produktionsanordningarna är ISO-certifierade och varorna är CE-märkta (Sluta Gräv, en innovation i 

byggbranschen u.å.).  

Vid monteringen av markskruvar samarbetar bolaget med lokala partners, och vid mer omfattande 

entreprenadarbeten sker kooperationen med konstruktörer från Sweco, geologer samt bygg- och 

materialingenjörer för att uppfylla de aktuella kraven på vind, belastning och laster (Sluta Gräv, en 

innovation i byggbranschen u.å.).  

 

Idag finns sammarbetskompanjoner från Norge och Danmark, men även europeiska kompanjoner från 
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England och Tyskland. Sluta Gräv är leverantörer åt bl.a. Skanska, NCC, Peab och HSB (Sluta Gräv, 

en innovation i byggbranschen u.å.). 

Det finns fyra grundmodeller (figur 5-5) för skruvarna i olika dimensioner beroende på typ av 

montering, markförhållandet samt belastningskravet (Sluta Gräv, våra skruvar u.å.).  

 

De främsta fördelarna med markskruvar är att det inte finns behov av att gräva eller gjuta. Men även 

påverkan på underlaget minimeras samtidigt som en besparing på tid och pengar utförs (Om Sluta 

Gräv, u.å.). 

Enligt Håkan Liljekvist, ägare av Sluta Gräv AB, fungerar markskruvar i alla markförhållanden 

förutom berg och sumpmark. 

 
Figur 5-5, markskruvar 

5.2 Materialval 
Materialvalet för grundläggningen av en byggnad är en viktig faktor för konstruktionens stabilitet och 

tolerans mot väder (Burström, Per Gunnar 2001). De materialen som behandlas för grundläggningen 

av ett teknikhus är betong, stål och plåt. 

 

5.2.1 Betong 

Betong är ett mycket viktigt byggnadsmaterial inom byggbranschen. Materialet är karakteriserad efter 

sin goda beständighet, formbarhet och hållfasthet. Det intressanta med betong är materialets stora roll i 

bärande konstruktioner och områden där fukt är ett bekymmer. Betong agerar bra med fukt jämfört 

med många andra grundläggningsalternativ vilket gör materialet attraherande att använda i tillexempel 

husgrunder, fasader, golv, vägar och broar (Burström, Per Gunnar 2001).   

 

En stor fördel med betongen är friheten i råmaterialets blandning vilket öppnar möjligheten för 

anpassning till olika omständigheter. Vidare kan betongen armeras vilket ger materialet förmågan att 

ha betydande motstånd mot stora laster utan risk för sprickbildning (Burström, Per Gunnar 2001).   

 

Då betonggrunden har direkt kontakt till den omgivande miljön kan materialet utsättas för direkt 

angrepp i form av tillexempel kemiska ämnen som bryter ned betongen eller armeringen. Ett stort 

problem i Sverige är frostangrepp (Burström, Per Gunnar 2001).  

 

Problemet är särskilt viktigt för Malmbanan då Norrbotten har väldigt kalla vintrar och varma somrar. 

Betong är väldigt poröst med en total porositet mellan 12–20 %. Porerna är kapillära vilket resulterar i 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjexJ2Lh7vTAhWFKJoKHduTBSgQjRwIBw&url=https://slutagrav.se/&psig=AFQjCNHXYycu2VEd9ss2j2LLmkz8DefsiQ&ust=1493053292923044
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att de fylls med vatten snabbt. När vattnet fryser till is uppstår stora spänningar i betongen vilket kan 

medföra stora skador på grunden (Burström, Per Gunnar 2001).  

 

Betongens hållfasthet bestäms i stort sätt endast av vattencementtalet, vct. Vct-värdet ger proportionen 

mellan vatten och cement i cementpastan. Ju mer vatten som finns i cementpastan desto svagare blir 

cementpastan och därmed hållfastheten (Burström, Per Gunnar 2001).  

Betongens livslängd och förmåga att bära större laster gör materialet lockande för grundläggningen av 

teknikhus. Även fast risk för frost- och kemiska angrepp existerar klarar betongen av både kalla och 

varma temperaturer (Burström, Per Gunnar 2001). 

5.2.2 Stål 

Stål är ett annat intressant material att överväga. Materialet består av järn och framställs genom en 

smältprocess (Burström, Per Gunnar 2001).  

 

Stål är inte poröst och har en väldigt stark kemisk bindning. Ett stort och känt problem med stål är 

korrosion, vilket är en elektrokemisk nedbrytning av materialet. När vatten kommer i kontakt med 

stålytan och tillgången till syre är åtkomlig eller relativa fuktigheten (RF) i luften är över 60 %, 

inträffar korrosion. Korrosionen rubbar stabiliteten hos stålet och kan resultera i en mycket farlig 

grund som har potentialen att rasa (Burström, Per Gunnar 2001).  

 

En stor fördel med stål är formbarheten. Materialet kan formas efter önskad struktur och ge upphov till 

god bärighet. Stål har dessutom en vagare miljöpåverkan med tanke på materialets långa livslängd 

(Burström, Per Gunnar 2001).  

 

Materialet visar sig vara väldigt dyrt att bygga med i jämförelse med andra byggnadsmaterial som plåt 

och betong, vilket är ett utav anledningarna till att materialet sällan används till grunder och utesluts 

därför i arbetet som ett av materialvalen för resursoptimering. 

5.2.3 Plåt 

Plåt är en form och produkt utav stål. Materialet kan benämnas som tunnplåt, mediumplåt samt 

grovplåt och det som skiljer de olika benämningarna åt är tjockleken på materialet (Burström, Per 

Gunnar 2001). Tunnplåt är 3 mm tjockt eller tunnare, mediumplåt 3-5 mm tjockt och grovplåt 5 mm 

eller tjockare (Stålmax, u.å). 

 

Tillverkningen av plåt påbörjas med att stålet värms upp och sedan utsätts materialet för valsning 

vilket innebär att stålet plattas ihop i ett valsverk. Efter valsningen härdas materialet, vilket ger plåten 

hög hållfasthet (Stålmax, u.å.). 

5.3 Påverkande laster 
Bärande konstruktioner skall dimensioneras och utformas så att byggnationen under bestämda 

livslängden med hänsyn till påverkande laster på ett säkert och ekonomiskt sätt: 

o motstår alla belastningar vid uppbyggandet och under användningen 

o bevarar funktionen över tiden 

Den bärande strukturen skall således dimensioneras så att den har lämplig och anpassad stadga, 

beständighet och bärförmåga (Al Emrani et al. 2013).  

 

Förmågan att bära laster, det vill säga bärförmågan, är den primära funktionen hos bärande 

konstruktioner. Bärförmågan är av avgörande betydelse för både konstruktionens och inredningens 

säkerhet (Al Emrani et al. 2013). 
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För att kravet på bärförmågan skall uppfyllas måste de bärande konstruktionerna vara i jämvikt för att 

undvika stjälpning, lyftning och glidning. Därefter måste även säkerheten mot instabilitet och 

materialbrott uppfyllas (Al Emrani et al. 2013). 

 

Det är oftast svårt att förutsäga de laster som kan påverka en bärande konstruktion. Antaganden om 

laster och dess kombinationer för dimensioneringen är en stor simplifiering av de reella förhållandena. 

Lasten kan framställas som storlek, antalet lastupprepningar, variation i rum samt variation i tid (Al 

Emrani et al. 2013). 

 

Den permanenta lasten är en last med så liten variation att lasten kan betraktas som konstant i tid. 

Exempel på laster av denna typ är egentyngden av konstruktionens delar och egentyngden av de icke 

bärande byggnadsdelarna. För permanenta laster sätts det karakteristiska värdet till medelvärdet 

förutsätt att egentyngden är relativt konstant och inte varierar avsevärt under konstruktionens livslängd 

(Al Emrani et al. 2013). 

 

Den variabla lasten är en last som varierar med tiden. Exempel på typer av variabla laster är 

belastningar från inredning och personer, gods, snö- och vindlaster. Det karakteristiska värdet som 

oftast väljs är ett övre gränsvärde eller fraktil, som inte överskrids mer än en gång under en 

referensperiod på 50 år med en viss sannolikhet (Al Emrani et al. 2013).  

 

Snölasten längs Malmbanan är 3 kN/m2 och vindlasten varierar mellan 21-25 m/s från Luleå till 

Riksgränsen enligt Boverkets kartor för snö- och vindlastszoner.  

 

 
Figur 5-6, påverkan av väderförhållanden på ett teknikhus 

För att nå ett bra slutresultat för en konstruktion är betydelsen för samarbetet mellan entreprenör, 

konstruktör och materialtillverkare avgörande. Då utvecklingen tyder på en minskad kontroll från 

myndigheternas sida är det viktigt att de egna åtgärderna utförs korrekt för att säkerställa bra kvalité på 

dimensioneringen och materialvalet (Al Emrani et al. 2013). 

5.4 Geotekniska förhållanden och undergrund 

Geokonstruktionen och undergrundens egenskaper är väldigt betydelsefulla faktorer inom 

grundformningen för en konstruktion. Komplexiteten hos geokonstruktionen beskrivs med hjälp av de 

geotekniska kategorierna GK1, GK2 och GK3. Kategorierna ger en klar bild av den geotekniska 

utredningen, hur geokonstruktionen ska verifieras samt behövlig kontroll (TRV Geo, Trafikverket 

tekniska krav för geokonstruktioner 2011). 
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Faktor GK1 GK2 

Jord- och 

bergförhållanden 

Undergrund som innehåller fast berg 

eller jord, och belastningen överstiger 

5 kPa. 

Grunden är utav ett slag så att den 

med svensk praxis kan beskrivas 

med egenskaper och metoder. 

 

Grundvattenförhållanden 

 

 

 

 

 

 

Konstruktionen påverkas inte utav 

grundvattnet. Grundvattennivån 

varken sänks eller influeras. 

 

Situationen för grundvattnet kan med 

allmänt godtagna metoder 

undersökas och behandlas. 

Grundvattnet är inte förorenat och 

har inget nämnt skyddsvärde. 

Det finns ingen risk för betydande 

flytjordsfenomen. 

Geokonstruktion Formell samt enkel geokonstruktion 

med lagom omfattning. 

Generell praktisk kunskap finns om 

geokonstruktionen.  

Dimensionering och genomförande 

utförs med 

allmänt vedertagen metodik. 

Omgivningsförhållanden Omgivande konstruktioner, 

anläggningar och andra skyddsvärda 

faktorer är placerade så att de inte 

påverkas. 

Geokonstruktionens omgivning är  

inte ömtålig mot föroreningar, 

rörelser, vibrationer etc. 

 

Figur 5-7, val av geoteknisk klass 

En geoteknisk utredning för tilldelning av geoteknisk kategori ska behandla:  

o geologin och topografin i området 

o jordens materialegenskaper  

o jordens mäktigheter  

o grundvattenförhållanden 

Utredningen utförs för att bedöma:  

o stabilitet, sättningar, spårvibrationer och omgivningspåverkan 

o utformningen av geokonstruktionen 

o om hjälparbete krävs 

o överliggande konstruktionens utformning 

Generellt, vid enklare byggnadsverk med försumbar risk och kända jordförhållanden, skall  

GK1 användas. Ett undantag för GK1 är om geokonstruktionen befinner sig i säkerhetsklass 3 (TRV 

Geo, Trafikverket tekniska krav för geokonstruktioner 2011), vilket innebär hög risk för allvarlig 

personskada (Indelning i säkerhetsklasser, Boverket 2017).   
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GK2 gäller vid traditionella typer av byggnader och grundläggning utan exceptionell risk för 

omgivningspåverkan eller specifika jord- eller belastningsförhållanden (TRV Geo, Trafikverket 

tekniska krav för geokonstruktioner 2011). 

 

GK3 gäller för de byggnadsverk som inte stämmer överens med kraven för GK1 och GK2. Detta fall 

som klassas som en väg- och järnvägsanläggning, kräver geotekniska kategorin 2 (TRV Geo, 

Trafikverket tekniska krav för geokonstruktioner 2011). 

 

Enligt en geoteknisk undersökning av WSP, som utfördes oktober 2015, ligger området kring 

Norrbotten i en fjällmiljö där vegetationen är väldigt låg och till stor del består utav fjällbjörk.  

 

Undersökningen visar även att den naturliga marken består utav morän med varierande 

sammansättning och att grundvattenytan ligger runt 2 meter under markytan. Vidare pekar kontrollen 

på att det generellt inte behövs någon typ av förstärkningsåtgärder (PM Geoteknik Trafikverket, 2016). 

Eftersom att teknikhusen ska byggas längs järnvägen och inte har allt för stora laster gäller liknande 

förutsättningar. 

 

Undergrund och tjäldjup 

Undergrunden är den viktigaste delen av ett stabilt byggnadsverk och definieras som den del av 

byggnaden som är belägen helt eller delvis under mark. Grunder tar upp lasten som byggnaden 

genererar och förhindrar även sättning och förskjutningar av byggnaden (Berg, Samuel 2013). 

 

Att välja rätt typ av undergrund är kritisk för byggnadens livscykel och bör därför väljas med 

noggrannhet. Det kan vara svårt att exakt veta vilken typ av grund som är mest gynnsam för en 

specifik byggnad, men för att få en relativt klar bild av den mest optimala typen måste de geologiska 

förhållandena och jordlagers egenskaper för området studeras. Faktorer i likhet med jordartens djup, 

sättningsrisk, typ av jordart, djup till fast botten och risk för tjälskada bör bekantas med för att kunna 

välja rätt grundläggningsmetod (Berg, Samuel 2013).  

 

I Sverige varierar tjäldjupet avsevärt från position, från approximativt en meter i Skåne till över två 

meter i norr (figur 5-8). Tjäldjupet är en avgörande faktor för val av grundläggningsdjup och om det är 

nödvändigt att använda tjälisolering (Tjällden, u.å.) 
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Figur 5-8, meter tjäldjup i Sverige enligt Tjällden 
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6. Analys av grundläggningsval 
I följande avsnitt analyseras olika grundläggningsval för teknikhus med hänsyn till installation, 

logistik och tillverkning. Grundläggningsvalen är betongplintar, plåtramar och markskruvar.  

 

Enligt Stefan Scherp, projektledare på Trafikverket, är alla teknikhus som levereras till plats 

prefabricerade och placeras direkt på klar grundläggning med maskin. Han nämner även att varje 

grundläggning ska stå på ett bärlager utav grus så att fundamenten vilar på en stabil grund. Volymen 

bärlager och schakt som krävs för varje grundläggningstyp skiljer sig beroende på hur stor 

anläggningsytan är. Vidare nämner han att priset för bärlager ungefär är 500 kr/m3 och att marken 

under de befintliga teknikhusen längs järnvägen på Malmbanan redan är dränerad.  

 

Teknikhusens grund ska enligt Karin Rehn, uppdragsledare på Tyréns, stå på en jämn grusad yta som 

är dränerad samt frostskyddad. Makadam är ett vanligt materialval för dränering och ett tunt lager av 

sand ska täcka makadamen så att kontakt mellan ledningar och makadamens vassa kanter undviks.  

6.1 Fordonstransporter och installation av kjol 
Grundläggningen för teknikhus har, förutom sin uppgift att ta upp laster från konstruktionen och 

överföra dessa till undergrunden, uppgiften att hindra skador på kablarna som förs in i teknikhusen.  

Vid användningen av en grundläggning i ramutförande, är kryprummet slutet från omgivningen och 

kan på så sätt hindra skador på kablarna. Vid utförande med betongplintar och markskruvar däremot, 

lämnas kryprummet öppen.  

 

För att förhindra skador på kablarna installeras en kjol (Figur 6-1) enligt Tomas Kyletoft, 

järnvägsteknikkonsult för Trafikverket. Kjolen tillför material- och monteringskostnader och kan vara i 

form av sträckmetall eller aluminiumplåt. 

 

Skadorna kan ske i form av vandalism, bränder och inträngande djur. Risken för brand under 

teknikhus finns genom att skräp som papper och blad tar sig in. Kjolen ska även förhindra djur ifrån 

att ta sig till kablarna. 

  

 

Figur 6-1, grundläggning med kjol i form av aluminiumplåt respektive sträckmetall 

Transport 

För effektiv transport är grundläggningens dimensioner och uppbyggnad viktig att beakta. 

Anledningen är att det krävs varningsbilar vid transport med en bredd större än 310 cm (Villkor bredd 

transport, Trafikverket 2017), vilket tillför extra kostnader. Kostnadsbesparingar utförs även genom 

utrymme för flera fundament på en och samma transport då färre leveranser krävs.  
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6.2 Betongplint 
I arbetet uppmärksammas tre olika typer av plintgrunder: Den gamla metoden med U-betongplintar 

utan hänsyn till fribärande konstruktion, U-betongplintar med hänsyn till fribärande konstruktion samt 

T-betongplintar. Anledningen till att de framtida teknikhusen ska beaktas som fribärande är enligt 

Stefan Scherp för att de ska ha en stabilare ram. 

 

Uppbyggnaden av den gamla standarden är enligt figur 6-2. Plintarna är 2 520 mm breda, det vill säga 

240 mm indragna från varje kortsida och tar därför inte hänsyn till att huset är fribärande.  

 
Figur 6-2, illustration av den nuvarande metoden 

Enligt Conny Magnusson får maxavstånden mellan två fundament för de gamla teknikhusen vara  

1 500 mm. Detta nämner han ur ton/meter-faktorn som är 1,43 ton/meter enligt formel 6-1. Varje plint 

är 300 mm bred. 

 

 
Figur 6-3, beräkning av maxavstånd i mm med 4 fundament 

 
10 ton

7 m
= 1,43 ton/meter [formel 6-1] 

Maxavståndet mellan varje fundament med totalt fyra fundament klarar inte kravet på 1,5 m, enligt 

formel 6-2. 

7000−(4x300)

3
 = 1,93 m [formel 6-2] 

 
Figur 6-4, beräkning av maxavstånd i mm med 5 fundament 
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Maxavståndet mellan varje fundament med totalt fem fundament klarar kravet på 1,5 m, enligt formel 

6-3. 

7000−(5x300)

4
= 1,375 m [formel 6-3] 

Det krävs fem betongfundament och priset per fundament är 4 200 kronor vilket leder till att 

produktkostnaden blir 21 000 kronor med den befintliga standarden. Betongtypen har enligt Conny 

Magnusson följande: 

Livslängdsklass Betongklass Exponeringsklass 

L50 C32/40 XC4+XF3 

Figur 6-5, tabell över betongens egenskaper 

L50 innebär att betongen har en livslängd på 50 år och betongklassen anger typens hållfasthet. De 

ovannämnda exponeringsklasserna innebär att typen är cyklist våt och torr samt har hög 

vattenmättnadsgrad utan avisningsmedel (Svensk Betong, SS EN 206-1 u.å.). 

 

Med hänsyn till fribärande konstruktion krävs endast två U-betongplintar, det vill säga en vid varje 

kortsida. Enligt önskemål av Trafikverket ska plintarna sträckas till ytterväggarnas utsida (figur 6-6) 

till skillnad från den nuvarande metoden. En fördel med utsträckningen och färre antal fundament är 

att en större frihet för kabelindragning skapas.  

 

Kostnaden per U-betongplint är 4 500 kronor med hänsyn till fribärande konstruktion och 

produktkostnaden blir då totalt 9 000 kronor för två fundament.  

 
Figur 6-6, illustration av bestämt teknikhus med två U-plintsfundament 

 

I en grundläggning med T-betongplintar krävs totalt fyra fundament för bestämt teknikhus, ett i varje 

hörn (figur 6-7). Enligt Per Wesström, kalkylator på Sweco Rail, kostar en T-plint 2 500 kronor för 

bestämt teknikhus. Totalt blir produktkostnaden 10 000 kronor. 

 
Figur 6-7, illustration av bestämt teknikhus med fyra T-plintsfundament 
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Enligt Stefan Scherp gjuts inte betongplintar på plats utan köps alltid färdiggjutna. Anledningen är att 

det är billigare att använda samma gjutform som är klar i fabrik för flera betongplintar än att gjuta 

samtliga betongplintar på plats och samtidigt stå för arbetskostnaderna. När betongplintarna gjuts på 

plats tillkommer även tur- och returkostnader för leverans av betongbil, medan det i fabrik finns en 

betongblandare på plats. 

 

Installationen börjar med mätningar för utprickning av vart betongplintarna ska placeras. Vidare grävs 

ett hål ner som en markduk placeras på. I nästa steg fylls det med gjutgrus eller makadam i botten för 

att sedan sätta in plinten (Monteringsanvisning, Fricks Cement u.å.). 

 

Betongplintarna behöver bara grävas ner 250 mm under mark och inte till frostfritt djup. Anledningen 

till att plinten inte behöver grävas till frostfritt djup enligt Conny Magnusson är för att vatten kan ledas 

bort genom nedgrävning ner till det frostfria djupet och påfyllning med dränerande material. 

 

Resterande utrymme påfylls med gjutgrus eller makadam innan utrymmet packas ordentligt kring 

plinten. På plinten monteras ofta stolpe eller regel med användning av genomgående bult med mutter. 

Under stolpen frigörs ett område på cirka 5 mm för att förhindra uppsugning av fukt. Höjden på 

bärlinan kan justeras med en skruv i plinten (Monteringsanvisning, Fricks Cement u.å.).  

6.3 Plåtram 
Plåtramen är en enkel konstruktion som är relativt billig och enkel att installera. Grundläggningen 

klassas som en krypgrund och är enligt Richard Johnson i form utav en ram som levereras i två U-

profilsdelar. Profilerna är i sin tur indelade i ytterligare två delar som skruvas på plats till en färdig 

grundläggning (figur 6-8).  

 
Figur 6-8, två U-profiler med totalt fyra delar som skruvas ihop till en ram 

Att lägga materialet i en struktur av en ram sparar mycket tid. Utprickningen utav grundläggningen är 

inte heller lika specifik då plåtramen är hopskruvad till en enhet, medan betongplintarna och 

markskruvarna måste stå exakt i bestämda avstånd ifrån varandra.  

 

En annan stor fördel med plåtramen är att grunden är instängd. Eftersom att kablarna ligger i 

kryprummet minskas därför riskerna för avbrott genom skador på kablarna. En nackdel är däremot att 

krypgrunden inte är uteluftsventilerad, men problemet löses med ventiler. 

 

Enligt Richard Johnson är plåtramen en smart grundläggningslösning då objekten i huset kan placeras 

mer flexibelt. Anledningen till att inredningen kan placeras mer flexibelt är att plåtramen har en 

mindre yta på golvet än plintar, och kablar kan då dras ner genom golv från flera önskade platser.  
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En annan fördel är att teknikhusen inte lika enkelt kan flyttas i sid- och längdled då ramen grävs ner 

som en enhet. Plåtramen grävs ner 250 mm under mark och står på ett bärlager utav grus.  

 

Vidare nämner Richard Johnson att Jaco’s tillverkade plåtram är ett färdigt doppvarmgalvaniserat 

fundament som sker enligt ISO1461. I en doppgalvanisering beläggs plåtytan utav zink med en 

elektrokemisk process för att hindra korrosion. 

 

Han nämner även att godstjockleken endast är 3 mm men hela ramen i sig är 30 cm bred då den 

bockas som en profil för större anläggningsyta. Ramen har möjligheten att bära stora laster med 

vertikalt stående förstärkningsprofiler. 

 

Det finns ingen statistik för vad plåtramens livslängd är. Däremot har en gammal plåtram i Nacka 

under sur mark blivit uppgrävd efter 25 år enligt Tomas Kyletoft. Det visade sig att ramen hade mindre 

korrosionsskador i form av ytrost, men kunde återanvändas då det inte fanns genomrostningar. Jaco’s 

plåtram är som nämnt doppgalvaniserad och på så sätt skyddad mot korrosion och livslängden 

uppskattas vara ungefär 40 år enligt Tomas Kyletoft. 

 

Enligt Jaco kostar den färdigsvetsade plåtramen 21 000 kronor. Plåtramen för bestämt teknikhus 

illustreras i figur 6-9. 

 
Figur 6-9, illustration av bestämt teknikhus med plåtram som grundläggning 

6.4 Markskruv 
Alla markskruvarna levereras prefabricerade. Skruvarna från Sluta Gräv AB varierar mellan 800-1 600 

mm i längd vilket gör att höjden över marken för huset kan bestämmas. Val av skruvens längd är 

viktig för att uppfylla kravet under teknikhus och över marken, då kabelindragningen och 

underhållsarbetet ska ha ett tillräckligt stort utrymme att jobba på. Tomas Kyletoft säger att höjdkravet 

som ställs för kryprummet ofta är 600 mm.  

 

I första hand säger Håkan Liljekvist att en 1 200 mm lång skruv som sticker upp 200 mm över mark 

med en bärlina på 200 mm ger ett fritt utrymme på 400 mm att arbeta på. Om utrymmet inte är 

tillräckligt stort menar han att en 1 600 mm lång skruv kan användas för att få ett utrymme på 800 mm 

att arbeta på. Alternativt, vid behov av djupare grundläggning, kan det skruvas hela vägen ner och då 

kan kravet uppfyllas genom att stolpa upp. 
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Även fast de längsta skruvarna är 1 600 mm långa och tjäldjupet längs Malmbanan varierar mellan 

2,3–2,4 m så fungerar markskruvar utan problem. Enligt Håkan Liljekvist beror det på att skruvarna 

inte är känsliga för tjäle. Egenskapen är av mindre betydelse då marken längs Malmbanan som tidigare 

nämnt redan är dränerad. 

 

Vidare förklarar han att hålen borras först i syfte att upptäcka eventuella stenar som en hammarborr 

kan knäcka. Borren kan spräcka stenar upp till 30 cm och anledningen till att stenarna borras sönder är 

att de kan försämra förankringen av skruven i marken. Markskruvarna skruvas ned med speciella 

maskiner för att uppnå bästa stabiliteten i tryck och drag.  

Enligt Sluta Gräv AB krävs 10 markskruvar SGN 76x1 600 mm för bestämt teknikhus, där det finns en 

skruv i varje hörn plus två i varje långsida och en i varje kortsida (figur 6-10). Priset för 

markskruvarma inklusive installation är 21 000 kronor och livslängden är 70-100 år. För denna metod 

tillkommer varken schakt- eller bärlagerskostnader. 

 
Figur 6-10, positioneringen av 10 markskruvar 

Enligt Tomas Johansson har Krinner till skillnad från Sluta Gräv skruvar upp till 6 meter och kan 

borra i berg. Vidare förklarar han att hinder i form av stenar krossas med en bandgående borrmaskin, 

och för bestämt teknikhus rekommenderar han tre olika alternativ. 

Det första alternativet är M-serien, en skruv med en sexkantig fläns. Skruven sticker upp 600 mm över 

mark och är infäst 1 500 mm under mark. En stor fördel är att skruven inte är för lång, vilket minskar 

risken att stöta på berg som försvårar arbetet.  Nackdelen är att skruven inte är optimal för mjuka eller 

för hårda markförhållanden. Det skulle behövas åtta stycken M89x2 100-M24 skruvar 

(Skruvfundament produkt, M-serie u.å.). 

 

Det andra alternativet är V-serien, som också har en sexkantig fläns. Skruven är totalt 3 500 mm lång 

och ligger 2 900 mm under mark. En fördel är flexibiliteten, då fundamentet är förlängningsbart. En 

nackdel är däremot att en större installationsmaskin är nödvändig (Skruvfundament produkt, V-serie 

u.å.). 

Det sista alternativet är E-serien, som kräver fyra stycken E140x2 100-E76-100 skruvar för bestämt 

teknikhus. Hela skruven skruvas ner för att sedan föra in ett stålrör i fundamentet som centreras och 

fixeras med en excenter. Med befintlig lösning blir stålröret bärande struktur över mark med 600 mm 

krypgrund (Skruvfundament produkt, E-serie u.å.). 

 

Tomas Johansson säger att de tre olika alternativen i slutändan ungefär är lika dyra och för bestämt 

teknikhus hade priset varit 20 000 kronor inklusive installation. 
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7. Resultat 
I nuvarande avsnitt presenteras produkt-, schakt-, arbets-, kjol- och bärlagerskostnader för samtliga 

grundläggningstyper. Alla kostnader och tider har uppskattats tillsammans med leverantörerna 

Infranord, Sweco Rail, Jaco Fabriks AB, Krinner Nordic AB och Sluta gräv AB, samt Tomas Kyletoft 

och Stefan Scherp på Trafikverket.  

 

Värdena är approximerade och varierar beroende på typ av teknikhus och entreprenör Trafikverket 

väljer. Samtliga kostnader som presenteras gäller för bestämt teknikhus i arbetet. För detaljerade 

beräkningar hänvisas läsaren till bilaga 1. För varje grundläggningstyp antas goda markförhållanden 

för rättvis jämförelse. 

Sammanfattningsvis är de mest intressanta grundläggningsmetoderna för bestämt teknikhus med 

måtten 7x3 m och lasten 10 ton:  

o Fem U-betongplintar utifrån den gamla standarden 

o Två U-betongplintar med hänsyn till att teknikhusen är fribärande 

o Fyra T-plintar 

o Plåtramar 

o Markskruvar 

Plåtramar, markskruvar, U-betongplintar med hänsyn till fribärande konstruktion och T-plintar är 

alltså nya alternativa lösningsmetoder som Trafikverket kan överväga. För lasten 10 ton är både 

variabla- och permanenta laster som konstruktionens egentyngd samt snö- och vindlaster inräknade.  

 

Grundläggningen styrs mycket av den layout som bestäms för teknikhusens inredning, men även på 

den önskade livslängden. Det är få nya projekt som har krav på lång livslängd idag och detta beror på 

att all teknik förändras snabbt. En grundläggning med högre livslängd är oftast dyrare. 

 

En annan avgörande kostnadsfaktor för val av grundläggning är placering av teknikhus. Positionering 

av huset ska minska kostnader för schaktning och bortsprängning av berg. Även gynnsamma 

grundvattenförhållanden kräver mindre kostnader för dräneringsarbete, schakt och fyll.  

 

Enligt Stefan Scherp är den specifika placeringen av teknikhusen beroende på flera olika faktorer. Det 

finns skyddsavstånd mellan spåren och byggnader som inte får understigas. I tätbebyggda områden 

måste bygglov följas för byggnaders placering och i majoriteten av placeringarna kan kiosken flyttas 

något. Om kanalisationen och kabelbrunnar ligger på plats innan fundamenten till teknikhusen byggs 

kan husens placering styras av dem. Teknikhusen kan endast flyttas om kabelbrunnarna inte missas. 

 

Då det finns teknikhus med befintliga vägar längs Malmbanan idag, är resan till huset inte av större 

komplikation. 
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7.1 Produkt- och kjolkostnader 

 

Figur 7-1, stapeldiagram över olika grundläggningsmetoders produkt- och kjolkostnader per teknikhus 

 

Produktkostnad 

Produktkostnaden för plåtramen har hämtats från Jaco. Kostnaden för den nuvarande och önskade 

grundläggningen med U-betongplintar har erhållits från Infranord. Pris för T-plintar har uppskattats av 

Sweco Rail, Per Wesström. 

 

Trafikverket gjorde sin egen uppskattning för markskruvar då Sluta Gräv och Krinner inte gav 

separata uppgifter om produktkostnad och installationskostnad för markskruvarna. Alla priser är 

uppskattade med hänsyn till vikt och dimensioner för det specifika teknikhus som arbetet utgår ifrån.  

 

Eftersom att priset för markskruvar med Sluta Gräv kontra Krinner Nordic inkluderar 

installationskostnader, presenteras nämnda markskruvar endast i totala kostnader senare i kapitlet. 

Kjolkostnad 

Priserna för kjolinstallationen med galler respektive aluminiumplåt har räknats fram via Montano’s 

hemsida. Plåtramarna kräver som nämnt inte en kjol då kryprummet redan är instängt. 

 

De specifika teknikhusen har en omkrets på 20 m med en höjd på 600 mm över mark, vilket kräver 4 

delar av aluminiumplåt 2 500x 1 250 mm. Varje del kan klippas i två lika stora delar 2 500x 625 mm 

vilket då kan användas på en längd av 2x 2 500 mm, det vill säga 5 meter. Höjden för varje klippt del 

blir 625 mm, som uppfyller kravet på 600 mm över mark. 

 

Priset för en del är 1 578 kronor, vilket leder till att den totala kostnaden för materialet blir 6 312 

kronor. På samma sätt krävs 4 delar utav sträckmetall 2 500x1 250 mm som kostar 992 kr/del, det vill 

säga totalt 3 968 kronor. 

 

Monteringstiden för en kjol är enligt Tomas Kyletoft 8 timmar, för ett lag med två personer som 

arbetar 4 timmar tillsammans. Timkostnaden är 525 kr/h och monteringskostnaden blir då totalt 4 200 

kronor. Det billigaste alternativet är en kjol utav sträckmetall, som med monterings- och 

materialkostnader kostar 8 168 kronor. 
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Kjolkostnaden kan enkelt överblickas men är väldigt viktig att beakta. Om produktkostnaden för 

plåtramen och den nuvarande metoden jämförs är de likvärdiga, men med hänsyn till installation av 

kjol är den nuvarande metoden ungefär 8 000 kronor dyrare per teknikhus. 

7.2 Arbetskostnader 

 

Figur 7-2, stapeldiagram över olika grundläggningsmetoders arbetskostnader per teknikhus 

Timpriset för arbetarna beror på vilken tid på dygnet arbetet utförs, då arbetspass på kvällen är dyrare. 

Lönerna varierar beroende på vilken leverantör frågan ställs till och därför används i kalkylerna en 

bestämd timlön per person på 525 kr och för person med maskin 1 050 kr. Anledningen är att det ska 

bli en rättvis jämförelse mellan grundläggningstyperna. 

 

Skälet till att den nuvarande metoden och plåtramen har högre arbetskostnader än resterande 

grundläggningsmetoder, beror på att metoderna tar längre att installera. 

7.3 Schakt- och bärlagerskostnader 
 

 

Figur 7-3, stapeldiagram över olika grundläggningsmetoders schaktkostnader per teknikhus 
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Figur 7-4, stapeldiagram över olika grundläggningsmetoders bärlagerkostnader per teknikhus 

Eftersom att marken redan är dränerad, tillkommer kostnader endast för bärlager och nedgrävningen 

av de olika grundläggningstyperna. Kostnader för nedgrävning till frostfritt djup och påfyllning av 

dränerande material tas alltså inte hänsyn till.  

 

Anledningen är även att ytan på 7x3 m gäller för samtliga grundläggningval och priserna blir då lika 

stora och kan försummas. Schaktkostnaden per kubikmeter är ungefär 400 kronor enligt Per 

Wesström, kalkylator på Sweco Rail.  

Skälet till att plåtramen och den nuvarande metoden har högre schakt- och bärlagerskostnader än 

resterande grundläggningsmetoder är för att de har högre anläggningsyta, det vill säga yta mot mark. 

En stor fördel med markskruvarna är att metoden inte tillför schakt- och bärlagerskostnader. 

7.4 Totalkostnader och besparingar 

 
Figur 7-5, stapeldiagram över olika grundläggningsmetoders totalkostnad per teknikhus 

Den billigaste grundläggningsmetoden är enligt figur 7-5 Trafikverkets uppskattning av markskruvar, 

som totalt kostar 17 893 kronor per teknikhus. Även om uppskattningen inte är precis är 

vinstmarginalen dominerande. Priserna för Krinner’s och Sluta Gräv’s skruvar är totalkostnaden 

inklusive kjol. Då de specifika produkt-, arbets- och maskinkostnaderna är okända är jämförelsen med 
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de andra grundläggningsmetoderna missvisande. Figuren visar även att samtliga metoder är billigare 

än den nuvarande. 

 
Figur 7-6, stapeldiagram över olika grundläggningsmetoders kostnader för 1 500 teknikhus 

Enligt figur 7-6  hade den nuvarande metoden kostat cirka 61 miljoner kronor för 1 500 teknikhus. 

 
Figur 7-7, stapeldiagram över potentiella besparingar för 1 500 teknikhus 

Figur 7-7 visar vad den potentiella besparingen hade varit vid användning av varje 

grundläggningsmetod för 1 500 teknikhus. Besparingen för varje grundläggningsmetod räknades fram 

genom att subtrahera den totala kostnaden för Projekt ERTMS för den nuvarande standarden, med vad 

respektive grundläggningsmetod kostar för 1 500 teknikhus. 

 

Med användningen av Trafikverkets uppskattning på 10 markskruvar per teknikhus för totalt 1 500 

teknikhus, hade den potentiella besparingen varit 34 miljoner kronor. Om uppskattningen bortses är 

vinsten nära 24 miljoner kronor med U- och T-plintar. 
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7.5 Tider och transport 
Även fast markskruvar har den lägsta totalkostnaden kan ett val av en snabbare grundläggningsmetod 

föredras för förhindring av störningar längs järnväg.  

 

Figur 7-8, stapeldiagram över olika grundläggningsmetoder totala installationstider inklusive montering av kjol per 

teknikhus 

Figur 7-8 visar att markskruvar är smidigast med en installationstid på 7 timmar per teknikhus och 

detta beror på det låga behovet av schaktning. Vid användning av skruvar istället för U- och T-

betongplintar sparar man 1 500 timmar totalt, vilket är nära 38 veckor med hänsyn till ett arbete på 8 

timmar varje vardag. 

Transport 

För leverans av varje grundläggningstyp med hänsyn till behovet för endast ett teknikhus, kan 

transporten ske i en runda utan varningsbilar för samtliga metoder. Anledningen är att samtliga 

grundläggningar har en bredd på max 3 meter. 

 

U-betongplintar och plåtramen för ett teknikhus tar däremot större yta och är svårare att packa ihop än 

markskruvar och T-plintar. Vid leverans till flera teknikhus med ett fordon är därför markskruvar och 

T-plintar att föredra. 
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8. Slutsatser 
I följande avsnitt presenteras slutsatserna för arbetet utifrån kostnader i föregående kapitel och angivna 

mål i målformuleringen. 

 

Under arbetets gång visade det sig att kryp- och plintgrunder var de vanligaste grundläggningstyperna 

för teknikhus. Materialen som användes för grundläggningarna var betong och plåt. Det visar sig att 

även markskruvar kan användas för grundläggningen av ett teknikhus.  

 

Utifrån figur 7-7 i föregående kapitel kan vi konstatera att delmålet med arbetet, att spara Trafikverket 

pengar för ERTMS projektet, uppnåtts. Totalbesparingen för 1 500 teknikhus är: 

o 24 miljoner kronor vid användning av U-plintar med hänsyn till fribärande konstruktion 

o 23 miljoner kronor med T-plintar 

o 10,5 miljoner kronor med plåtramen 

o 34 miljoner kronor med Trafikverkets uppskattning av markskruvar 

o 19 miljoner kronor med markskruvar av Krinner 

o 17 miljoner kronor med markskruvar av Sluta Gräv 

Trafikverket gjorde sin egen uppskattning av totala priset med en grundläggning av markskruvar för 

att kalkylen ska bli rättvis. Med en grundläggning av Krinner’s och Sluta Gräv’s markskruvar ansågs 

det givna totala priset vara för högt, då skruvarna är billiga och installationen är smidig. Metoden 

tillför dessutom inte schakt- och bärlagerskostnader till skillnad från de andra metoderna. 

  

Markskruvar visar sig vara både den billigaste och smidigaste metoden för teknikhus längs järnvägar. 

Även fast markskruvar både är billigast och smidigast kan metoden inte användas i sumpmark. Då det 

däremot inte finns något större bekymmer med sumpmark längs en järnväg, är det inte ett problem 

enligt Thomas Kyletoft. Troligtvis kommer en variation av grundläggningsvalen ske beroende på 

markförhållandena vid befintlig placering. 

Huvudmålet med examensarbetet var hoppet om att hitta en ny standard som Trafikverket kan använda 

för sina framtida teknikhus. För närvarande kan de alternativa lösningsmetoderna endast 

rekommenderas för framtida bruk. 

 

För att de nya lösningsidéerna ska bli en ny standard måste metoderna testas innan användning för 

projektet. Trafikverket måste även ha möten om rekommendationerna för att fatta ett beslut om dem 

nya lösningsmetoderna kan bli en ny standard eller inte. 
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9. Rekommendationer 
I följande avsnitt presenteras rekommendationer för Trafikverket och vidare studier. 

9.1 Rekommendationer för Trafikverket 
Trafikverket rekommenderas att titta närmare på Krinner’s markskruvar då de finns i större och fler 

storlekar. Krinner är även en tidigare samarbetspartner till Trafikverket och andra myndigheter 

internationellt samt grundare utav markskruvar sedan 90-talet, till skillnad från Sluta Gräv som 

startade 2011. 

   

Det erhållna priset för markskruvarna av Krinner Nordic och Sluta Gräv inkluderar 

installationskostnaden och därför är priset för endast skruvarna okänd. Trafikverket rekommenderas 

därför att avväga alternativet om att köpa markskruvarna från utländska leverantörer i mängder och på 

egen hand sköta installationen för ytterligare besparing. De priser som erhölls för varje 

grundläggningsmetod var för ett teknikhus och därför bör även mängdpriset för samtliga metoder 

undersökas. 

9.2 Rekommendationer för vidare studier 
Strävan om att hitta alternativa lösningar uppfylldes med utförandet av intervjuer med experter inom 

området grundläggning. Då tid för intervjuer och svar på frågor kan ta lång tid att erhålla, 

rekommenderas intervjuer för vidare studier som metod till den större delen utav genomförandet. 

 

Anledningen till att två U-plintar och fyra T-plintar blev billigare än den nuvarande metoden var för 

att huset betraktades som fribärande. Konstruktionen behöver då inte lika många infästningar och 

därtill inte lika många fundament. Markskruvar har däremot enligt Sluta Gräv och Trafikverkets 

uppskattning lika många infästningspunkter, tio stycken, som den nuvarande metoden av fem U-

betongplintar och är därför billigare med och utan hänsyn till fribärande konstruktion. Om huset är 

fribärande och endast fyra markskruvar krävs, så är besparingen med Trafikverkets uppskattning ännu 

större än vad stapeldiagrammen redovisar. De konstruktioner som står på en plåtram idag är enligt 

Stefan Scherp fribärande. Plåtramen sträcker sig längs väggarna, fyra T-plintar och två U-plintar har 

fyra infästningar och markskruvar har fyra, åtta eller tio infästningar beroende på val. 

 

Med en fribärande konstruktion överförs en stor del utav kraven för grundläggningen, till ramen för 

teknikhusen. För vidare studier rekommenderas därför undersökningar om hur mycket teknikhusen 

blir dyrare med en stabilare ram som gör huset fribärande. Om de extra kostnader som ramen tillför 

överskrider besparingarna med vald metod, bör en stabilare ram uteslutas. Ramen har idag enligt 

leverantörer och Trafikverket inte tillverkats då ett val av grundläggningsmetod inte gjorts, och därför 

är priset okänt. 

 

Trafikverket bör alltså för varje specifik metod analysera besparingen i förhållande till vad den 

fribärande konstruktionen tillför i kostnader för metoden. Vid beräkning och dimensionering för 

ramen måste hänsyn tas till hur utrustningen är placerad i huset och hur många infästningar vald metod 

har. Enligt Stefan Scherp beror uppbyggnaden av ramen på hur leverantörerna konstruerar sina kiosker 

och då det för närvarande är okänt är det svårt att utföra relevanta beräkningar för ramen.  

 

Vidare har arbetet avgränsats ifrån transportkostnader och framhäver endast hur vikter och 

dimensioner påverkar antalet transporter. För vidare studier rekommenderas en kostnadskalkyl över 

hur transportkostnaderna till flera teknikhus varierar för olika grundläggningsmetoder, då en specifik 

metod möjligtvis kan vara effektivare för 1 500 teknikhus. De låga transportkostnaderna för 

markskruvarna är enligt representanter för Krinner Nordic AB och Sluta Gräv AB, en av de största och 

vanligaste anledningarna till att metoden väljs före andra grundläggningsalternativ. 
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