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Sammanfattning 
En stor del av projekteringsskedet är framtagandet av bygghandlingar, främst ritningar i 
2D. En modernare metod är istället att samla all information om ett byggnadsprojekt i en 
samordnad 3D-modell, så kallad BIM-modell. 

Building Information Modeling (BIM) är en välkänd projekteringsmetod som bygger på att 
digitala 3D-modeller innehåller tillräcklig information för att beställas och produceras i 
fysisk form. Modellen består av parametrar som representerar olika egenskaper och när 
en parameter ändras uppdateras modellen automatiskt. Parametrarna kan nås och modi-
fieras av insticksprogram, så kallade plug-ins som utökar den ursprungliga programvarans 
funktionalitet med hjälp av programkod. 

Grafisk programmering är en modern programmeringsmetod med ett visuellt gränssnitt 
som underlättar för oerfarna användare. Med hjälp av grafisk programmering kan para-
meterstyrning av 3D-modeller effektiviseras och värdefull tid sparas. Av denna anledning 
har Dynamo, ett plug-in utvecklat av företaget Autodesk för Revit, studerats för att ta fram 
ett så kallat skript som automatiserar 3D-modelleringsprocesser i Revit kopplat till place-
ring av armering i pålfundament. Dessutom har möjligheter till standardisering under-
sökts, samt för- och nackdelar med metoden. 

I detta examensarbete redogörs för potentialen med Dynamo och de skript som skapats 
genom en empirisk studie. En enklare fallstudie utfördes för att kunna åskådliggöra gra-
den av tidsbesparing gentemot motsvarande arbete manuellt i Revit. För att komplettera 
armeringsskripten togs beräkningsmallar fram som, enligt fackverksmetoden och Eurokod 
2, försåg skripten med korrekt indata. 

Resultatet av projektet visar på att Dynamo och grafisk programmering kan effektivisera 
armeringsplacering i pålfundament. Graden av effektivisering beror på varje enskilt fall, 
men fallstudien visade på ca 85–90% sparad tid. En generell slutsats pekar mot att ju mer 
komplicerad utformning av armering desto mer tid finns att spara. 

Då grafisk programmering bygger på automatisering av arbetsprocesser av upprepande 
karaktär finns stor potential för att standardisera projektering med hjälp av dynamoskript. 
Företag kan då skapa rutiner som ökar kontinuitet och kvalitet i sina projekt. Automatise-
ringen leder även till färre mänskliga fel och utförandet blir effektivare. 

Uppdragsgivaren uppmanas att vidareutveckla metoden genom att implementera tydliga 
rutiner vad gäller 3D-modellering med grafisk programmering, samt undersöka möjlig-
heten med automatiserad armering i andra bärande konstruktioner. 

Nyckelord: Parametrisk design, Grafisk programmering, Dynamo, Armering, 
Pålfunda-ment, Fackverksmodellen, Autodesk Revit, Byggprojektering. 
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Abstract 
Most of the time spent on project planning is dedicated to the development of construc-
tion documents, mainly 2D-drawings. A more modern method is to gather all information 
about a building project in a coordinated 3D-model, so called BIM-model. 

Building information modelling (BIM) is a well-known design method based on a digital 
3D model having enough information to enable procurement work and actual production. 
The model consists of parameters that represent different properties and when a param-
eter is changed, the model is updated automatically. These parameters can be accessed 
and modified through external programs, so called plug-ins that extend the original soft-
ware’s functionality using program code. 

Visual programming is a modern programming method which utilizes a visual interface 
that favours users with little or no experience. Using visual programming, parameter con-
trol can be made more efficient and save valuable time. For this reason, Dynamo (a plug-
in developed by the company Autodesk for Revit), has been studied to create a so-called 
script that automates 3D modelling processes in Revit linked to placement of reinforce-
ment in pile caps. In addition, possibilities for standardization have been investigated, as 
well as the advantages and disadvantages of the method. 

With this project, the potential of Dynamo and the scripts created through an empirical 
study is described, where a relatively simple case study is carried out in order to illustrate 
the amount of time saved through visual programming compared to corresponding work 
manually done in Revit. Furthermore, calculation templates were created, according to 
the strut and tie model and Eurocode 2, to provide the script in Dynamo with the correct 
inputs.  

The result shows that Dynamo and visual programming can make placement of reinforce-
ment in pile caps more efficient. While the degree of efficiency is case dependent, the 
case study showed an overall 85-90% time saving. A general conclusion suggests that the 
more complicated rebar designs, the more time there is to be saved. 

Since visual programming is based on the automation of repetitive processes, there is 
great potential to standardize structural design with the help of Dynamo scripts. Compa-
nies can thus create routines that increase continuity and quality in their projects. The 
automation also leads to fewer human errors and a more efficient execution. 

The client is advised to further develop this method by implementing explicit routines 
regarding 3D modelling with visual programming and investigate the possibilities of auto-
mation of reinforcement design in other load-bearing structures. 

Keywords: Parametric Design, Visual Programming, Dynamo, Reinforcement (rebar), Pile 
Caps, Strut and Tie Model, Autodesk Revit, Structural Design.  
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Förord 
Detta examensarbete markerar det avslutande momentet för författarnas studier på hög-
skoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts på uppdrag av kon-
struktionsföretaget Kåver & Mellin Byggkonstruktion, under vårterminen 2019. 

Ett stort tack riktas till Kåver & Mellin Byggkonstruktion som gav oss möjligheten och för-
troendet att skriva vårt examensarbete på deras kontor i Stockholm. 

Vi vill också tacka vår handledare Ola Halvardsson, BIM-ansvarig på Kåver & Mellin, för 
vägledning och stöd under detta projekt. Dessutom vill vi tacka de medarbetare på före-
taget som har visat intresse och hjälpt till, där ett extra tack riktas till Athanasios Gianni-
maras, beräkningsansvarig på Kåver & Mellin, som ställt upp och hjälpt oss med svårig-
heter kring dimensionering av betongkonstruktioner. 

Vi vill även tacka Patrice Godonou, vår akademiska handledare på KTH, som väglett oss 
och kommit med konstruktiv kritik för att examensarbetet ska bli så bra som möjligt. 

 

 

 

 

Stockholm, juni 2019 

August Schmied 
Moa Strömberg 
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Ordlista 
2D-analogi En metod som delar upp ett tredimensionellt objekt i flera 

2D-objekt som lättare kan dimensioneras 

3D-modellering Digital hantering av objekt ur tredimensionellt perspektiv 

Array Uppställning av en struktur 

BIM Building Information Modeling, informationshantering i 3D-
modeller 

Buggar Felaktigheter i dataprogram 

CAD Computer Aided Design, ett digitalt ritverktyg 

Diskontinuitetsområden Områden i bärverk där linjär spänningsfördelning inte längre 
råder 

Dynamo Plug-in till Revit som hanterar grafisk programmering 

Element Objekt i Revit 

Eurokod Europastandard för bärverksdimensionering 

Familj i Revit Representerar en grupp objekt som har gemensamma egen-
skaper 

Fackverksmodell Metod för brottgränsdimensionering av diskontinuitetsom-
råden 

Grafisk programmering Programmering utan textbaserad programkod i grafisk miljö 

MathCad Tekniskt beräkningsprogram främst avsett för verifiering, 
validering, dokumentering och återanvändning 

Nod i Dynamo Förprogrammerat block i Dynamo som utför specifika oper-
ationer 

Nod i fackverksmodell Knutpunkt mellan tryckstäva och dragband i fackverksmo-
dell 

Parametrar Information som representerar olika egenskaper hos ett ob-
jekt 

Parametrisk design Formgivningsmetod baserat på matematiska funktioner 

Plug-in program Icke fristående datorprogram som utökar funktionen hos ett 
annat datorprogram 

Pålfundament Bärverk som fördelar ovanliggande laster på pålar ner till 
bärkraftig jord eller berg 

Revit Mjukvara inom BIM skapat av Autodesk 

Skript Automatisering av arbetsuppgifter med hjälp av program-
kod 

The Dynamo Primer Handbok framtagen av Autodesk som stegvis beskriver 
funktionerna i Dynamo 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetets uppkomst och syfte, vilka fråge-
ställningar som kommer besvaras, samt vilka avgränsningar författarna valt att göra. 

1.1 Bakgrund 
Innan ett byggnadsverk uppförs fysiskt, samarbetar experter inom byggbranschen med 
olika kompetensområden för att ta fram bygghandlingar, huvudsakligen i form av 2D-rit-
ningar. De upprepande CAD-ritningsmomenten under byggprojekteringen är dock tidskrä-
vande och monotona (SolidEngineer, 2016). Användandet av BIM, eller Building Inform-
ation Modeling, har förbättrat kvalitet och samarbete vad gäller ritningsarbetet, men ef-
fektiviseringsbehovet kvarstår än. 

BIM är en projekteringsmetod som tillämpas på majoriteten av byggprojekten som påbör-
jas idag. Ett BIM-objekt, som är en digital representation av exempelvis en byggnad, upp-
rättas virtuellt och kan justeras och granskas digitalt där all geometri är precis och all in-
formation är samlad på en och samma plats. Syftet är att BIM-objekten ska innehålla till-
räckligt med information för att kunna ligga till grund för beställningen och produktionen 
av det fysiska objektet (Furenhed, 2018).  

För att skapa komplexa husformer med unika utseenden använder sig arkitekter av para-
metrisk design. Parametrisk design är en formgivningsmetod där parametrar justeras, ut-
ifrån matematiska funktioner, för att definiera ett objekt och användes så tidigt som på 
slutet av 1800-talet (Robazzo, 2018). I detta examensarbete syftar författarna på digital 
parametrisk design som använder parametrisk modellering för att definiera objekt (Feng, 
2018). 

Parametrisk modellering utvecklades och användes först av Rhino, ett digitalt 3D- och 
CAD-program (Computer Aided Design), kring millenniumskiftet (Feng, 2018). Parametrisk 
modellering avser ett arbetssätt där ett objekts geometri genereras med hjälp av para-
metrar, som representerar olika egenskaper hos objektet. När en parameter ändras upp-
dateras objektets geometri omedelbart, utan att modellen måste redigeras manuellt 
(Feng, 2018). Dessa parametrar kan nås och manipuleras av insticksprogram, så kallade 
plug-ins, vilket utökar en programvaras grundfunktionalitet med hjälp av programkod 
(Furenhed, 2018). 

Grafisk programmering är en modern programmeringsmetod som skiljer sig från textba-
serade programmeringsspråk. Användaren tar hjälp av ett mer visuellt gränssnitt som kan 
ge en klarare bild av problemet och underlätta för oerfarna programmerare. Med hjälp av 
grafisk programmering kan parametrar automatiseras och monotona modelleringspro-
cesser effektiviseras. 

Att placera armering i 3D-modeller kan vara en krånglig uppgift, varför många fortfarande 
skapar armeringsritningar i CAD. Möjligheten att förenkla och effektivisera 3D-modelle-
ring av armering med hjälp av grafisk programmering skulle öka kvalitén och minska 
mänskliga fel. Tredimensionella modeller ger även en tydligare bild på utförandet och un-
derlättar i produktionen (SolidEngineer, 2016). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om användandet av grafisk programmering 
kan effektivisera utvalda modelleringsprocesser i byggprojekteringen. Det projekterings-
arbete som behandlas i rapporten avser 3D-modellering av armeringsjärn i pålfundament. 

Frågor som besvaras i examensarbetet är: 

• Är det möjligt att effektivisera armeringsplacering i 3D med hjälp av grafisk pro-
grammering? 

o Kan effektiviseringslösningen tillämpas på armeringsritning av pålfundament? 

• Kan tidskrävande modelleringsprocesser standardiseras med grafisk programme-
ring? 

• Vilka för- och nackdelar medför grafisk programmering, jämfört med nuvarande 
modelleringsmetoder? 

1.3 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att dimensionera pålfundament med två respektive 
fyra pålar genom upprättandet av beräkningsmallar. Därefter ska välfungerande skript tas 
fram som automatiskt genererar och placerar armeringsjärn i ovan nämnda pålfunda-
ment, där indata avläses från beräkningsmallarna. 

1.4 Avgränsningar 
I detta examensarbete begränsas tillämpningen av grafisk programmering som ett effek-
tiviseringsverktyg för placering av armering i pålfundament då det efterfrågats av upp-
dragsgivaren, Kåver & Mellin. Vidare avgränsas arbetet ytterligare genom att författarna 
endast använder Autodesk Revit i kombination med plug-in programmet Dynamo. Valet 
av program motiveras genom att Kåver & Mellin huvudsakligen använder Revit för pro-
jekteringsarbeten. Dynamo ansågs därför vara ett naturlig val eftersom det kommer för-
installerat med Revit, version 2015 eller senare (Frank, Fudala, & Piechnik, 2014). Andra 
program som Grasshopper med Rhino, medför liknande funktioner, avhandlas inte i detta 
examensarbete. 

På grund av tidsbegränsningen i examensarbetet beaktas inte dimensionering av pålar 
och pelare. För att förenkla dimensionering av pålfundamentet antas pålarna ta upp den 
totala pelarlasten och lastupptagandet av mark samt horisontella laster försummas helt. 

Jämförelser mellan modelleringsprocesser avser enbart nuvarande metoder på Kåver & 
Mellin och metoden som presenteras i detta examensarbete. Detta motiveras genom att 
examensarbetet skrevs på just Kåver & Mellin och utformades efter företagets behov. 

Då framtagandet av nya standarder är omfattande och bortom vad som kan göras inom 
detta examensarbete ligger fokus på standardisering av arbetsgång inom Kåver & Mellin. 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver de metoder som använts under examensarbetes gång. Metoden 
delas upp i en teoretisk- och en empirisk studie. 

2.1 Teoretisk studie 
Den teoretiska studien innefattade det material som bearbetades för att kartlägga och 
komplettera befintlig kunskap inom ämnesområdet, som presenteras under kapitel 4. 
Detta skedde till stor del i början av arbetet, men även kontinuerligt under arbetets gång. 

2.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien delades upp i tre faser. I den första fasen undersöktes tidigare examens-
arbeten inom ämnesområdena för BIM, grafisk programmering, fackverksmetoden och 
dimensionering av pålfundament från det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Vidare 
bearbetades vetenskapliga rapporter, handböcker och hemsidor med väsentlig informat-
ion i ämnet. Detta var nödvändigt för att undersöka vad tidigare forskning kommit fram 
till, samt vilka olika tillvägagångsätt dessa hade använt sig av. 

Den andra fasen handlade om dimensionering av pålfundament. Pålfundamenten di-
mensionerades med fackverksmetoden i enlighet med SS-EN 1992-1-1:2005 tillsammans 
med befintliga beräkningsmallar hos Kåver & Mellin. Fackverksmetoden valdes för att den 
lämpar sig för konstruktionsdelar med icke-linjär spänningsfördelning där pålfundament 
är ett exempel av en sådan konstruktion. Informationssökningen var nödvändig för att 
kunna utföra handberäkningar som låg till grund för beräkningsmallarna. 

Den tredje och sista fasen omfattade kunskapen inom grafisk programmering generellt 
och Dynamo i synnerhet. The Dynamo Primer, en handbok med information med allt från 
hur programmet laddas ner till information om programmets uppbyggnad och hur skript 
skapas, studerades. Den succesivt mer avancerade handboken gav författarna, förutom 
ny kunskap om grafisk programmering, en uppfattning av programmets omfattning och 
vilka möjligheter Dynamo medför som ett plug-inprogram till Revit. 

Litteraturstudien ska i sig inte utmynna i några redovisade resultat, utan var nödvändig 
för utförandet av den empiriska studien samt den teoretiska referensramen. 

2.1.2 Personlig kontakt 
För att komplettera de litteraturstudier som genomförts har möten med både näringslivs-
handledare, Ola Halvardsson – BIM-ansvarig på Kåver & Mellin, och akademisk handle-
dare på KTH, Patrice Godonou, ägt rum. Under dessa möten har författarnas funderingar 
och frågor diskuterats och besvarats. 

Gällande oklarheter om Eurokod, dimensionering av betongkonstruktioner och armering 
fanns stor kunskap att hämta hos både uppdragsgivare och akademisk handledare. På Kå-
ver & Mellins kontor kunde frågor ställas löpande vilket underlättade arbetsgången. 

2.2 Empirisk studie 
Den empiriska studien innefattade det material om dynamo och dimensionering av pål-
fundament som författarna själva samlat ihop och bearbetat. Denna studie utfördes delvis 
parallellt med den teoretiska studien då nya svårigheter dök upp som krävde ytterligare 
förståelse för ämnet. 
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2.2.1 Beräkningsmallar i Excel 
Trots att färdiga beräkningsmallar på pålfundament fanns att tillgå på Kåver & Mellin 
valde författarna att upprätta egna beräkningsmallar. Detta beslut togs för att utöka kun-
skapen för dimensioneringsprocessen och för att kunna anpassa beräkningsmallarna till 
examensarbetets ändamål. Till en början gjordes beräkningar i MathCad eftersom pro-
grammet ger en god helhetsbild över vilka formler som används. Därefter flyttades beräk-
ningarna till Microsoft Excel eftersom det är kompatibelt med Dynamo som läser av vär-
den i specifika celler och kan agera indata till armeringsskripten. 

2.2.2 Experiment i Dynamo 
För att utveckla den praktiska kunskapen i Dynamo utfördes exempelskript som fanns att 
hämta i The Dynamo Primer. Utifrån dessa kunskaper skapades sedan skript med fokus på 
placering av armering via experimentering. Inspiration kunde hittas via Autodesk och till-
hörande bloggar och forum. Detta gav en bild på hur utformningen kunde gå till. Vid pro-
blem kunde majoriteten av svaren hittas i Dynamos väletablerade forum. 

Hemsidor som kontinuerligt besöktes och låg till grund för resultatet framgår av nedan-
stående lista. 

• The Dynamo Primer (Autodesk, 2018) 

• Dynamos egna forum (Autodesk, 2019) 

• Bloggar via Autodesk (Fudala, 2018) 

• BIM toolbox via Autodesk (Vermeulen, 2015) 

Under examensarbetes gång har flera olika varianter av armeringsskript skapats (se bilaga 
6) där de slutgiltiga versionerna presenteras under rubrikerna genomförande och resultat. 

2.2.3 Fallstudie 
För att konkret kunna åskådliggöra tidsskillnaden mellan Kåver & Mellins nuvarande me-
toder och metoden som presenteras i detta examensarbete så utfördes en enklare fall-
studie. Studien jämförde tidsförloppet mellan att autogenerera armeringsjärn med hjälp 
av armeringsskript i Dynamo och att utföra samma arbete manuellt i Revit. Detta låg även 
till grund för jämförelserna om för- och nackdelar mellan dessa metoder. 

2.3 Validitet och tillförlitlighet 
Informationssökning är grunden till denna undersökning. Det är därför viktigt att den in-
formation som tolkas är korrekt, varför det är viktigt att vara källkritisk. Med liten förkun-
skap inom ämnet kan det vara svårt att avgöra om källan är felaktig eller partisk. I arbetet 
har författarna hittat flera källor som kan styrka varandra och flera examensarbeten, som 
behandlar olika aspekter inom samma ämne, har analyserats. 

Slutsatser om effektiviseringsmöjligheter kan endast dras för Dynamo och inte grafisk pro-
grammering i sin helhet. Om andra programvaror inom grafisk programmering undersökts 
och haft liknande resultat skulle effektiviseringen kunna påvisas med större säkerhet. Att 
endast en programvara undersökts kan komma att vara nackdel för aktörer som inte ar-
betar med Dynamo och Revit. 

Då Eurokod inte beskriver dimensionering specifikt för pålfundament tillämpades princi-
per från andra fundament, till exempel fundament på berg, när beräkningsmallarna togs 
fram. Dessa tillämpningar kan variera beroende på hur man tolkar Eurokod och kan 
komma att påverka resultatet av dimensioneringen av pålfundament något. 
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3 Nulägesbeskrivning 
Parametrisk design är något som tidigare associerades med arkitektur och användes 
främst för att skapa komplexa geometrier och former. Med tiden blev metoden mer eta-
blerad och konceptet spreds och används idag inom flera områden i byggprocessen, men 
nu som ett digitalt verktyg. Arbetsflöden effektiviserades och tidskrävande moment auto-
matiserades vilket sparade företag värdefull tid (Berglund, 2018). 

Trots att de flesta på Kåver & Mellin kan förstå möjligheterna med parametrisk design 
finns oftast inte tillräckligt med tid för att utveckla kunskapen inom företaget. Samarbeten 
med exempelvis praktikanter eller examensarbetare kan vara ett sätt att lösa tidsbristen 
för att kunna angripa problemet. 

3.1 Kåver & Mellin byggkonstruktion 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Kåver & Mellin i Stockholm. Kåver & Mel-
lin är ett byggkonstruktionsföretag som grundades 1984. I dagsläget har de ca. 60 an-
ställda på fem kontor i Sverige. Majoriteten av medarbetarna sitter på kontoret vid Mag-
nus Ladulåsgatan, som är beläget på Södermalm i Stockholm. Företaget utför projekt inom 
nybyggnad och ROT som är av varierande storlek med fokus på stomsystem och grund-
läggning (Noremo, 2017). Kåver & Mellin arbetar främst med huskonstruktion, men tar 
ibland på sig mindre anläggningsprojekt. 

3.2 Nuvarande projekteringsmetoder 
På Kåver & Mellin utförs majoriteten av byggprojekteringen med hjälp av Autodesk Revit. 
Ett mindre arbetslag på två personer arbetar i Tekla Structures, i begränsad utsträckning. 

I Revit används köpta plug-in program såsom Naviate och NTI-tools. Dessa program an-
vänds för att bland annat underlätta arbetsprocesser genom till exempel färgindelning av 
armeringsgrupper, för tydligare redovisning av bygghandlingar, eller automatisering av 
specifikationer. Dessa funktioner skulle teoretiskt sett kunna utföras i Dynamo, men i 
dagsläget anses de köpta lösningarna smidigare. 

3.3 Visioner för framtida projektering 
I nuläget används Dynamo i begränsad omfattning, där skripten är enkla eller framtagna 
av leverantör. Däremot finns ingen avsatt tid för att själva vidareutveckla kunskapen och 
undersöka vilka arbetsområden som skulle kunna effektiviseras med hjälp av Dynamo. 
Dessutom ritar en stor del av medarbetarna fortfarande ut armering i AutoCAD. Av denna 
anledning ville Kåver & Mellin, genom detta examensarbete, undersöka potentialen med 
automatisering av armeringsplacering i Revit med hjälp av Dynamo och grafisk program-
mering. Dels för att effektivisera arbetsprocessen, dels för att underlätta för oerfarna 
medarbetare att börja rita armering i Revit. 

 

https://blogs.sweco.se/parametrisk-design/
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4 Teoretisk referensram  
Detta kapitel kommer behandla pålfundament i allmänhet och dess projektering, samt 
hur fackverksmodellen kan tillämpas vid dimensionering. Därefter kommer arbetssättet 
BIM beskrivas, samt kopplingen till parametrisk design och grafisk programmering. Vidare 
kommer användningen av programmet Dynamo i samband med projektering behandlas. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning över standardisering på arbetsplatser. 

Samtliga kapitel och ekvationer om betongkonstruktioner som refereras under teoretisk 
referensram (kapitel 4.2–4.4) tillhör SS-EN 1992-1-1:2005 om inget annat sägs. Vid val av 
koefficienter enligt nationella bilagan väljs de rekommenderade värdena från Eurokod. 

4.1 Pålfundament  
En vanlig grundläggningsmetod är grundläggning på pålfundament. Fundamentets uppgift 
är att fördela huvudsakligen vertikallaster från pelare eller väggar till underliggande pålar. 
Vid dimensionering av pålfundament kan olika teorier tillämpas vilket behandlas under 
kapitel 4.2. Detta kapitel beskriver pålfundament och olika pålningstyper i allmänhet. 

4.1.1 Allmänt om pålfundament  
De vanligaste pålfundamenten består av en tjock armerad betongplatta gjuten på en eller 
flera pålar, se Figur 4.1. Ovanliggande pelare bör placeras så att pelarens och plattans 
geometriska centrum sammanfaller (Figur 4.1), då fördelas lasterna mellan pålarna så 
jämnt som möjligt (Fahleson & Lindbladh, 2015). 

   
Figur 4.1 Exempel på två-, tre- och fyrpålsfundament (vänster), markering för 

geometriskt centrum samt placering av pålar (höger). 

4.1.2 Allmänt om pålar 
Pålars huvuduppgift är att sprida vertikala och horisontella laster från överbyggnader ge-
nom svaga eller instabila jordlager ner till mer bärkraftig jord eller berg (Aas, Kleven, 
Norges geotekniska institut, & SGI, 1993). De ökar därmed jordens bärförmåga och bidrar 
till reducering av sättningar. 

Pålar kan klassificeras enligt olika indelningsgrunder: 

• Material (betong, trä, stål etcetera) 

• Funktionssätt (spetsburna, mantelburna etcetera) 

• Utförandesätt (slagna, borrade, vibrerade etcetera) 
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En av de vanligaste påltyperna i Sverige är förtillverkade slagna betongpålar. Vid pålslag-
ning är det vanligt förekommande att pålen inte slås exakt på rätt plats, utan avviker något 
från ritningen och betecknas då som felslagen. Detta kan medföra problem om vertikala 
laster placeras över en rejält snedslagen påle. För stor excentricitet mellan påle och pelare 
kan resultera i böjning i pålen, där för höga spänningar i sin tur kan komma att reducera 
pålens bärförmåga (Fahleson & Lindbladh, 2015). 

Vid projektering av pålar beror centrumavståndet mellan parallella pålar på den förutsatta 
pållängden och på vilket kraftöverföringssätt som kommer används, se Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Minsta centrumavstånd mellan parallella pålar (Hercules 
Grundläggning AB, 2018). 

 

4.2 Fackverksmodellen enligt Eurokod 
Eurokod säger att pålfundament ska dimensioneras enligt lämplig balk- eller fackverksmo-
dell. Vidare säger Eurokod att fackverksmodellen får användas för dimensionering i brott-
gränstillstånd för diskontinuitetsområden (Svensk standard, 2008). Diskontinuitetsområ-
den är områden i ett bärverk där vanlig Bernoulli-Eulers balkteori inte längre är lämplig. 
De råder vid exempelvis koncentrerade laster, hörn och tvärsnittsförändringar, så kallade 
D-zoner (Jennewein, Schlaich, & Schäfer, 1987). Inom dessa områden är spänningsfördel-
ningen inte längre linjär utan har en mer komplex fördelning. Om spänningsfördelningen 
identifieras kan den simplifieras till enkla enaxlade spänningszoner efter vilka ett lämpligt 
fackverk kan utformas (Martin & Sanders, 2007). ”Fackverksmodellens olika komponenter 
dimensioneras således efter den framtagna spänningsfördelningen (…)” (Fahleson & 
Lindbladh, 2015). 

Enligt Saint-Venants princip verkar effekten av diskontinuiteten på en höjd ungefär lika 
med diskontinuitetens utbredning, se Figur 4.2. Vanliga bärverk som består av D-zoner är 
konsoler och fundament med exempelvis pålar.  

 
Figur 4.2 D-zoner (streckade) för olika konstruktionsformer (Schlaich & Schäfer, 1991). 

En simplare implementering av fackverksmodellen används vid skjuvkraftsdimensionering 
i exempelvis balkar. Där finns dragkrafter i längsarmering och tvärkraftsarmering samt 
tryckkrafter i sneda betongsträvor (Svenska Betongföreningen, 2010), se Figur 4.3. 
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Figur 4.3 Förenklad fackverksmodell vid skjuvkraftsdimensionering i 

balkar (Engström, 2007). 

Fackverksmodellen som tillämpas vid pålfundament, är uppbyggd av trycksträvor som av-
ser tryckta spänningsfält i betongen, dragband som avser dragna spänningsfält där arme-
ring erfordras och knutpunkter eller noder som binder samman fackverket, se Figur 4.4. 
Enligt kapitel 5.6.4(3) bör krafterna vara i jämvikt så att påförda laster bibehålls i brott-
gränstillstånd (Svensk standard, 2008). Kraften i trycksträvorna och dragbanden beräknas 
enligt formlerna 4.1 och 4.2, där 𝜃𝜃 är vinkeln mellan trycksträva och dragband, 𝑃𝑃 är lasten 
från en påle, 𝑇𝑇 är dragkraften i dragbandet och 𝐶𝐶1,2,3 är tryckkrafter i trycksträvorna. 

 T = C1 = P tanθ⁄  (4.1) 

 C2,3 = P sinθ⁄  (4.2) 

 
Figur 4.4 Fackverksmodell för pålfundament. 

4.2.1 Trycksträvor 
Trycksträvors spänningsfält går från pelare till pålhuvuden och kan konfigureras på olika 
sätt. De tre vanligaste formerna visas i Figur 4.5. Den prismatiska trycksträvan är vanligt 
förekommande i B-regioner, där Bernoulli-Eulers balkteori är rådande. Den flask- och fjä-
derformade trycksträvan förkommer i D-regioner, där koncentrerade laster har utrymme 
att spridas (Schlaich & Schäfer, 1991). 
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Figur 4.5 a) Prismatisk trycksträva, b) Fjäderformad trycksträva, c) 

Flaskhalsformad trycksträva (Vollum, 2015). 

Vid dimensionering av trycksträvors hållfasthet delas dessa upp i två grupper; Trycksträ-
vor i områden med tvärgående tryckspänning (eller utan tvärgående spänning) och tryck-
strävor med tvärgående dragspänning. Trycksträvor med tvärgående tryckkrafter (eller 
utan tvärgående spänning) dimensioneras enligt ekvation 6.55 (Svensk standard, 2008) 
som visas i formel 4.3. 

 σRd,max = fcd (4.3) 

Trycksträvor med tvärgående dragspänningar bör reduceras enligt ekvation 6.56 och 
6.57N (Svensk standard, 2008), som framgår av formel 4.4 och 4.5. 

 σRd,max = 0,6 ∙ v′ ∙ fcd (4.4) 

 v′ = 1 − fck 250⁄  (4.5) 

4.2.2 Dragband 
Mellan pålhuvudena uppstår dragkrafter som tas upp av armering i betongen. Armeringen 
läggs i samma riktning som dragbandet och vid en utbredd grupparmering, ska tyngd-
punkten för dessa sammanfalla med dragbandet (Schlaich & Schäfer, 1991). Höjden på 
dragbandet betecknas 𝑢𝑢 och illustreras i Figur 4.8. Erforderlig armering beräknas enligt 
formel 4.6. 

 As,min = T fyd⁄  (4.6) 

4.2.3 Noder 
Punkten där krafterna mellan punktlaster, trycksträvor och dragband möts kallas noder 
och ska befinna sig i jämvikt, se Figur 4.6. Nodzonen är den betongzon som omringar no-
den och fördelar angripande krafter (Chantelot & Mathern, 2010). Vid dimensionering av 
fackverksmodeller måste dessa noder, enligt kapitel 6.5.4(3), kontrolleras så att de behål-
ler sin fulla bärförmåga (Svensk standard, 2008).  

 
Figur 4.6 Nodtyper, a) 3C-nod b) 2CT-nod c) C2T-nod (Chantelot & Mathern, 2010) 
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3C-noder - Tryckta noder där inga dragband förankras 

Dimensionering av 3C-noder (där C står för eng. compression) bestäms enligt ekvation 
6.60 (Svensk standard, 2008), där 𝑘𝑘1 är en koefficient som återfinns i den nationella bila-
gan och har ett rekommenderat värde på 1,0. Se formel 4.7 och Figur 4.7. 

 σRd,max = k1 ∙ v′ ∙ fcd (4.7) 

 
Figur 4.7 Illustration över tryckt nod utan dragband, 3C-nod 

(Svenska Betongföreningen, 2010). 

2CT-noder - Tryckt/dragen nod med förankrande dragband i en riktning 

2CT-noder (där T står för eng. tension) dimensioneras enligt ekvation 6.61 (Svensk 
standard, 2008) med koefficienten 𝑘𝑘2, som återfinns i den nationella bilagan och har ett 
rekommenderat värde på 0,85. Se formel 4.8 och Figur 4.8. 

 σRd,max = k2 ∙ v′ ∙ fcd (4.8) 

 
Figur 4.8 Illustration över tryckt/dragen nod med förankrat 

dragband i en riktning, 2CT-nod (Svenska Betongföreningen, 
2010). 

2C2T-noder – Tryckt/dragen nod med förankrande dragband i mer än en riktning 

2C2T-noder dimensioneras enligt ekvation 6.62 (Svensk standard, 2008) med 𝑘𝑘3 som åter-
finns i den nationella bilagan, som rekommenderas att sättas till 0,75. Se formel 4.9 och 
Figur 4.9. 
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Figur 4.9 Illustration över tryckt/dragen nod med förankrade 

dragband i mer än en riktning, 2C2T-nod (Svenska 
Betongföreningen, 2010). 

 σRd,max = k3 ∙ v′ ∙ fcd (4.9) 

För noder med treaxligt tryck får, enligt 6.5.4(6), spänningen kontrolleras enligt 𝑘𝑘4 som 
har ett rekommenderat värde på 3,0 (Svensk standard, 2008), se formel 4.10. 

 σRd,max ≤ k4 ∙ v′ ∙ fcd (4.10) 

I noder som uppfyller minst ett av förhållandena enligt 6.5.4(5) får tryckspänningar dess-
utom ökas med upp till 10% (Svensk standard, 2008).  

4.2.4 2D-analogi vid fackverk med 3D-geometri 
Vid dimensionering av tvåpålsfundament finns tydliga tillvägagångsätt eftersom fackver-
ket analyseras i 2D. Fyrpålsfundament består av 3D-noder som är mer komplicerade att 
utforma. Det är därför vanligt att använda sig av 2D-analogi där en 3D-konstruktion delas 
upp i flera 2D-modeller. Vid dimensionering av fyrpålsfundament skulle detta kunna 
åstadkommas genom att dela fundamentet längs diagonalen och utföra en 2D-analys av 
tvärsnittet (Fahleson & Lindbladh, 2015). 

4.2.5 Vinklar mellan trycksträvor och dragband 
Valet av vinkel mellan trycksträvor och dragband är viktig, då små vinkeländringar kan 
ändra förutsättningarna för hållfastheten i noder, trycksträvor och dragband. Enligt 
Svenska Betongföreningen föredras en vinkel på omkring 60°. Vinkeln bör inte vara 
mindre än 45° och helst inte större än 70° (Svenska Betongföreningen, 2010), se figur 4.10. 
Vid vinklar utanför rekommenderat spann är fackverksmodellen mindre lämplig och andra 
dimensioneringsmetoder bör övervägas. 

 
Figur 4.10 Vinklar mellan trycksträva och dragband (Svenska 

Betongföreningen, 2010). 
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4.3 Armering i pålfundament 
Enligt Eurokod bör armeringen i ett pålfundament bestämmas med hjälp av lämplig fack-
verks- eller balkmodell. Bärverkets sidor och ovansida får lämnas utan armering, enligt 
kapitel 9.8.1(2) och (3) om fundamentet inte löper risk för dragspänningar i dessa områ-
den (Svensk standard, 2008). Dessutom ställs krav på täckande betongskikt och minsta 
stångavstånd. 

4.3.1 Placering och förankring av armeringsstänger 
Armeringen i dragbandet placeras i nodens centrum och förankringen anses börja där ar-
meringen går in i nodområdet, se Figur 4.11. Armeringen bör dras genom hela nodzonen 
och rekommenderat att dras ytterligare 2𝑆𝑆0 bakom nodzonens område, även om dimens-
ionerad förankringslängd är mindre än nodzonens längd. Detta ger upphov till tryckspän-
ningar, som har en gynnsamt verkande inslutningseffekt på noden (Svenska 
Betongföreningen, 2010). Längden 2𝑆𝑆0 illustreras i Figur 4.11 och kan bestämmas enligt 
kapitel 6.5.4 (Svenska Betongföreningen, 2010): 

𝑢𝑢 = 0    För armering i ett lager, som ej dras bakom nodområdet. 
𝑢𝑢 = 2𝑆𝑆0    För armering i ett lager, som dras minst 2𝑆𝑆0bakom nodområdet. 
𝑢𝑢 = 2𝑆𝑆0 + (𝑛𝑛 − 1)𝑠𝑠 För armering i 𝑛𝑛 lager, som dras minst 2𝑆𝑆0bakom nodområdet. 

𝑆𝑆0 = Avstånd från kant till armeringens tyngdpunkt 
𝑠𝑠 = Centrumavstånd mellan armeringslager 

 
Figur 4.11 Trycksträva och dragband, a) armering är helt förankrad inom noden, b) 

armering är delvis förankrad bakom noden (Svenska Betongföreningen, 2010) 

Vad gäller förankringslängd dimensioneras denna i enlighet med kapitel 8.4–8.6 (Svensk 
standard, 2008). 

4.3.2 Utformning av huvuddragarmering 
Huvuddragarmering kan placeras med olika konfigurationer. Enligt Eurokod, kapitel 
9.8.1(3), bör armeringen koncentreras i dragspänningszonerna mellan pålhuvudena, se 
Figur 4.12 (Svensk standard, 2008). 
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Figur 4.12 Armering koncentrerat i dragspänningszonerna 

mellan pålhuvudena. 

Däremot föredras jämnt fördelad armering av entreprenör eftersom det underlättar ar-
betet i produktionen, se Figur 4.13. 

 
Figur 4.13 Armering placerat utbrett över fundamentets 

bredd. 

En kombination mellan dessa konfigurationer är också vanlig där armeringen fördelas 
över hela pålfundamentets bredd med mer koncentrerade armeringsjärn i de dragna 
spänningszonerna, se Figur 4.14. Vanligt är också att bocka huvuddragarmeringen till fun-
damentets överkant och på så sätt försäkra sig om att erforderlig förankringslängd upp-
fylls. 

 
Figur 4.14 Jämn armeringsfördelning med koncentrerade ar-

meringsjärn i dragspänningszonerna. 
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4.3.3 Minimiarmering enligt Eurokod 
Minimiarmering erfordras vid krav på sprickbreddsbegränsning i de områden där drag-
spänningar kan förväntas. Om arean hos armeringen i dragbandet uppgår till minst mini-
miarmering får, enligt kapitel 9.8.1(3), jämnt fördelade stänger längs bärverkets bottenyta 
utelämnas (Svensk standard, 2008). 

Mängden minimiarmering kan bestämmas utifrån flera faktorer, såsom betongytan i den 
dragna zonen, största tillåtna spänning i armering och betongens draghållfasthet. 

Tabell 7.3N i kapitel 7.3.3 redogör för vilka stångavstånd för begränsning av sprickbredd 
som bör användas vid olika stålspänningar. På motsvarande sätt kan stångdimensionen 
väljas med hänseende till begränsning av sprickbredd i Tabell 7.2N (Svensk standard, 
2008). 

4.4 Building Information Modeling 
BIM är en projekteringsform som introducerades under 2000-talet i byggbranschen. Där-
emot har konceptet om en bygginformationsmodell funnits sedan 1975 (Eastman, Liston, 
Sacks, & Teicholz, 2011). För att få en uppfattning om vad BIM är delar BIM Alliance in 
beskrivningen i tre delar. ”(…) produkten (det planerade byggobjektet), organisationen 
(som ska planera, bygga och förvalta detta), och processen (som organisationen ska följa 
under arbetet).” (BIM Alliance Sweden, 2017). BIM Handbook summerar definitionen en-
ligt följande: 

”BIM moves the industry forward from current task automation of project and paper-
centric processes (…) toward an integrated and interoperable workflow where these 

tasks are collapsed into a coordinated and collaborative process that maximizes compu-
ting capabilities. Web communication, and data aggregation into information and 

knowledge capture.” (Eastman, Liston, Sacks, & Teicholz, 2011) 

I en BIM-projektering skapas en digital modell, som gör det möjligt att följa projektet i alla 
faser. En samordnad 3D-modell ger bättre översikt och kontroll, än vad 2D-ritningar i en 
traditionell CAD-projektering kan åstadkomma (Eastman, Liston, Sacks, & Teicholz, 2011). 
Modellen av byggnadsverket fungerar som ett försöksobjekt, som är en precis kopia av 
den kommande konstruktionen. Det är därför möjligt att göra simuleringar på hur det 
färdiga objektet kommer att fungera, och redan då åtgärda de problem som uppstår, i 
projekteringsfasen innan den fysiska byggprocessen startat (National Institute of Building 
Sciences, 2019). 

4.5 BIM-projekteringsprogrammet Autodesk Revit 
Revit är ett parameterstyrt BIM-program, vilket betyder att den information som behövs 
vid en BIM-projektering kan hanteras i programmet. Kopplingarna mellan modellen och 
all informationen om denna, gör det möjligt för automatiska ändringar i kopplade doku-
ment och ritningar när förändringar förkommer i modellen (Autodesk, 2018). 

4.5.1 Family i Revit 
En Family definieras som en grupp av objekt som kan modifieras med samma parametrar. 
Det finns tre families, som beskrivs kort nedan (Autodesk, 2019): 

• System families: I familjen ingår bland annat väggar och tak. Objekten som ingår i 
familjen finns i programmet och går att modifiera, men nya kan inte importeras in. 

• Loadable families: Objekten i familjen kan anpassas mer till projektet, än vad sy-
stem families kan och nya objekt kan importeras från externa filer. Det är också 
möjligt att själv skapa objekt. 
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• In-Place families: Unika objekt kan skapas som är anpassade till det befintliga pro-
jektet. 

4.5.2 Properties i Revit 
Type properties appliceras på alla objekt inom en family, se Figur 4.15. Om en parameter 
inom kategorin skulle ändras, kommer det ändras på alla objekt i modellen och inte bara 
på det objekt som markerats. Instance properties ändrar däremot endast det objekt som 
markerats, se Figur 4.15 (Autodesk, 2018). 

   
Figur 4.15 Exempel på Type Properties (vänster) och Instance Properties (höger). 

4.5.3 Kategorier i Revit 
I projekt som skapas i Revit finns tre typer av elements (kategorier), model elements, da-
tum elements och view-specific element, se Figur 4.16. Elements kategoriserar olika fami-
lies som existerar i ett projekt. Model elements används när modellen byggs upp och in-
nefattar bland annat väggar, tak och kanaler. Datum elements definierar modellens pla-
cering, med grids, levels etcetera. View-specific elements placeras ut för att hjälpa till med 
beskrivningen av modellen, ett exempel är måttmarkeringar i ritningar (Autodesk, 2018). 
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Figur 4.16 Elementkategorier i Revit (Autodesk, 2018). 

4.6 Parametrisk modellering 
Parametrisk modellering handlar om effektivare och automatiserade uppdateringar un-
der modelleringsarbetet. I Revit används redan befintliga objekt, som kan styras av para-
metrar i programmet (Autodesk, 2018). I Dynamo kan man istället skapa och modifiera de 
objekt som används vid modellering, för att passa det egna behovet (Autodesk, 2018). 

Ett parameterstyrt objekt är enligt BIM Handbook, ett objekt som ska kunna förhålla sig 
till förändringar och känna igen när dessa kan genomföras med hjälp av de regler som 
tillhör objektet (Eastman, Liston, Sacks, & Teicholz, 2011). Hur ett 3D-objekt skiljer sig från 
ett parameterstyrt objekt illustreras i Figur 4.17. När väggen flyttas hos ett parameterstyrt 
objekt följer plattan med eftersom de har ett förhållande till varandra. Hos ett vanligt 3D-
objekt krävs det att modifieringarna görs manuellt. 

 
Figur 4.17 Skillnad mellan ett parameterstyrt objekt (vänster), med 

ett vanligt 3D-ritat objekt (höger). 

Med parametrisk modellering kan tiden det tar att skapa en modell reduceras, eftersom 
ändringar kan utföras snabbare. Förhållandena mellan objekten skapar en kedjereaktion, 
där ändringar hos ett objekt kan leda till att flera andra nödvändiga modifieringar hos 
andra objekt genomförs i bakgrunden (Autodesk, 2018). 
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4.7 Grafisk Programmering 
Grafisk programmering är ett alternativt sätt att programmera på. Istället för att skriva 
skript med kod skapas de med block eller s.k. nodes, se figur 4.18. Blocken är redan pro-
grammerade för att fungera på ett förbestämt sätt, med inputs och outputs. Skriptet 
byggs sedan upp genom att blocken kopplas samman med trådar (wires) (Mengana & 
Mousiadis, 2016). 

Grafisk programmering är en lättare och mer användarvänlig programmeringsform för 
personer med liten eller ingen erfarenhet av programmering (Mengana & Mousiadis, 
2016). Det ger en mer överskådlig blick av problemet och kräver inte at användaren kan 
skriva kod utantill. Däremot behövs viss kunskap om hur data kategoriseras så att noderna 
ansluts korrekt. 

Grafisk programmering 

 

Textbaserad programmering 

myPoint = Point.ByCoordinates(0.0,0.0,0.0); 

x = 8; 

y = 12; 

attractorPoint = Point.ByCoordinates(x,y,0.0); 

dist = myPoint.DistanceTo(attractorPoint); 

myCircle = Circle.ByCenterPointRadius(myPoint,dist); 
Figur 4.18 Grafisk programmering, jämfört med textbaserad programmering (Autodesk, 2018). 

4.8 Allmänt om Dynamo 
Dynamo är skapat av Autodesk och kommer förinstallerat med de senaste versionerna av 
Revit. Dynamo är anpassat till Revits parameterstruktur och använder sig av grafisk pro-
grammering för att styra dessa parametrar. Det som går att göra i Revit går också att göra 
via Dynamo. Detta begränsar dock Dynamo till att förhålla sig till de funktionerna redan 
som finns i Revit och kan således inte skapa nya (Autodesk, 2018). 

4.9 Noder i Dynamo 
Varje nod består av fem delar, oavsett vad den har för input och output. Namnen på de-
larna är Name (1), Main (2), Ports (3), Lacing (4) och Default Value (5), se Figur 4.20. Skrip-
ten läses från vänster till höger eftersom noderna tar in inputs på vänster sida och gene-
rerar outputs på höger sida (Autodesk, 2018). Noderna hämtas från biblioteket i Dynamo 
som följer en hierarki enligt Figur 4.19. 
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Figur 4.19 Hierarki i Dynamos bibliotek. 

I biblioteket finner man alla noder som finns i Dynamo. Varje nod tillhör en kategori och 
underkategori som, beroende på vad det är för nod och vad noden kan utföra, styr nam-
net på noden. Principen följer: Category.Subcategory. Till varje nod hör också en beskriv-
ning av nodens funktion (Autodesk, 2018). 

 
Figur 4.20 Nodens olika beståndsdelar (Autodesk, 2018). 

4.9.1 Noders olika tillstånd 
Dynamo indikerar noder med en färgkod beroende på nodens status, se Figur 4.21. Övrig 
information erhålls genom att högerklicka på noden. 

 
Figur 4.21 Noders olika tillstånd (Autodesk, 2018) 

 

Library

Category

Subcategory
Create/Actions/Query

Node

Node description and properties
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Nedan beskrivs nodens möjliga tillstånd i Dynamo: 

• Aktiv – Noder med mörkgrå överdel har korrekt anslutna indata 

• Inaktiv – Noder med ljusgrå överdel saknar anslutna indata 

• Errorläge - Rödmarkerade noder är icke-fungerande 

• Frysläge – En genomsynlig nod har sin funktion avstängd 

• Markerad – Markerade noder markeras med ljusblåa ytterkanter 

• Varningsläge – Noder med felanslutna indata gulmarkeras 

• Förhandsvisningsläge – Mörklagda noder har sin geometri gömd förhandsvisningen 

4.9.2 Noden Code Block 
En Code Block-nod är den mest mångsidiga noden då den kan hantera textbaserad kod-
ning tillsammans med grafisk programmering. Åtgärder som skulle utföras med hjälp av 
flera noder kan kortas ned genom att konvertera utförandet till textbaserad kod, likt Figur 
4.18 (Autodesk, 2018). Noden är anpassningsbar och kan programmeras till att fungera 
som exempelvis en number-nod, genom att mata in en siffra, en string-nod, genom att 
sätta citationstecken på båda sidor av inmatade data eller räkna ut matematiska formler, 
se Figur 4.22. 

 
Figur 4.22 Illustration av Code Block-nodens mångsidighet. 

4.9.3 Data som input till noder 
Data är input som definierar den funktion som noden har och kan vara i form av till exem-
pel siffror, geometrier och listor, se Figur 4.23. En nod som skapar punkter utefter koor-
dinater i x- y- och z-led behöver data som definierar varje koordinat. Saknas detta kan det 
leda till att noden inte utför något arbete. I annat fall kan ursprungsvärden användas som 
oftast är 0 eller 1 och är förprogrammerade i noden. Hur en nod hanterar den information 
som den blir försedd med är också olika. En Watchnod visar bara den information som 
ges, medan den i andra noder utför en åtgärd (Autodesk, 2018). 

 
Figur 4.23 Exempel på data-noder i Dynamo 

4.9.4 Villkorlig logik  
Villkorlig logik används för att kunna styra antaganden och bestämmelser i skripten. Van-
liga noder som alltid används tillsammans är en if- och boolean-nod. De används för att 
kunna välja mellan två antaganden. Ett exempel på det är följande: om antagandet är sant 
blir x lika med 1. Men om det istället skulle vara falskt blir x lika med 10, detta illustreras 
i Figur 4.24. 
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Figur 4.24 Exempel på en if-sats i Dynamo. 

4.9.5 Tredjepartsnoder 
Förutom de standardnoder som kommer förinstallerade med Dynamo kan tredjepartsno-
der laddas ner. Tredjepartsnoderna är skapade av privatpersoner eller företag och kan 
hittas via fliken Packages under verktygsfältet, se Figur 4.25. 

 
Figur 4.25 Dynamos verktygsfält. 

Eftersom Dynamo är ett open-sourceprogram kan vem som helst ladda upp noder som 
ofta kommer samlade i paket (Autodesk, 2018). Till vänster Figur 4.26 illustreras de paket 
som använts i arbetet och till höger är sökrutan för alla paket som finns att ladda ned. 

   
Figur 4.26 Nedladdade paket (vänster), lista med nedladdningsbara paket (höger). 

4.10 Dynamo Player 
Dynamo Player är ett tillägg i Dynamo som tillåter ett mer lättanvändarvänligt sätt att 
spela skript. Det enkla gränssnittet underlättar användning för personer med mindre eller 
ingen erfarenhet av Dynamo då själva skriptet inte behöver visas. När en nod markeras 
som en input kommer denna visas som en parameter i listan för ett dynamoskript, se Figur 
4.27 (Autodesk, 2018). 
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Figur 4.27  Olika skript som kan spelas via Dynamo Player (vänster), 

listade parametrar som tillhör valt skript (höger). 

4.11 Standarder i arbetet 
En standard beskrivs enligt SIS som ”(…) en gemensam lösning på ett återkommande pro-
blem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan 
enas kring” (SIS, u.d.). I Sverige finns den svenska standarden, SS, som gäller på nationell 
nivå. EN, är den europeiska standarden och berör alla medlemsländer i CEN (European 
Committee for Standardization). Den europeiska standarden gäller före den nationella 
standarden i respektive land (Boverket, u.d.). 

Inom byggbranschen används den europeiska standarden Eurokod, som tillämpas vid di-
mensionering av bärverk. Tillämpningen av Eurokoder i respektive land utförs med nat-
ionella val, utifrån landets egna förutsättningar (Boverket, u.d.). Den standard som är 
lämplig för dimensionering av exempelvis pålfundament är Eurokod 2, som avser dimens-
ionering av betongkonstruktioner. 

Förutom att följa nationella och internationella standarder har företag ofta interna stan-
darder som avser olika arbetssätt. Rutiner tas fram för att underlätta arbetet och tydlig-
göra för hur arbetsprocesser ska utföras. Att upprätta arbetsstandarder höjer kvaliteten 
på företagstjänster, säkerställer kontinuitet och minskar mänskliga fel. 
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5 Genomförandet 
Genomförandet beskriver först vilka formler som användes för dimensionering av pålfun-
dament och hur de sedan låg till grund för beräkningsmallarna. Därefter redogörs stegvis 
för hur armeringsskriptet skapades följt med de utmaningar författarna stötte på under 
skriptframtagningen. Slutligen redogörs för hur fallstudien har gått till väga. 

5.1 Dimensionering av pålfundament enligt fackverksmetoden 
Fundamentet dimensionerades i brottgränstillstånd och sprickbreddsbegräsning utfördes 
i bruksgränstillstånd. Armeringen placerades i ett lager och koncentrerades mellan pålar-
nas tryckplattor. För att underlätta tolkning av Eurokod tillämpades svenska betongföre-
ningens handbok till Eurokod 2, volym 1 & 2. Vid mer komplexa moment, kopplat till hur 
vertikala tryckstävor skulle vinklas för att bättre representera spänningarna i fackverket, 
kunde beräkningsansvarig på Kåver & Mellin förklara och bekräfta författarnas funde-
ringar och tolkningar av Eurokod. Vid dimensionering av 3D-noder tillämpades 2D-analogi. 

5.2 Handberäkningar i MathCad 
Samtliga kapitel som refereras under genomförandet för handberäkningar (kapitel 5.1) 
tillhör SS-EN 1992-1-1:2005 om inget annat sägs. Variabler som benämns i kapitlet illu-
streras i Figur 5.1 med bild på helsida i bilaga 3.A. Fullständiga handberäkningar återfinns 
i bilaga 1. 

 
Figur 5.1. Illustration av fackverksmodellen för ett tvåpålsfundament. 

5.2.1 Fackverksmodellens geometri 
Utifrån pålfundamentets geometri utformades ett fackverk som varierar beroende på ver-
kande laster. Det första som behövde beräknas var fackverkets inre hävarm. Denna be-
räknades genom formel 5.1. 

 z = H − dh − as − y 2⁄  (5.1) 

 dh = Ingjutningslängd för påle inkl. tolerans i höjdled (20mm)  
as = Avstånd mellan pålhuvud och armeringstyngdpunkt (= 𝑆𝑆0)  
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Avstånd mellan pålhuvud och armeringens tyngdpunkt i vertikalled baseras på krav på 
fritt avstånd som återfinns i kapitel 8.2(2) (Svensk standard, 2008). 

Höjden 𝑦𝑦 är den minsta möjliga höjd för att klara av tryckspänningar i den horisontella 
trycksträvan och beräknades enligt formel 5.2. 

 y = C1 (b0 ∙ fcd)⁄  (5.2) 

 
y = Höjd tryckzon  
C1 = Horisontell trycksträva  
b0 = Bredd på pelarens tryckplatta  

 

Trigonometri används för att sedan räkna ut vinkeln mellan trycksträva och dragband en-
ligt formel 5.3 där 𝑎𝑎 är det horisontella avståndet mellan nod A och nod B, se Figur 5.1. 

 θ = atan(z 𝑎𝑎⁄ ) (5.3) 

5.2.2 Krafter i dragband och trycksträvor 
Krafterna i dragband (𝑇𝑇) respektive trycksträva (𝐶𝐶) beräknas med formlerna 5.4 och 5.5. 

 T = C1 = P tanθ⁄  (5.4) 

 C2 = C3 = P tanθ⁄  (5.5) 

5.2.3 Armering i dragbandet 
En minsta armeringsarea beräknades genom formeln 5.6 där antalet stänger beräknades 
enligt formel 5.7. 

 As,min = T fyd⁄  (5.6) 

 n = As,min A∅⁄  (5.7) 

5.2.4 Kontroll av noder 
Spänningarna i varje nod beräknades med hänsyn till upplagstryck och spänningar i tryck-
strävorna enligt formlerna 5.8 och 5.9. Kontroll utfördes enligt teoretisk referensram, un-
der kapitel 4.2.3. 

 σcB = 𝑃𝑃 (𝑎𝑎1 ∙ 𝑏𝑏1)⁄  (5.8) 

 σc1 = 𝑃𝑃 (𝑎𝑎2 ∙ 𝑏𝑏1)⁄  (5.9) 

 

 
𝑎𝑎1 = Längd på pålens tryckplatta  
b1 = Bredd på pålens tryckplatta  
𝑎𝑎2= Mått på trycksträvans bredd vid noden som beräknas enligt formel 5.10  

 
 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎1 ∙ sinθ + u ∙ cosθ (5.10) 

5.2.5 Kontroll av spjälkning och prägling 
Vid koncentrerade punktlaster finns risk för att sprickor uppstår på grund av prägling och 
spjälkning. Kontrollerna beräknades enligt kapitel 6.7 och 9.8.4 (Svensk standard, 2008). 



25 

5.2.6 Sprickbreddsbegränsning och förankringslängd 
För att kontrollera om vald armering i brottgränstillstånd är lämplig även i bruksstadiet 
gjordes en sprickbreddskontroll enligt kapitel 7.3.4 (Svensk standard, 2008). Därefter kon-
trollerades förankringslängder med principer enligt kapitel 4.3.1, under teoretisk refe-
rensram, och beräkningar enligt kapitel 8.4 (Svensk standard, 2008). 

5.2.7 Dimensioneringsskillnader mellan två- och fyrpålsfundament 
Då 2D-analogi tillämpats vid dimensionering av både två- och fyrpålsfundament har be-
räkningsgången varit i princip identisk. För att simulera detta för ett fackverk i 3D gjordes 
ett dimensionerande snitt A-A, se Figur 5.2. De skillnader som uppstår är att noderna i 
underkant på ett fyrpålsfundament får drag i ytterligare en riktning och beaktas då som 
en 2C2T-nod istället för an 2CT-nod. Vidare halveras lastytans bredd då antalet pålar dub-
bleras vilket påverkar tryckspänningarna i noderna vid pelaren för fyrpålsfundament. 

 
Figur 5.2 Dimensionerande snitt A-A, se bilaga 3.B. för helbild 

med fundamentillustration. 

Eftersom huvuddragarmeringen i fyrpålsfundament korsars över pålhuvudena kan kraften 
i dragbanden reduceras med en koefficient (β) som varierar beroende på antalet pålar (𝑛𝑛), 
se formel 5.11 och 5.12. Detta resulterar i ett minskat behov av armering i varje grupp av 
huvuddragarmering. 

 n = 2 → β = 1,00 (5.11) 

 n = 4 → β = 1 √2⁄ ≈ 0,71 (5.12) 

5.3 Beräkningsmallar i Excel 
När dimensionering av pålfundament samt framtagandet av lämpliga formler klargjorts, 
flyttades samtliga beräkningar till ett excelark. Detta möjliggjorde en tydligare struktur 
där celler markerades blått om de innehöll indata, gult om de innehöll utdata, grönt om 
värdet låg inom godkända intervall och rött om värdet inte kunde accepteras, se bilaga 2. 

Indata avsåg de parametrar som var kopplade till fundamentets geometri, betongens- och 
armeringens egenskaper samt diverse koefficienter, exempelvis partialkoefficienter, se 
Tabell 5.1. Dessa matades manuellt in av användaren. 
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Tabell 5.1 Exempel på indata som matas in i beräkningsmallen. 
4-Pålsfundament      

Totala höjden  H 1 000 mm 
Djup (Fundamentets kortsida)  D 1 600 mm 

Bredd (fundamentets långsida)  B 1 600 mm 
       

Pelare      

Lastytans bredd (i fackveksmodellens riktning)  a0 400 mm 
Lastytans bredd (tvärs fackverksmodellens riktning)  b0 400 mm 

       

Pålar      

Antal pålar  n 4 st 
Reduceringskoefficient  β 0,71 - 

Pålens kapacitet  P 900 kN 
Tryckplattans bredd (i fackverksmodellens riktning)  a1 300 mm 

Tryckplattans bredd (tvärs fackversmodellens riktning)  b1 300 mm 
Ingjutningsdjup för påle inkl. tolerans (20 mm)  dh 120 mm 

Centrumavstånd mellan pålar  Sp 1 000 mm 
Felslagning  Sf 100 mm 

Avstånd från kanten av fundamentet till pålen  Sk 150 mm 
       

Betongens egenskaper      

Största stenstorlek  dg 16 mm 
Max sprickvidd (för aktuell exponeringklass och livslängd)  wk 0,30 mm 

Täckande betongskikt  cnom 40 mm 
Partialkoefficient för betong  γc 1,50 - 

Betongkvalité  Btg C40/50 - 
Betongens tryckhållfasthet  fck 40 MPa 

Betongens draghållfasthet, karakteristiska värden  fctk,0,05 2,5 MPa 
Betongens draghållfasthet, medelvärde  fct,eff 3,50 MPa 

Betongens elasticitetsmodul  Ecm 35 GPa 
Betongens dimensionerande tryckhållfasthet  fcd 26,67 MPa 
Betongens dimensionerande draghållfasthet  fctd 1,67 MPa 

       

Armeringens egenskaper      

Dragbandets diameter  Ø 16 mm 
Bygelarmeringens diameter  Øb 12 mm 

Armeringens sträckgräns  fyk 500 MPa 
Armeringens elasticitetsmodul  Es 210 GPa 
Partialkoefficient för armering  γs 1,15 - 

Armeringens dimensionerande sträckgräns   fyd 434,78 MPa 

Utdata avsåg de parametrar som försåg dynamoskriptet med rätt mängd armering utifrån 
rådande laster, täckande betongskikt, kantavstånd samt hur långt armeringsjärnen skulle 
sticka upp i överkant, se Tabell 5.2. Dessa kunde i regel inte justeras manuellt utan be-
stämdes utifrån rådande indata 
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Tabell 5.2 Exempel på utdata som genererats genom beräkningsmallens indata. 
Utdata som läses av Dynamo       

Dragarmeringens diameter  Ø 16 mm 
Bygelarmeringens diameter  Øb 12 mm 

         

Antal dragarmeringsjärn   nl 8 st 
Antal byglar   nb 4 st 

Centrumavstyånd för minimiarmering (mht. Sprickbredden)   c 300 mm 
         

Täckande betongskikt, underkant (inkl. ingjutningsdjupet)   TBuk 141 mm 
Täckande betongskikt, överkant   TBök 40 mm 

Täckande betongskikt, sidor   TBs 40 mm 
Avstånd påle-kant   ap 250 mm 

Längd uppstickande armering   lu 200 mm 
Tryckplattans bredd (tvärs fackversmodellens riktning)   b1 300 mm 

5.4 Armeringsskript i Dynamo 
Då akademisk handledare inte hade kunskap om Dynamo och hjälpen på Kåver & Mellin 
var begränsad fick författarna själva lösa problem och frågor kopplade till Dynamo och 
grafisk programmering.  

Efter utförandet av dynamoskript av olika svårighetsgrad via The Dynamo Primer kunde 
egna skript konstrueras. Till en början utfördes enkla och generella uppgifter som med 
tiden blev mer avancerade och inriktade på att generera armering. 

Detta dynamoskript genererar och placerar armering i ett befintligt och armeringsbart 
element i Revit. I examensarbetet armerades ett så kallat Structural Foundation: Isolated 
som lämpar sig för pålfundament. 

Nedan redogörs för hur ett tvåpålsfundament armerades. Samma princip användes även 
för fyrpålsfundament. Skriptet kan delas upp i fem olika steg som kommer beskrivas i ka-
pitel 5.4.3 – 5.4.7. 

5.4.1 Utformning av armering 
I kapitel 4.3.2 redogörs olika konfigurationer vad gäller placering av huvuddragarmering. 
Armeringsjärnen kan utformas på olika sätt men i detta examensarbete valdes koncentre-
rad huvuddragarmering mellan pålhuvudena då det rekommenderas i Eurokod. 

Utöver detta placerades en armeringskorg över huvuddragarmeringen dels för att uppnå 
krav på armering med hänseende till spjälkning och prägling, dels för att säkerställa kravet 
på sprickbreddsbegränsning. Armeringskorgen kan antingen vara öppen eller sluten be-
roende på utformning av överliggande konstruktion, detta redovisas senare i kapitlet. 

Denna utformning av armering i pålfundament användes på rekommendation av Kåver & 
Mellin då de ansåg att den var lämplig, både för kraven enligt Eurokod men även ur ett 
produktionsperspektiv. 

Innan slutgiltig utformning bestämdes skapades två andra armeringsutföranden som illu-
streras i bilaga 6. Dessa var endast prototyper och avsåg ett basutförande i dynamoskrip-
ten. 

5.4.2 Användandet av tredjepartsnoder 
Då basutbudet av noder i Dynamo inte innehöll armeringsfunktioner användes tredje-
partsnoder. I Tabell 5.3 redovisas de noder som laddades ner, vilket paket varje nod till-
hörde samt vilken tillverkare som skapat respektive paket. 
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Tabell 5.3 Tredjepartsnoder som användes under examensarbetet. 
DynamoRebar Funktion 
Rebar.FollowingSurface Placerar linjer utefter en yta 
Rebar.Shorten Kortar av armeringsjärnens ändar 
  

Structural Design  
RebarShape Form på armeringsjärn 
RebarStyle Typ av järn (rak eller bygel) 
RebarBarType Anger stålkvalité och diameter 
RebarHookType Bockningsform (passiv)* 
RebarHookOrientation Bockningsriktning (passiv)* 
Create.FromCurve Skapar armeringsjärn efter linjer 
Properties.GetRebarDiameter Anger diameter för valt armeringsjärn 
Create.SetRebarShapeId Ändrar utformning av bockning 
Layout.SetLayoutAsFixedNumber Lägger ut armeringsjärn efter fast antal 
Layout.SetLayoutAsMaximumSpacing Lägger ut armeringsför efter centrumavstånd 
Create.SetSolidInView Gör armeringsjärnen synliga i 3D 
Create.SetUnobscuredInView Gör armeringsjärnen synliga i konstruktion 
  

Archilab_Bumbelbee  
Read Excel Läser av angivna celler i Microsoft Excel 
*Passiva noders funktioner används inte direkt i armeringsskriptet. Deras funktion är 
endast till för att noden de är kopplade till ska fungera korrekt. 

5.4.3 Steg 1. Indata och beräkningar 
Indata och beräkningar avser värden som erhållits från beräkningsmallen i Excel och be-
räkningar direkt i dynamoskriptet. Noder som avser beräkningar förlänger, förkortar eller 
flyttar armeringsjärn så att de inte ligger i varandra eller krockar. Dessa beräkningar utförs 
med hjälp av Code Blocks som kan hantera matematiska ekvationer, se Figur 5.3. 

 
Figur 5.3 Code Block som utför en matematisk beräkning. 

I beräkningsmallen i Excel erhålls täckande betongskikt, centrumavstånd mellan arme-
ringsjärn, antal järn som ska placeras samt hur långt armeringsjärn ska sticka upp ur kon-
struktionens överkant. Ett dynamoskript skapades som läser av valda celler i Excel vilket 
visas i Figur 5.4 med motsvarande värden i Excel, se Tabell 5.4. 
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Figur 5.4 Skript som läser av värden ur excelfil. 

Tabell 5.4 Exempel på värden i excelfil som läses i dynamoskript. 
Värden som läses av i Dynamo 

nlängs 10 st Antal dragarmering 
c/ctvär 300 mm Centrumavstånd tvärgående armering 
nbyg 4 st Antal byglar 
TBuk 141 mm Täckande betongskikt underkant (ingjutningsdjup inräknat) 
TBök 50 mm Täckande betongskikt överkant 

TBsidor 25 mm Täckande betongskikt sidor 
huppstick 200 mm Längd på uppstickande järn 

5.4.4 Steg 2. Indelning av zoner för simulering av täckande betongskikt 
För att få järnen att anpassa sig till täckande betongskikt runt sidorna delades armerings-
grupperna in i zoner. Dessa zoner utgick från pålfundamentets yta i underkant. När denna 
yta valdes med noden Select Face hämtades information som sedan kunde manipuleras. 

För att kunna minska ytans area behövde den först delas in i linjer längs ytans kanter. 
Därefter kopplades dessa samman för att skapa en Polycurve där denna sammansatta linje 
sedan kunde förminskas. Därefter konverterades den rektangulärformade linjen tillbaka 
till en ny yta. Noder för zonindelning visas i Figur 5.5. 

 
Figur 5.5 Utformning av skript för zonindelning. 

5.4.5 Steg 3. Skapande av linjer inom zonerna 
Armeringsjärnen genereras utefter valda linjer, se Figur 5.7. Genom noden Re-
bar.FollowingSurface kunde linjer genereras längs ytorna som skapades i steg 2. Linjerna 
anpassar sig till vald yta och kan justeras utefter centrumavstånd eller hur många linjer 
som ska genereras totalt. I noden kan även rotationen bestämmas med 90-graders inter-
vall (flip), samt om linjerna ska förskjutas längs med ytans normalplan (offset), se Figur 
5.6. 
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Figur 5.6 Utformning av skript för skapandet av linjer längs en 

yta. 

Förskjutningen i ytans normalplan användes för att simulera täckande betongskikt och 
kunde justeras för både under- och överkant pålfundament, se Figur 5.7. 

  
Figur 5.7 Illustration på linjer som genererats efter en minskad yta och förskjutna i ytans nor-

malplan. En linje (vänster), flera linjer (höger). 

5.4.6 Steg 4. Skapande och bockning av armeringsjärn 
Noden Create.FromCurve genererar armeringsjärn utefter linjer som redogjorts i steg 3. 
Denna nod förser även armeringsjärnen med information gällande stångdiameter, stål-
kvalité, bockningsradier etcetera, se Figur 5.8. För att rotera armeringsjärnen korrekt 
krävs att de genereras längs en vektor som överensstämmer med linjerna. Detta kan just-
eras genom att antingen rotera linjerna 90 grader eller ändra vektor från x- till y-riktning. 

 
Figur 5.8 Utformning av skript för generering av armering 

längs valda linjer. 
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Hittills har armeringsjärnen endast varit raka, så kallade A-järn. För att skapa armerings-
järn med andra former användes noden SetRebarShapeId. Noden skapar armeringsjärn 
efter vald form utan att originallinjen som armeringen genereras efter påverkas, se Figur 
5.9. 

   
Figur 5.9 Linje som genererats längs en yta (vänster), C-format armeringsjärn genererats ut-

efter vald linje (höger). 

I detta steg genererades endast en linje och ett armeringsjärn (se skillnad i Figur 5.7) för 
varje armeringsgrupp, vilket förklaras tydligare i steg 5. 

5.4.7 Steg 5. Skapande av armeringsuppställning 
För att lättare kunna styra och justera armeringsjärnen användes Layout.SetLayoutAsFix-
edNumber och Layout.SetLayoutAsMaximumSpacing. Noderna utgår från ett armerings-
järn och skapar en uppställning av flera armeringsjärn (eng. array) längs vald sträcka, se 
Figur 5.10. 

 
Figur 5.10 Utformning av skript för en uppställning av arme-

ringsjärn. 

Denna metod valdes, istället för att generera armering efter flera linjer, eftersom arme-
ringsjärnen hamnar i samma grupp vilket underlättar hantering. Skulle armeringsjärnen 
istället genereras utifrån flera linjer skapas individuella armeringsjärn som måste justeras 
enskilt. Skillnaden mellan dessa metoder illustreras i Figur 5.11. 

   
Figur 5.11 Genererad armeringsuppställning utefter det första skapade armeringsjärnet. Ar-

meringsgrupp med 5 järn (vänster), 5 individuellt placerade armeringsjärn (höger). 
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Vald metod enligt steg 5 applicerades på samtliga armeringsgrupper som utgör den totala 
armeringen i pålfundamentet. Efter justering av rotation och placering skapades ett full-
ständigt skript vars resultat illustreras i Figur 5.12. 

 
Figur 5.12 Pålfundament med samtliga armeringsgrupper placerade. Sluten armeringskorg 

(vänster), öppen armeringskorg (höger). 

5.5 Utmaningar vid framtagning av skript 
I detta kapitel belyses utmaningar kopplat till dynamoskriptet och kopplingen mellan Revit 
– Dynamo och Dynamo Player. Problemen som listas nedan avser problem som förfat-
tarna stötte på. 

• Tredjepartsnoder kan i vissa fall vara inkonsekventa vad gäller beskrivning av no-
dens funktion och vilka inputs som krävs. Detta i kombination med att felmeddelan-
den är missvisande eller uteblir gör att felsökning försvåras. 

• Nodbiblioteket är rörigt och sökfunktionen är bristfällig. Detta försvårar användan-
det för nya användare. 

• Vissa parametrar kan inte justeras via Dynamo utan kan endast läsas av. Detta kan 
i vissa fall omöjliggöra full automatisering med hjälp av Dynamo.  

• Vid förlängd justering och omkörning av armeringsskript i Dynamo påträffades dub-
bletter av armeringsjärnen. Detta orsakades troligtvis av en bugg som löstes genom 
att starta om programmet. 

• Vid uppstart av Dynamo kunde vissa noder hamna i errorläge, se kapitel 4.9.1, och 
slutade fungera. Detta kunde lösas genom att byta ut noderna eller starta om pro-
grammet. 

• Visningsläget i 3D var bristfälligt. Det saknade funktioner som automatiskt visar mo-
dellen i plan och sektion, möjlighet att markera delar i 3D modellen samt att koor-
dinatsystemet inte var anpassat för större objekt. 

• Ordningen av inputs för parametrar i Dynamo Player baseras på vilken ordning de 
skapades i. Ändras valet av parametrar hamnar det i ologisk ordning och kan inte 
omordnas direkt i Dynamo Player. Istället måste alla noder som ska agera input ra-
deras för att sedan läggas till igen, i rätt ordningsföljd, i dynamoskriptet. 

• Om flera paket med tredjepartsnoder laddas ner kan det vara svårt att urskilja vilka 
noder som tillhör vilken tillverkare. Om blandade tredjepartsnoder används i ett 
och samma skript kan problematik uppstå om skriptet ska användas på en ny enhet, 
utan tredjepartsnoder. Speciellt om nodpaketen har uppdaterats sen skriptet skap-
ades. 
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5.6 Utförande av fallstudie 
När beräkningsmallarna och armeringsskripten var färdigställda utfördes en fallstudie. 
Fallstudien bestod av enklare tester där näringslivshandledaren först genererade arme-
ring med hjälp av Dynamo för att sedan replikera utförandet manuellt i Revit. 

När det manuella arbetet utfördes skapades först konfigurationen med öppen armerings-
korg där den slutna armeringskonfigurationen skapades direkt efteråt. 

Tidsförloppen dokumenterades och tidsbesparingen samt tidseffektiviseringen beräkna-
des för båda konfigurationer. Tidseffektiviseringen avsåg hur många gånger snabbare dy-
namoskriptet var i jämförelse med motsvarande manuellt arbete i Revit. 
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6 Resultat 
Resultatdelen delas upp i tre delresultat. Det första delresultatet avser beräknings-
mallarna i Excel, det andra illustrerar slutprodukten av dynamoskriptet och den tredje 
presenterar en enkel fallstudie. 

6.1 Beräkningsmallar i Excel 
Fullständiga beräkningsmallar för två- och fyrpålsfundament återfinns i bilaga 2.  

6.2 Dynamoskript och 3D-modeller av armerade pålfundament 
Dynamoskripten återfinns i bilaga 4 för tvåpålsfundament och 5 för fyrpålsfundament. 
Mer detaljrika 3D-illustrationer av pålfundamenten återfinns i bilaga 6 med förslag på 
slutgiltig bygghandling i bilaga 7. 

Armeringsskripten skapades för att resultera i två olika konfigurationer vilka listas nedan. 

• Raka armeringsstänger i underkant koncentrerat inom tryckplattans bredd. En 
ovanliggande öppen armeringskorg utformad med C-formade armeringsstänger 
med omfamnande byglar, se Figur 6.1. 

   
Figur 6.1 Pålfundament med öppen armeringskorg, tvåpålsfundament (vänster), 

fyrpålsfundament (höger). 

• Raka armeringsstänger i underkant koncentrerat inom tryckplattans bredd. En 
ovanliggande sluten armeringskorg utformad med C-formade armeringsstänger 
med omfamnande byglar, se Figur 6.2. 

   
Figur 6.2 Pålfundament med sluten armeringskorg, tvåpålsfundament (vänster), fyrpålsfun-

dament (höger). 

6.3 Data erfordrad från fallstudie  
Fallstudien resulterade i två tabeller, en för respektive pålfundament, där båda konfigu-
rationerna presenteras sida vid sida. Se Tabell 6.1, Tabell 6.2, Figur 6.3 och Figur 6.4. 
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Tabell 6.1 Resultat av tidtagning för tvåpålsfundament. 

2-Pålsfundament 

Metod/Utförande Konfiguration 
 Öppen Sluten 

Dynamoskript (min) 00:31,49 00:32,49 

Manuellt i Revit (min) 03:43,77 05:46,00 
   

Tidsbesparing (min) 03:12,28 05:13,51 

Tidsbesparing (%) 85,93 % 90,61% 
Tidseffektivisering (-) 7,11 10,65 

Tabell 6.2 Resultat av tidtagning för fyrpålsfundament. 

4-Pålsfundament 
Metod/Utförande Konfiguration 
 Öppen Sluten 

Dynamoskript (min) 00:33,29 00:34,29 

Manuellt i Revit (min) 04:06,74 05:09,07 
   

Tidsbesparing (min) 03:33,45 04:34,78 

Tidsbesparing (%) 86,51% 88,91% 

Tidseffektivisering (-) 7,41 9,01 
 

 
Figur 6.3 Tidsbesparing av dynamoskript jämfört med manuellt utförande. 
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Figur 6.4 Effektiviseringsfaktor, som visar hur många gånger effektivare dynamoskripten var i jämfö-

relse med manuellt utförande. 
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7 Analys 
Detta kapitel delas upp i tre delanalyser som tar upp resultatet, Dynamo som program för 
grafisk programmering samt en diskussion som innefattar standardiseringsmöjligheter 
och hur avgränsningar kan ha påverkat resultatet. 

7.1 Analys av resultat 
Tabell 6.1 och Tabell 6.2 och Figur 6.3 visar på en tydlig tidsbesparing på omkring 85% för 
konfigurationen med öppen armeringskorg och 90% för sluten armeringskorg. Detta över-
ensstämmer med resultat som Niklas och Gunnar (Ahlner & Dahl, 2018) kom fram till i sin 
studie om hur Dynamo kan effektivisera processer i byggprojekteringen. Något som är 
viktigt att nämna är att båda studierna utgick från redan färdigskapade skript. Resultatet 
av fallstudien pekar därmed på att grafisk programmering, specifikt Dynamo, kan effekti-
visera placering av armering i pålfundament inom 3D-modellering. 

Anledningen till skillnaderna i tidsbesparing för öppen- och sluten konfiguration förklaras 
genom att den manuella tidsskillnaden mellan de två konfigurationerna var betydligt 
större (1–2 min) jämfört med tidsskillnaderna i Dynamo, som låg på någon sekund. Detta 
tyder på att en mer komplicerad eller omfattande armeringsplacering ser större potential 
för effektivisering med grafisk programmering. På samma sätt blir grafisk programmering 
mindre effektiv vid enklare armeringsutformning men kan ändå underlätta för använda-
ren. Detta på grund utav att det är betydligt krångligare att få ut alla armeringsgrupper på 
rätt plats i en 3D-modell än vad det är att justera redan placerade armeringsjärn, speciellt 
om flera armeringsgrupper ska anpassas till varandra. Välfungerande skript kan även 
minska de mänskliga felen då armeringsplaceringen i förväg är bestämd och garanteras 
att hamna på just denna plats. Då arbetet förenklas gynnas även oerfarna 3D-modelle-
rare. 

På samma sätt som den tidigare nämnda studien av Niklas och Gunnar utfördes fallstudien 
endast en gång för respektive fundament och konfiguration. Detta kan ge en förvrängd 
bild av resultatet då dokumenterade tider kan komma att ha stor varians vid upprepning. 
För att säkrare kunna påvisa graden av effektivitet bör fler tester utföras. Eftersom fall-
studien i detta examensarbete utfördes av näringslivshandledaren, som dessutom är en 
av de mest erfarna inom 3D-modellering av armeringsjärn på företaget, kunde ett mer 
verklighetstroget resultat erhållas i jämförelse med om en oerfaren användare hade ut-
fört den manuella armeringsmodelleringen. 

När den autogenererade armeringen via Dynamo placerats skulle utformningen replikeras 
manuellt i Revit. För att underlätta för näringslivshandledaren accepterades ett utförande 
som inte exakt motsvarade den autogenererade placeringen. Detta resulterade i att pla-
ceringen av armeringen avvek något från resultatet som erhållits via dynamoskriptet. 
Detta visar på en ytterligare fördel av användandet av grafisk programmering då tidsbe-
sparingen med stor säkerhet hade ökat om exakt kopia hade begärts. 

Tidseffektiviteten avsåg hur mycket snabbare dynamoskripten genererade armering jäm-
fört med det manuella utförandet i Revit, se Figur 6.4. Fallstudien visar på en, i genom-
snitt, 8.5 gånger snabbare arbetsprocess. Hur detta skulle påverka en verklig arbetssitu-
ation kan dock vara svår att avgöra. Skulle identiska pålfundament armeras finns endast 
tid att spara på första pålfundamentet. Det är dock vanligt att markförhållandena skiljer 
sig för samtliga fundament vilket betyder att en timmes arbete med Dynamo skulle kunna 
motsvara en hel arbetsdag av manuellt 3D-modellerande. 
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7.2 Analys av skriptframtagning i Dynamo  
Dynamo är under ständig förbättring med uppdateringar som gör programmet alltmer 
stabilt. Däremot kan det orsaka vissa känsligheter i skripten då uppdateringar kan byta 
namn på noder, eller i vissa fall ta bort dessa. Denna risk blir mer påtaglig vid användandet 
av tredjepartsnoder då Autodesk själva inte kan garantera fortsatt kompatibilitet efter 
uppdateringar. I värsta fall kan skript bli obrukbara och kräver då underhåll av använda-
ren. Tredjepartsnoder kan även vara inkonsekventa vad gäller beskrivning av vilka input 
som erfordras samt beskrivning av nodens utförande. Om problem uppstår kan även fel-
meddelandena vara missvisande eller utebli helt. En lösning till detta är att i så stor ut-
sträckning som möjligt använda sig av basutbudet i Dynamos egna bibliotek eller begränsa 
användningen av tredjepartsnoder till få etablerade tillverkare. Få tredjepartsnoder mo-
tiveras även genom att det då är lättare att hålla reda på vilka noder som tillhör vilka 
tillverkare, vilket i sin tur underlättar för kommande uppdateringar. 

De största problemen som uppstod under examensarbetes gång var justeringen av vissa 
parametrar. Det finns parametrar i Revit som endast kan läsas av vilket försvårar automa-
tisering av dynamoskript. Ett konkret exempel var då pålfundamentets geometri inte 
kunde manipuleras via Dynamo. Denna begränsning har ännu inte kunnat lösas då pro-
blemet förmodligen ligger i uppbyggnaden i Revits parameterstruktur. 

Ett annat problem kopplat till parameterstyrning var då en parameter, som avsåg funda-
mentets höjd, inte kunde läsas av. Problemet låg inte i dynamoskriptet då inga felmed-
delanden visades. I vanliga fall kan Dynamo känna om ogiltigt värde erhållits genom att 
markera med null. I detta fall visades ingen utdata alls vilket kan förklaras genom att pa-
rametern var tillagd i Revit i efterhand. Läsning av mellanskillnad i fundamentets högsta 
och lägsta punkt kunde ge samma värde på höjden fast på annat sätt, vilket löste proble-
met. Dessa typer av buggar kan komma att försvåra arbetet i Dynamo. Andra småbuggar 
som påträffades under framtagningen av skript löstes genom att starta om programmen. 

Övriga problem kopplat till programvaran såsom bristfällig sökfunktion och utformning av 
visningsläget i 3D är bortom författarnas kontroll och förbättras förhoppningsvis med 
kommande uppdateringar. 

Förutsatt att Dynamo fungerar felfritt kan det vara en stor tillgång då färdiga skript kan 
köras direkt via Dynamo Player, utan att skriptet behöver visas för användaren. Dynamo 
Players enkla gränssnitt underlättar för oerfarna användare som i vissa fall endast behöver 
justera några enstaka parametrar och klicka på kör. Värden som ska justeras kan även 
struktureras på ett pedagogiskt sätt då dessa annars lätt blir utspridda i Dynamo. Koppling 
av indata via Excel kan ytterligare underlätta justeringen av indata då värden automatiskt 
läses av och är för pålfundament dessutom redan anpassade via dimensioneringen. 

Däremot upplevdes en viss enkelhet i att styra alla parametrar direkt i Dynamo Player då 
färre program behövde vara öppna samtidigt. Att använda sig av indata direkt i Dynamo 
Player resulterade även i att skriptet kördes snabbare då sökning av excelfil och specifika 
celler var mer krävande för Dynamo. 
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7.3 Diskussion 
Till skillnad från analysen förs diskussioner som inte är direkt kopplade till rådande resul-
tat. 

7.3.1 Standardiseringsmöjligheter 
Standardisering sker inte bara på nationell nivå utan tillämpas internt på arbetsplatser där 
man eftersträvar att skapa rutiner som ökar arbetets kontinuitet och kvalitet. När man vet 
vad som ska göras och hur man ska gå till väga blir felen färre och arbetsprocesser effek-
tiviseras. Användandet av grafisk programmering lämpar sig på arbetsuppgifter av uppre-
pande karaktär. Eftersom 3D-modellering av armering följer denna princip finns stor pot-
ential att internt standardisera denna tidskrävande modelleringsprocess med hjälp av dy-
namoskript. 

Utmaningen ligger istället i att etablera denna nya metod och besluta om arbetsstandar-
der internt på företagen. Detta behöver inte endast vara kopplat till hur utformning av 
armering ska se ut, utan kan handla om hur underhållsarbeten av dynamoskript ska utfö-
ras och vilka rutiner som ska följas ifall problem med skripten uppstår. 

I detta examensarbete är armeringsutformningen dels baserad på krav från Eurokod, dels 
efter önskemål av näringslivshandledaren vilket leder till att armeringsskriptet inte direkt 
kommer gynna andra företag än Kåver & Mellin. 

7.3.2 Metoders och avgränsningars påverkan på resultat 
Detta examensarbete avgränsade dimensionering av pålfundament till pålplattan. Di-
mensionering av pelare och pålar utelämnades. Den dimensionerande lasten utgick från 
pålarnas reaktionskraft och påverkan från kringliggande mark försummades. Dessa av-
gränsningar gjordes främst för att försäkra sig om att arbetets omfattning inte skulle bli 
för stor. Då armeringsskripten läser indata från beräkningsmallarna så skulle dessa kunna 
anpassas att ta hänsyn till exempelvis krafter från mark. Detta skulle inte ändra dyna-
moskriptens utformning utan endast bidra med ökat behov av armeringsmängd. 

Författarna valde en metodkombination som först baserades på litteraturstudier och där-
efter empiriska studier som avser att ge grundkunskap, erfarenhet och färdighet i pro-
grammen. Denna metodgång hade följt samma princip oavsett val av program, förutsatt 
att programmen behandlat grafisk programmering och 3D-modellering. 
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8 Slutsatser 
Genom utförda undersökningar av grafisk programmering som verktyg för effektivisering 
av 3D-modellering nås resultat som besvarar frågeställningarna och uppfyller syftet. Be-
räkningsmallar som dimensioneringsunderlag för indata till fungerande armeringsskript 
leder även till att examensarbetets mål nåtts.  

8.1 Besvarandet av frågeställningar 
Är det möjligt att effektivisera armeringsplacering i 3D med hjälp av grafisk programme-
ring? Kan effektiviseringslösningen tillämpas på armeringsritning av pålfundament? 

Trots en enklare fallstudie kan effektivisering vid placeringen av armering i 3D med hjälp 
av grafisk programmering påvisas. Graden av effektivisering beror på utformning av valt 
objekt. Generellt sett blir tillämpningen av grafisk programmering effektivare vid mer om-
fattande och komplex armeringsutformning. 

Kan tidskrävande modelleringsprocesser standardiseras med grafisk programmering? 

Då standarder syftar till att lösa återkommande problem med enhetliga rutiner, lämpar 
sig standardisering på arbetsområden som bygger på ett utförande av upprepande karak-
tär. En 3D-modelleringsprocess kan kategoriseras som upprepande då arbetssättet följer 
samma princip, men där parametrar kan skilja sig för varje nytt projekt. Då armeringsmo-
dellering faller under denna kategori finns stor potential att hämta inom standardisering 
av tidskrävande modelleringsprocesser, genom tillämpning av grafisk programmering. 
Mer komplicerat kan vara att utvärdera arbetsområden där standardisering med hjälp av 
grafisk programmering lämpar sig. Denna tidsåtgång kan vara anledningen till att meto-
den ännu inte etablerats i byggbranschen. 

Vilka för- och nackdelar medför grafisk programmering, jämfört med nuvarande modelle-
ringsmetoder? 

Fungerande skript är ett effektivt sätt att utföra 3D-modelleringsarbeten automatiskt, 
däremot kan programuppdateringar leda till problem som gör att skript inte längre fun-
gera korrekt. Kontinuerligt underhåll säkerställer skriptens funktionalitet.  

Nedan listas summerade för- och nackdelar med grafisk programmering i Dynamo, jäm-
fört med nuvarande projekteringsmetoder på Kåver & Mellin. 

• Fördelar 

o Kan effektivisera arbetsprocesser i Revit  

o Konsekvent utförande och kvalité vid fungerande skript 

o Standardiseringsmöjligheter 

o Minskar risken för mänskliga fel 

o Underlättar för oerfarna användare 

• Nackdelar 

o Vissa parametrar kan inte styras i Revit 

o Buggar kan vara svåra att felsöka 

o Känslighet med programvareuppdateringar 

o Lång etableringsfas 
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8.2 Förslag på fortsatta studier 
Detta examensarbete kan ses som starten för utveckling av armeringsskript för pålfunda-
ment i Dynamo. Då skapade armeringsskript endast är anpassade att fungera på rektangu-
lärformade pålfundament skulle vidare forskning kunna vara att undersöka möjligheten 
med pålfundament av icke-rektangulär form eller andra grundkonstruktioner, såsom 
grundsulor och grundplattor. 

Då examensarbetet inte omfattade beaktning av horisontallaster eller lyftkrafter från fun-
dament och kringliggande mark skulle detta kunna undersökas i kommande arbeten. För 
att ytterligare utöka av automatiseringen av arbetsprocesser skulle dimensionering dess-
utom kunna utföras i lämpligt FEM-program. 
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9 Rekommendationer  
Då Dynamo är ett kraftfullt verktyg som har potential vid effektivisering av arbetsproces-
ser av upprepande karaktär rekommenderas Kåver & Mellin att vidareutveckla metoden. 
Detta kan inbära förfining av armeringsskript eller framtagning av rutiner vid 3D-modelle-
ring av armering i Dynamo, som kan användas av alla på företaget. 

Områden som inte behandlades i detta examensarbete kan även vara intressanta att titta 
på, såsom egenprogrammerade noder och armering av andra konstruktionsdelar. 

Viktigt att tänka på är underhåll och uppdateringar av programvara. Vid varje uppdatering 
bör dynamoskript testköras och eventuellt uppdateras för att säkerställa funktionalitet 
och kvalité. Dessutom kan interna utbildningar om grafisk programmering vara något att 
undersöka för att alla medarbetare ska få en inblick i grafisk programmering, en metod 
som i framtiden kan vara ledande i branschen. 
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Fackverksmodellen enligt Eurokod, för pålfundament
Strut and Tie method for Pile Caps

Gemensamma värden (gäller för 2- och 4-pålsfundament):
Pelarens geometri: ≔a0 400 mm Lastytans bredd (i fackverksmodellens riktning)

≔b0 400 mm Lastytans bredd (tvärs fackverksmodellens riktning)

Pålarnas egenskaper: ≔a1 275 mm Tryckplattans bredd (i fackverksmodellens riktning)

≔b1 275 mm Tryckplattans bredd (tvärs fackverksmodellens riktning)

≔Sf 100 mm Felslagning

≔Sk 150 mm Avstånd från kanten av fundamentet och pålen

≔dh =+100 mm 20 mm 120 mm Ingjutningsdjup för påle inkl. tolerans (20mm)

≔Sp =+⎛⎝ ⋅3 a1⎞⎠ Sf 925 mm Centrumavstånd mellan pålar

Betongens egenskaper:
(C55/67)

≔dg 16 mm Största stenstorlek

≔wk 0.30 mm Max sprickvidd (för aktuell exponeringsklass och livslängd)

≔cnom 30 mm Täckande betongskikt

≔Ecm 38 GPa Betongens elasticitetsmodul

≔fct.eff 4.2 MPa Betongens draghållfasthet, medelvärde

≔fck 55 MPa Betongens tryckhållfasthet

→ ≔fcd =――
fck
1.5

36.667 MPa Betongens dimensionerande tryckhållfasthet

≔fctk.0.05 3 MPa Betongens draghållfasthet, karakteristiska värden

→ ≔fctd =―――
fctk.0.05
1.5

2 MPa Betongens dimensionerande draghållfasthet

Armeringens egenskaper: ≔ϕ 16 mm Dragarmeringens diameter

≔ϕb 12 mm Bygelarmeringens diameter

≔Es 210 GPa Armeringens elasticitetsmodul

≔fyk 500 MPa Armeringens sträckgräns

→ ≔fyd =――
fyk
1.15

434.783 MPa Armeringens dimensionerande sträckgräns

Dimensionering av 2-pålsfundament 1.3

Bilaga 1.A. Gemensamma värden för två- och fyrpålsfundament
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Dimensionering av 2-pålsfundament
≔n 2 → ≔β 1.0 Reduceringskoefficient mht. antal järn

≔P 750 kN Pålens kapacitet

Fundamentets geometri: ≔H 800 mm Total höjden

≔D 800 mm Djup (fundamentets kortsida)

≔B =++Sp b1 ⎛⎝ ⋅2 Sk⎞⎠ 1500 mm Bredd (fundamentets långsida)

Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet:
≔k1 1.0 (Rekommenderat värde)

≔v' =-1
⎛
⎜
⎝
――――

fck
⋅250 MPa

⎞
⎟
⎠

0.78 (Rekommenderat värde) ges av formeln 6.56

≔σRd.max =⋅⋅k1 v' fcd 28.6 MPa Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet

Fackverkets geometri (preliminära värden värden):
≔k1 1 (Rekommenderat värde)

≔k2 5 (Rekommenderat värde)

≔v =max⎛⎝ ,,⋅k1 ϕ +⋅k2 mm dg 20 mm⎞⎠ 21 mm Fritt avstånd

≔as =+v ―
ϕ
2

29 mm Avstånd mellan tryckplatta och dragarmeringens tyngdpunkt

≔y =―――
P
⋅b0 fcd

51.136 mm Höjden på tryckzon, från överkanten av fundamentet

≔z =-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

0.625 m Inre hävarm

≔ah =+―――

-Sp

⎛
⎜
⎝
―
a0
2

⎞
⎟
⎠

2
Sf 462.5 mm Horisontellt avstånd mellan nod A och nod B

≔θ =atan
⎛
⎜
⎝
―
z
ah

⎞
⎟
⎠

53.517 deg ≤≤45 deg θ 70 deg Vinkel mellan trycksträva och dragband

Iteration av y (tryckzonshöjden):

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.4804904 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37777318 mm
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≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37777318 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37380929 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37365633 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37365043 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.3736502 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37365019 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37365019 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37365019 mm
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≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ah

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅b0 σRd.max⎞⎠
48.37365019 mm → ≔y =⋅y ――

1
mm

48.374

Beräkning tryckzonshöjd, hävarm och vinkel (ett lager armering):

≔y =ceil ((y)) 49 → ≔y =⋅y mm 49 mm Höjden på tryckzon, från överkanten av fundamentet

≔z =-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

626.5 mm Inre hävarm

≔θ =atan
⎛
⎜
⎝
―
z
ah

⎞
⎟
⎠

53.564 deg ≤≤45 deg θ 70 deg Vinkel mellan trycksträva och dragband

Krafter i dragband och trycksträvor:

≔C1 T → ≔T =―――
P

tan((θ))
553.671 kN Kraft i dragband

≔C2 =―――
P

sin ((θ))
932.229 kN ≔C3 C2 Kraft i trycksträva

Armeringsmängd för dragband:

≔Aϕ =――
⋅π ϕ2

4
201.062 mm 2

Arean av ett dragarmeringsjärn

≔As.min =――
T
fyd

1273.444 mm 2
Minsta armeringsarea i dragband

≔nmin =――
As.min

Aϕ

6.334 → ≔nd =ceil ⎛⎝nmin⎞⎠ 7 Minsta antalet armeringsstänger i dragband

≔As =⋅Aϕ nd 1407.434 mm 2
Armeringsarea för antal järn

≔σs =―
T
As

393.391 MPa Armeringsspänning för antal järn

≔nmax =+
⎛
⎜
⎝
――
b1
+v ϕ

⎞
⎟
⎠

1 8.432 ≥nmax nmin Max antal järn per lager

Kontroll nod A (CCT): Villkor = Nej 1.7



Kontroll nod A (CCT): Villkor = Nej
≔k2 0.85 (Rekommenderat värde)

≔σRd.max =⋅⋅k2 v' fcd 24.31 MPa Betongens dimensionerande hållfasthet

≔a2 =+⎛⎝ ⋅a1 sin ((θ))⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⎛⎝ ⋅2 as⎞⎠ cos ((θ))⎞⎠ 255.691 mm Bredd för området som de sneda tryckkrafterna verkar

≔σcA =―――
P

⎛⎝ ⋅a1 b1⎞⎠
9.917 MPa ≤σcA σRd.max Upplagstryck

≔σc2 =―――
C2

⎛⎝ ⋅b1 a2⎞⎠
13.258 MPa ≤σc2 σRd.max Sned trycksträva

Kontroll av nod B (CCC):
≔k1 1.0 (Rekommenderat värde)

≔σRd.max =⋅⋅k1 v' fcd 28.6 MPa Trcksträvans dimansionerande tryckhållfasthet

≔σcB =―――
⋅2 P

⎛⎝ ⋅a0 b0⎞⎠
9.375 MPa ≤σcB σRd.max Upplagstryck

≔σc1 =―――
T

⎛⎝ ⋅b0 y⎞⎠
28.249 MPa ≤σc1 σRd.max Huvudspänningar

Kontroll av trycksträva:

≔σRd.max =⋅⋅0.6 v' fcd 17.16 MPa Trycksträvans dimansionerande tryckhållfasthet

=σc2 13.258 MPa ≤σc2 σRd.max Dimensionerande spänning från trycksträva vid påle

Kontroll av dragband:

≔Aϕb =―――
⋅π ϕb

2

4
113.097 mm 2

Area av ett bygelarmeringsjärn

≔Ht =―――
ah

cos ((θ))
778.722 mm Trycksträvans längd

≔ht =―
Ht

2
389.361 mm Halva trycksträvans längd

≔Tk =⋅⋅―――
P

sin ((θ))
0.25

⎛
⎜
⎝

-1 ⋅0.7
⎛
⎜
⎝
―――

⋅0.5 a0
ht

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

149.258 kN Kontrollkraft dragband

≔As.min =――
Tk

fyd
343.295 mm 2

Minsta armeringsarea i dragband

≔nb =―――
As.min

⋅2 Aϕb

1.518
1.8



≔nb =―――
As.min

⋅2 Aϕb

1.518 → ≔nb =ceil ⎛⎝nb⎞⎠ 2 Minsta mängd armering

Kontroll av prägling (lokalt tryck):

≔Ac0 =⋅a0 b0 160000 mm 2
Belastad area

≔Hp =――――
⎛⎝ +-H dh a0⎞⎠

sin ((θ))
1342.41 mm

≔Amin =min ⎛⎝ ,,Hp D B⎞⎠ 800 mm

≔Ac1 =Amin
2 640000 mm 2

Största fördelningsyta, likformig med Ac0

≔x =
‾‾‾‾
――
Ac1

Ac0

2

=|
|
|
|
|
|

if

else

>x 3
‖
‖3

‖
‖x

2

≔FRd =⋅⋅Ac0 fcd x 11733.333 kN Max kapacitet

≔FEd =⋅n P 1500 kN Pelarlast (mht. antal pålar)

Kontroll av spjälkning:

≔h =min ⎛⎝ ,B -H dh⎞⎠ 680 mm (Trycksträvans längd)

≔Fs =⋅⋅0.25
⎛
⎜
⎝

-1
⎛
⎜
⎝
―
b0
h

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
FEd 154.412 kN Spjälkningskraft

≔As.min =――
Fs

fyd
355.147 mm 2

Minsta armeringsarea

≔nmin =―――
As.min

⎛⎝ ⋅2 Aϕb⎞⎠
1.57 → ≔nb =ceil ⎛⎝nmin⎞⎠ 2 Minsta antal ameringsstänger

Sprickbreddskontroll (bruksgränstillstånd): 1.9



Sprickbreddskontroll (bruksgränstillstånd):
=nd 7 Val av antal järn i bruksgränstillstånd

≔As =⋅Aϕ nd 1407.434 mm 2
Armeringsarea i bruksgränstillstånd

≔σkvasi =⋅0.75 σs 295.043 MPa Andel av brottlast som är kvasipermanent last

≔ξ 2 Kryptal

≔αe =―――
Es

―――
Ecm

(( +1 ξ))

16.579

≔hc.eff =min
⎛
⎜
⎝

,⋅2.5 as ―
H
2

⎞
⎟
⎠

72.5 mm Effektiva höjden

≔bc.eff =+⎛⎝ ⋅0.5 Ht⎞⎠ ⎛⎝ ⋅0.65 a0⎞⎠ 649.361 mm Effektiva bredden

≔Ac.eff =⋅hc.eff bc.eff 47078.685 mm 2
Effektiva arean mht. den effektiva höjden

≔ρp.eff =――
As

Ac.eff

0.03

≔kt 0.40 Långtidslast

≔ε =⋅
⎛
⎜
⎝

-σkvasi ⋅
⎛
⎜
⎝
――――
⎛⎝ ⋅kt fct.eff⎞⎠

ρp.eff

⎞
⎟
⎠

⎛⎝ +1 ⎛⎝ ⋅αe ρp.eff⎞⎠⎞⎠
⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
――
1

⎛⎝Es⎞⎠

⎞
⎟
⎠

0.001 ≥ =――――
⋅0.6 σkvasi

Es

0.001 Töjningsskillnad

≔k1 0.8 Vid goda vidhäftningsförhållanden

≔k2 1.0 Ren dragning

≔k3 =⋅7 ϕ 112 mm 7Ø (pga. förkortning, nationellt val)

≔k4 0.425 (Rekommenderat värde)

≔Sr.max =+k3 ―――――
⎛⎝ ⋅⋅⋅k1 k2 k4 ϕ⎞⎠

ρp.eff
293.968 mm Största avståndet mellan sprickorna

≔wk.akt =⋅Sr.max ε 0.295 mm <wk.akt wk Sprickbredd

Förankringslängd: 1.10



Förankringslängd:
≔η1 1.0 Förankringslängd

≔η2 1.0 Ø ≤ 32 mm = 1; Ø > 32 mm =(132 - Ø)/100

≔fbd =⋅⋅⋅2.25 η1 η2 fctd 4.5 MPa Vidhäftningshållfasthet

≔lb.rqd =⋅―
ϕ
4

――
σs

fbd
349.681 mm Grundförankringslängd

≔c1 =+cnom ϕb 42 mm Avstånd mellan betong och dragarmering

≔a =-―――――

-D ⋅2
⎛
⎜
⎝

+c1 ―
ϕ
2

⎞
⎟
⎠

⎛⎝ -nd 1⎞⎠
ϕ 100.667 mm Avstånd mellan dragarmeringsjärn

≔cd =min
⎛
⎜
⎝

,c1 ―
a
2

⎞
⎟
⎠

42 mm Minsta värde av c1 och a

≔α1 1.0 Inverkan av stångens form

≔α2 =-1 ―――――
0.15 ⎛⎝ -cd ⋅3 ϕ⎞⎠

ϕ
1.056 Inverkan av täckande betongskikt

≔α2 =|
|
|
|
|
||

if

else

>α2 1
‖
‖1

‖
‖α2

1

≔α3 1.0 Inverkan av tvärgående armering, inte svetsad till huvudarmeringen

≔α4 1.0 Inverkan av tvärgående armering, svetsad till huvudarmeringen

≔α5 =-1
⎛
⎜
⎝

⋅⋅0.04 σcA ――
1

MPa

⎞
⎟
⎠

0.603 Inverkan av tryck, vinkelrätt spjälkningsriktningen

≔α5 =|
|
|
|
|
||

if

else

<α5 0.7
‖
‖0.7

‖
‖α5

0.7

=⋅⋅α2 α3 α5 0.7 ≥ 0.7

≔lbd =⋅⋅⋅⋅⋅lb.rqd α1 α2 α3 α4 α5 244.776 mm Dimensionerande förankringslängden

≔lbd.min =max⎛⎝ ,,⋅0.3 lb.rqd ⋅10 ϕ 100 mm⎞⎠ 160 mm Minsta förankringslängden

Dimensionering av 4-pålsfundament 1.11
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Dimensionering av 4-pålsfundament

≔n 4 → ≔β =――
1

‾‾2
0.707 Reduceringskoefficient mht. antal järn

≔P 750 kN Pålens kapacitet

Fundamentets geometri: ≔H 800 mm Total höjden

≔B =++Sp b1 ⎛⎝ ⋅2 Sk⎞⎠ 1500 mm Djup (fundamentets kortsida)

≔D B Bredd (fundamentets långsida)

Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet:
≔k3 0.75 (Rekommenderat värde)

≔v' =-1
⎛
⎜
⎝
――――

fck
⋅250 MPa

⎞
⎟
⎠

0.78 (Rekommenderat värde) ges av formeln 6.56

≔σRd.max =⋅⋅k3 v' fcd 21.45 MPa Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet

Pålens egenskaper och fackverkets geometri (reviderade värden):
≔α 45 deg Horisontellla vinkeln mellan trycksträva och dragband

≔Dp =⋅2 ⎛⎝ ⋅Sp cos ((α))⎞⎠ 1308.148 mm Diagonala centrumavståndet 

≔a0d =⋅2 ⎛⎝ ⋅a0 cos ((α))⎞⎠ 565.685 mm lastytans diagonala mått (i fackverkets riktning)

Fackverkets geometri (preliminära värden värden):
≔k1 1 (Rekommenderat värde)

≔k2 5 (Rekommenderat värde)

≔v =max⎛⎝ ,,⋅k1 ϕ +⋅k2 mm dg 20 mm⎞⎠ 21 mm Fritt avstånd

≔as =+v ―
ϕ
2

29 mm Avstånd mellan tryckplatta och dragarmeringens tyngdpunkt

≔y =―――
⋅β P

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

72.318 mm Höjden på tryckzon, från överkanten av fundamentet

≔z =-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

614.841 mm Inre hävarm

≔ahd =――――

⎛
⎜
⎝

-Dp ――
a0d
2

⎞
⎟
⎠

2
512.652 mm Horisontellt avstånd mellan nod A och nod B

≔θ =atan
⎛
⎜
⎝
――
z
ahd

⎞
⎟
⎠

50.179 deg ≤≤45 deg θ 70 deg Vinkel mellan trycksträva och dragband

Iteration av y (tryckzonshöjden):

Bilaga 1.C. Handberäkningar för fyrpålsfundament
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Iteration av y (tryckzonshöjden):

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

60.29828162 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.7146047 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.68654832 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.68520036 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.6851356 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.68513249 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.68513234 mm
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≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.68513234 mm

≔y =――――――――――

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

――――――――――
⋅β P

tan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

ahd

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

fcd
⎞
⎟
⎠

59.68513233 mm → ≔y =⋅y ――
1

mm
59.685

Beräkning tryckzonshöjd, hävarm och vinkel (ett lager armering):

≔y =ceil ((y)) 60 → ≔y =⋅y mm 60 mm Höjden på tryckzon, från överkanten av fundamentet

≔z =-H
⎛
⎜
⎝

++dh as ―
y
2

⎞
⎟
⎠

621 mm Inre hävarm

≔θ =atan
⎛
⎜
⎝
――
z
ahd

⎞
⎟
⎠

50.459 deg ≤≤45 deg θ 70 deg Vinkel mellan trycksträva och dragband

Krafter i dragband och trycksträvor:

≔C1 T → ≔T =―――
⋅β P

tan((θ))
437.802 kN Kraft i dragband

≔C2 =―――
⋅β P

sin ((θ))
687.692 kN ≔C3 C2 Kraft i trycksträva

Armeringsmängd för dragband:

≔Aϕ =――
⋅π ϕ2

4
201.062 mm 2

Arean av ett dragarmeringsjärn

≔As.min =――
T
fyd

1006.944 mm 2
Minsta armeringsarea i dragband

≔nmin =――
As.min

Aϕ

5.008 → ≔nd =ceil ⎛⎝nmin⎞⎠ 6 Minsta antalet armeringsstänger i dragband

≔As =⋅Aϕ nd 1206.372 mm 2
Armeringsarea för antal järn

≔σs =―
T
As

362.908 MPa Armeringsspänning för antal järn

≔nmax =+

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――――

-D ⋅2
⎛
⎜
⎝

++cnom ϕb
⎛
⎜
⎝
―
ϕ
2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

+v ϕ

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

1 38.838
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≔σs =―
T

362.908 MPa

≔nmax =+

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――――

-D ⋅2
⎛
⎜
⎝

++cnom ϕb
⎛
⎜
⎝
―
ϕ
2

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

+v ϕ

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

1 38.838 ≥nmax nmin Max antal järn per lager

Kontroll nod A (2C2T): Villkor = Nej
≔k3 0.75 (Rekommenderat värde)

≔σRd.max =⋅⋅k3 v' fcd 21.45 MPa Betongens dimensionerande hållfasthet

≔a2 =+⎛
⎝ ⋅‾‾‾‾‾‾‾+b1

2 b1
2 sin ((θ))⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⎛⎝ ⋅2 as⎞⎠ cos ((θ))⎞⎠ 336.84 mm Bredd för området som de sneda tryckkrafterna verkar

≔σc1 =―――
P

⎛⎝ ⋅a1 b1⎞⎠
9.917 MPa ≤σc1 σRd.max Huvudspänningar

≔σc2 =―――
C2

⎛⎝ ⋅b1 a2⎞⎠
7.424 MPa ≤σc2 σRd.max Sned trycksträva

Kontroll av nod B (CCC):
≔k4 3.0 (Rekommenderat värde)

≔σRd.max =⋅⋅k4 v' fcd 85.8 MPa Trcksträvans dimansionerande tryckhållfasthet

≔a3 =+⎛⎝ ⋅a0d sin ((θ))⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅2 as cos ((θ))⎞⎠ 473.166 mm Upplagstryck

≔σc0 =―――
T

⎛
⎜
⎝

⋅y ―
b0
2

⎞
⎟
⎠

36.483 MPa ≤σc0 σRd.max Huvudspänningar

≔σc1 =―――
⋅4 P

⎛⎝ ⋅a0 b0⎞⎠
18.75 MPa ≤σc1 σRd.max Huvudspänningar

≔σc3 =―――
C2

⎛
⎜
⎝

⋅―
b0
2

a3
⎞
⎟
⎠

7.267 MPa ≤σc3 σRd.max Sned trycksträva

Kontroll av trycksträva:

≔σRd.max =⋅⋅0.6 v' fcd 17.16 MPa ≤σc2 σRd.max Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet

=σc2 7.424 MPa Dimensionerande spänning från trycksträva vid påle

Kontroll av dragband: 1.16



Kontroll av dragband:

≔Aϕb =―――
⋅π ϕb

2

4
113.097 mm 2

Area av ett bygelarmeringsjärn

≔Ht =―――
ahd

cos ((θ))
805.266 mm Trycksträvans längd

≔ht =―
Ht

2
402.633 mm Halva trycksträvans längd

≔Tk =⋅⋅⋅2
⎛
⎜
⎝
―――

P
sin ((θ))

⎞
⎟
⎠

0.25
⎛
⎜
⎝

-1 ⋅0.7
⎛
⎜
⎝
―――

⋅0.5 a3
ht

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

286.262 kN Kontrollkraft dragband

≔As.min =――
Tk

fyd
658.403 mm 2

Minsta armeringsarea i dragband

≔nb =―――
As.min

⋅2 Aϕb

2.911 → ≔nb =ceil ⎛⎝nb⎞⎠ 3 Minsta mängd armering

Kontroll av prägling (lokalt tryck):

≔Ac0 =⋅a0 b0 160000 mm 2
Belastad area

≔Hp =――――
⎛⎝ +-H dh a3⎞⎠

sin ((θ))
1495.339 mm

≔amin =min ⎛⎝ ,,Hp D B⎞⎠ 1495.339 mm

≔Ac1 =amin
2 2236038.347 mm 2

Största fördelningsyta, likformig med Ac0

≔x =
‾‾‾‾
――
Ac1

Ac0

3.738

≔x =|
|
|
|
|
|

if

else

>x 3
‖
‖3

‖
‖x

3

≔FRd =⋅⋅Ac0 fcd x 17600 kN Max kapacitet

≔FEd =⋅n P 3000 kN Pelarlast (mht. antal pålar)

Kontroll av spjälkning: 1.17



Kontroll av spjälkning:

≔h =min ⎛⎝ ,B -H dh⎞⎠ 680 mm (Trycksträvans längd)

≔Fs =⋅⋅0.25
⎛
⎜
⎝

-1
⎛
⎜
⎝
―
a3
h

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
FEd 228.126 kN Spjälkningskraft

≔As.min =――
Fs

fyd
524.689 mm 2

Minsta armeringsarea

≔nmin =―――
As.min

⎛⎝ ⋅2 Aϕb⎞⎠
2.32 → ≔nb =ceil ⎛⎝nmin⎞⎠ 3 Minsta antal ameringsstänger

Sprickbreddskontroll (bruksgränstillstånd):
=nd 6 Val av antal järn i bruksgränstillstånd

≔As =⋅Aϕ nd 1206.372 mm 2
Armeringsarea i bruksgränstillstånd

≔σkvasi =⋅0.75 σs 272.181 MPa Andel av brottlast som är kvasipermanent last

≔ξ 2 Kryptal

≔αe =―――
Es

―――
Ecm

(( +1 ξ))

16.579

≔hc.eff =min
⎛
⎜
⎝

,⋅2.5 as ―
H
2

⎞
⎟
⎠

72.5 mm Effektiva höjden

≔bc.eff =+⎛⎝ ⋅0.5 Ht⎞⎠ ⎛⎝ ⋅0.65 a3⎞⎠ 710.191 mm Effektiva bredden

≔Ac.eff =⋅hc.eff bc.eff 51488.841 mm 2
Effektiva arean mht. den effektiva höjden

≔ρp.eff =――
As

Ac.eff

0.023

≔kt 0.40 Långtidslast

≔ε =⋅
⎛
⎜
⎝

-σkvasi ⋅
⎛
⎜
⎝
――――
⎛⎝ ⋅kt fct.eff⎞⎠

ρp.eff

⎞
⎟
⎠

⎛⎝ +1 ⎛⎝ ⋅αe ρp.eff⎞⎠⎞⎠
⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
――
1

⎛⎝Es⎞⎠

⎞
⎟
⎠

0.001 ≥ =――――
⋅0.6 σkvasi

Es

0.001 Töjningsskillnad

≔k1 0.8 Vid goda vidhäftningsförhållanden

≔k2 1.0 Ren dragning

≔k3 =⋅7 ϕ 112 mm 7Ø (pga. förkortning, nationellt val)

≔k4 0.425 (Rekommenderat värde)

≔Sr.max =+k3 ―――――
⎛⎝ ⋅⋅⋅k1 k2 k4 ϕ⎞⎠

ρp.eff
344.183 mm Största avståndet mellan sprickorna
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≔Sr.max =+k3 ―――――
⎛⎝ ⋅⋅⋅k1 k2 k4 ϕ⎞⎠

ρp.eff
344.183 mm

≔Sr.max =―――――――
1

+
⎛
⎜
⎝
―――
cos((α))
Sr.max

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
―――
sin((α))
Sr.max

⎞
⎟
⎠

243.374 mm Största avstånd mellan järn, armerad i två vinkelräta riktningar

≔wk.akt =⋅Sr.max ε 0.2 mm <wk.akt wk Sprickbredd

Förankringslängd:
≔η1 1.0 Förankringslängd

≔η2 1.0 Ø ≤ 32 mm = 1; Ø > 32 mm =(132 - Ø)/100

≔fbd =⋅⋅⋅2.25 η1 η2 fctd 4.5 MPa Vidhäftningshållfasthet

≔lb.rqd =⋅―
ϕ
4

――
σs

fbd
322.585 mm Grundförankringslängd

≔c1 =+cnom ϕb 42 mm Avstånd mellan betong och dragarmering

≔a =-―――――

-D ⋅2
⎛
⎜
⎝

+c1 ―
ϕ
2

⎞
⎟
⎠

⎛⎝ -nd 1⎞⎠
ϕ 264 mm Avstånd mellan dragarmeringsjärn

≔cd =min
⎛
⎜
⎝

,c1 ―
a
2

⎞
⎟
⎠

42 mm Minsta värde av c1 och a

≔α1 1.0 Inverkan av stångens form

≔α2 =-1 ―――――
0.15 ⎛⎝ -cd ⋅3 ϕ⎞⎠

ϕ
1.056 Inverkan av täckande betongskikt

≔α2 =|
|
|
|
|
||

if

else

>α2 1
‖
‖1

‖
‖α2

1

≔α3 1.0 Inverkan av tvärgående armering, inte svetsad till huvudarmeringen

≔α4 1.0 Inverkan av tvärgående armering, svetsad till huvudarmeringen

≔α5 =-1
⎛
⎜
⎝

⋅⋅0.04 σcA ――
1

MPa

⎞
⎟
⎠

0 ⋅――
1
Pa

MPa Inverkan av tryck, vinkelrätt spjälkningsriktningen

≔α5 =|
|
|
|
|
||

if

else

<α5 0.7
‖
‖0.7

‖
‖α5

0.7

=⋅⋅α2 α3 α5 0.7 ≥ 0.7

≔lbd =⋅⋅⋅⋅⋅lb.rqd α1 α2 α3 α4 α5 225.809 mm Dimensionerande förankringslängden1.19



≔lbd =⋅⋅⋅⋅⋅lb.rqd α1 α2 α3 α4 α5 225.809 mm Dimensionerande förankringslängden

≔lbd.min =max⎛⎝ ,,⋅0.3 lb.rqd ⋅10 ϕ 100 mm⎞⎠ 160 mm Minsta förankringslängden
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2-Pålsfundament Krav

Totala höjden H 800 mm
Djup (Fundamentets kortsida) D 800 mm

Bredden (fundamentets långsidan) B 1 500 mm

Pelare Krav

Lastytans bredd (i fackveksmodellens riktning) a0 400 mm
Lastytans bredd (tvärs fackverksmodellens riktning) b0 400 mm

Pålar Krav

Antal pålar n 2 st
Reduceringskoefficient β 1,00 -

Pålens kapacitet P 750 kN
Tryckplattans bredd (i fackverksmodellens riktning) a1 275 mm

Tryckplattans bredd (tvärs fackversmodellens riktning) b1 275 mm
Ingjutningsdjup för påle inkl. tolerans (20 mm) dh 120 mm

Centrumavstånd mellan pålar Sp 925 mm
Felslagning Sf 100 mm

Avstånd från kanten av fundamentet till pålen Sk 150 mm < 150 mm

Betongens egenskaper Krav

Största stenstorlek dg 16 mm
Max sprickvidd (för aktuell exponeringklass och livslängd) wk 0,30 mm

Täckande betongskikt cnom 30 mm
Partialkoefficient för betong γc 1,50 -

Betongkvalité Btg C55/67 -
Betongens tryckhållfasthet fck 55 MPa

Betongens draghållfasthet, karakteristiska värden fctk,0,05 3,0 MPa
Betongens draghållfasthet, medelvärde fct,eff 4,20 MPa

Betongens elasticitetsmodul Ecm 38 GPa
Betongens dimensionerande tryckhållfasthet fcd 36,67 MPa
Betongens dimensionerande draghållfasthet fctd 2,00 MPa

Armeringens egenskaper Krav

Dragbandets diameter Ø 16 mm
Bygelarmeringens diameter Øb 12 mm

Armeringens sträckgräns fyk 500 MPa
Armeringens elasticitetsmodul Es 210 GPa
Partialkoefficient för armering γs 1,15 -

Armeringens dimensionerande sträckgräns fyd 434,78 MPa

Bilaga 2.A. Beräkningsmall för tvåpålsfundament
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Fackverketes geometri Krav

Rekommenderat värde k1 1 -
Rekommenderat värde k2 5 -

Fritt avstånd v 21 mm
Avstånd mellan tryckplatta och dragarmeringens tyngdpunkt as 29 mm

Höjden på tryckzonen, från överkanten av fundamentet y 49 mm
Inre hävarm z 626,50 mm

Horisontellt avstånd mellan nod A och B ah 462,50 mm
Vinkel mellan trycksträva och dragband θ 53,56 ᵒ 45ᵒ < α < 70ᵒ

Förankringslängd Krav

Förankringsförhållanden η1 1,00 -
Ø ≤ 32 mm = 1; Ø > 32 mm =(132 - Ø)/100 η2 1,00 -

Vidhäftningshållfasthet fbd 4,50 MPa
Grundförankringslängd lb,rqd 349,68 mm

Avstånd mellan betongen och dragarmeringen c1 42 mm
Avstånd mellan dragarmeringensjärnen a 100,67 mm

Minsta värdet av c1 och a cd 42,00 mm min(c1; a)

Inverkan av stångens form α1 1,0 -
Inverkan av täckande betongskikt α2 1,0 -

Inverkan av tvärgående armering, inte svetsad till huvudarmeringen α3 1,0 -
Inverkan av tvärgående armering, svetsad till huvudarmeringen α4 1,0 -

Inverkan av tryck, vinkelrätt spjäclkningsriktningen α5 0,70 -
- Krav 0,70 - α2∙α3∙α5 ≥ 0,7

Dimensionerande förankringslängden lbd 244,78 mm ≥ lb,min

Minsta förankringslängden lbd,min 160,00 mm
Största möjliga förankringslängd lbd,max 370,00 mm
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Krafter  i dragband och trycksträvor Krav

Kraft i dragband T 553,67 kN
=T C1 553,67 kN

Kraft i trycksträva C2 = C3 932,23 kN

Armeringsmängd för dragband Krav

Arean av ett dragarmeringsjärn AØ 201,06 mm2

Minsta armeringsarea i dragband As,min 1 273,44 mm2

Minsta antalet armeiringsstänger i dragband nmin 7 st
Utifrån minsta antalet järn, välj antal järn nd 7 st nd ≥ nmin

Armeringsarea för antal järn As 1 407,43 mm2

Armeringsspänning för antal järn σs 393,39 MPa
Max antal järn per lager nmax 8 st

Nodkontroll för 2-pålsfundament Villkor Nej -

Kontroll av nod A (CCT) Krav

Rekommenderat värde k2 0,85 -
Betongens dimensionerande hållfasthet σRd,max 24,31 MPa

Bredden för området som de sneda tryckkrafterna verkar a2 255,69 mm
Upplagstryck σcA 9,92 MPa < σRd,max

Sned trycksträva σc2 13,26 MPa < σRd,max

Kontroll av nod B (CCC) Krav

Rekommenderat värde k1 1,00 -
Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet σRd,max 28,60 MPa

Upplagstryck σcB 9,38 MPa < σRd,max

Huvudspänningar σc1 28,25 MPa < σRd,max

Kontroll trycksträva Krav

Rekommenderat värde ges av formeln (6.56) v' 0,78 -
Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet σRd,max 17,16 MPa

Dimensionerande spänning från tryckssträva vid påle σc2 13,26 MPa

Kontroll dragband Krav

Arean av ett bygelarmeringsjärn AØb 113,10 mm2

Trycksträvans längd Ht 778,72 mm
Halva trycksträvans längd (Ht/2) ht 389,36 mm

Kontrollkraft dragband Tk 149,26 kN
Minsta armeringsarea i dragband As,min 343,29 mm2

Minsta mängd armering nmin 2 st
Utifrån minsta mängd armering, välj mängden armering nb 2 st nb ≥ nmin
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Kontroll av prägling (lokalt tryck) Krav

Belastad area Ac0 160 000,0 mm2

- Hp 1 342,4 mm
Största fördelningsyta, likformig med Ac0 Ac1 640 000,0 mm2

ROT(Ac1/Ac0) Kontroll OK! - <3,0

Max kapacitet FRd 11 733 kN
Pelarlast (mht. antal pålar) FEd 1 500 kN

Kontroll av spjälkning Krav

Trycksträvans längd h 680,00 mm
Spjälkningskraft Fs 154,41 kN

Minsta armeringsarea As,min 355,15 mm2

Minsta antal armeringsstänger nmin 2 st
Utifrån minst antal armeringsstänger, välj antal nb 2 st nb ≥ nmin

Sprickbreddskontroll Krav

Val av antal järn i bruksgränstillstånd nd 7 st n ≥ nd

Armeringsarea i burksgränstillstånd As 1 407,43 mm2

Andel av brottlast som är kvasipermanent last - 0,75 -
Stålspänning under kvasipermanent last σkvasi 295,04 MPa

Kryptal ξ 2 -
- αe 16,58 -

Effektiva höjden hc,eff 72,50 mm
Effektiva bredden bc,eff 649,36 mm

Effektiva arean mht. den effektiva höjden Ac,eff 47 079 mm2

- ρp,eff 0,03 -
Långtidslast kt 0,40 -

Töjningsskillnad εsm - εcm 0,0010 -
- - 0,0008 - ≥ 0,6 ∙ σKvasi/Es

Vid goda vidhäftningsförhållanden k1 0,80 -
Ren dragning k2 1,00 -

7Ø (pga. förkortning, nationellt val) k3 ∙ c 112,00 -
Rekommenderat värde k4 0,425 -

Största avståndet mellan sprickorna Sr,max 293,97 mm
Sprickbredd wk,akt 0,30 mm wk,akt ≥ wk
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Utdata som läses av Dynamo
Dragarmeringens diameter Ø 16 mm

Bygelarmeringens diameter Øb 12 mm

Antal dragarmeringsjärn nl 7 st
Antal byglar nb 2 st

Centrumavstyånd för minimiarmering (mht. Sprickbredden) c 300 mm

Täckande betongskikt, underkant (inkl. ingjutningsdjupet) TBuk 141 mm
Täckande betongskikt, överkant TBök 30 mm

Täckande betongskikt, sidor TBs 30 mm
Avstånd påle-kant ap 263 mm

Längd uppstickande armering lu 200 mm
Tryckplattans bredd (tvärs fackversmodellens riktning) b1 275 mm
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4-Pålsfundament Krav

Totala höjden H 800 mm
Djup (Fundamentets kortsida) D 1 500 mm

Bredden (fundamentets långsidan) B 1 500 mm

Pelare Krav

Lastytans bredd (i fackveksmodellens riktning) a0 400 mm
Lastytans bredd (tvärs fackverksmodellens riktning) b0 400 mm

Pålar Krav

Antal pålar n 4 st
Reduceringskoefficient β 0,71 -

Pålens kapacitet P 750 kN
Tryckplattans bredd (i fackverksmodellens riktning) a1 275 mm

Tryckplattans bredd (tvärs fackversmodellens riktning) b1 275 mm
Ingjutningsdjup för påle inkl. tolerans (20 mm) dh 120 mm

Centrumavstånd mellan pålar Sp 925 mm
Felslagning Sf 100 mm

Avstånd från kanten av fundamentet till pålen Sk 150 mm < 150 mm

Betongens egenskaper Krav

Största stenstorlek dg 16 mm
Max sprickvidd (för aktuell exponeringklass och livslängd) wk 0,30 mm

Täckande betongskikt cnom 30 mm
Partialkoefficient för betong γc 1,50 -

Betongkvalité Btg C55/67 -
Betongens tryckhållfasthet fck 55 MPa

Betongens draghållfasthet, karakteristiska värden fctk,0,05 3,0 MPa
Betongens draghållfasthet, medelvärde fct,eff 4,20 MPa

Betongens elasticitetsmodul Ecm 38 GPa
Betongens dimensionerande tryckhållfasthet fcd 36,67 MPa
Betongens dimensionerande draghållfasthet fctd 2,00 MPa

Armeringens egenskaper Krav

Dragbandets diameter Ø 16 mm
Bygelarmeringens diameter Øb 12 mm

Armeringens sträckgräns fyk 500 MPa
Armeringens elasticitetsmodul Es 210 GPa
Partialkoefficient för armering γs 1,15 -

Armeringens dimensionerande sträckgräns fyd 434,78 MPa

Bilaga 2.B. Beräkningsmall för fyrpålsfundament
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Fackverketes geometri Krav

Rekommenderat värde k1 1 -
Rekommenderat värde k2 5 -

Fritt avstånd v 21 mm
Avstånd mellan tryckplatta och dragarmeringens tyngdpunkt as 29 mm

Höjden på tryckzonen, från överkanen av fundamentet y 60 mm
Inre hävarm z 621,00 mm

Horisontella vinkeln mellan trycksträva och dragband α 45 ᵒ
Diagonala centrumavståndet (θ = 45ᵒ) Dp 1 308,15 mm

Lastytans diagonala (θ = 45ᵒ) mått (i fackverkets riktning) a0d 565,69 mm
Diagonala avståndet mellan nod A och B (θ = 45ᵒ) ahd 512,65 mm

Vinkel mellan trycksträva och dragband θ 50,46 ᵒ 45ᵒ < α < 70ᵒ

Förankringslängd Krav

Förankringsförhållanden η1 1,00 -
Ø ≤ 32 mm = 1; Ø > 32 mm =(132 - Ø)/100 η2 1,00 -

Vidhäftningshållfasthet fbd 4,50 MPa
Grundförankringslängd lb,rqd 322,58 mm

Avstånd mellan betongen och dragarmeringen c1 42 mm
Avstånd mellan dragarmeringensjärnen a 264,00 mm

Minsta värdet av c1 och a cd 42,00 mm min(c1; a)

Inverkan av stångens form α1 1,0 -
Inverkan av täckande betongskikt α2 1,0 -

Inverkan av tvärgående armering, inte svetsad till huvudarmeringen α3 1,0 -
Inverkan av tvärgående armering, svetsad till huvudarmeringen α4 1,0 -

Inverkan av tryck, vinkelrätt spjäclkningsriktningen α5 0,70 -
- Krav 0,70 - α2∙α3∙α5 ≥ 0,7

Dimensionerande förankringslängden lbd 225,81 mm ≥ lb,min

Minsta förankringslängden lbd,min 160,00 mm
Största möjliga förankringslängd lbd,max 357,50 mm
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Krafter  i dragband och trycksträvor Krav

Kraft i dragband T 437,80 kN
=T C1 437,80 kN

Kraft i trycksträva C2 = C3 687,69 kN

Armeringsmängd för dragband Krav

Arean av ett dragarmeringsjärn AØ 201,06 mm2

Minsta armeringsarea i dragband As,min 1 006,94 mm2

Minsta antalet armeiringsstänger i dragband nmin 6 st
Utifrån minsta antalet järn, välj antal järn nd 6 st nd ≥ nmin

Armeringsarea för antal järn As 1 206,37 mm2

Armeringsspänning för antal järn σs 362,91 MPa
Max antal järn per lager nmax 8 st

Nodkontroll för 4-pålsfundament Villkor Nej -

Kontroll nod A (2C2T) Krav

Rekommenderat värde k3 0,75 -
Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet σRd,max 21,45 MPa

Bredden för området som de sneda tryckkrafterna verkar a2 336,84 mm
Hvuudspänningar σc1 9,92 MPa < σRd,max

Sned trycksträva σc2 7,42 MPa < σRd,max

Kontroll nod B (CCC) Krav

Rekommenderat värde k4 3,00 -
Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet σRd,max 85,80 MPa

Bredden för området som de sneda tryckkrafterna verkar a3 473,17 mm
Huvudspänningar σc0 36,48 MPa < σRd,max

Huvudspänningar σc1 18,75 MPa < σRd,max

Sned trycksträva σc3 7,27 MPa < σRd,max

Kontroll trycksträva Krav

Rekommenderat värde ges av formeln (6.56) v' 0,78 -
Trycksträvans dimensionerande tryckhållfasthet σRd,max 17,16 MPa

Dimensionerande spänning från tryckssträva vid påle σc2 7,42 MPa

Kontroll dragband Krav

Arean av ett bygelarmeringsjärn AØb 113,10 mm2

Trycksträvans längd Ht 805,27 mm
Halva trycksträvans längd (Ht/2) ht 402,63 mm

Kontrollkraft dragband Tk 286,26 kN
Minsta armeringsarea i dragband As,min 658,40 mm2

Minsta mängd armering nmin 3 st
Utifrån minsta mängd armering, välj mängden armering nb 3 st nb ≥ nmin
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Kontroll av prägling (lokalt tryck) Krav

Belastad area Ac0 160 000 mm2

- Hp 1 495,3
Största fördelningsyta, likformig med Ac0 Ac1 2 236 038 mm2

ROT(Ac1/Ac0) Kontroll Ej OK! - <3,0

Max kapacitet FRd 17 600 kN
Pelarlast (mht. antal pålar) Fed 3 000 kN

Kontroll av spjälkning Krav

Trycksträvans längd h 680,00 mm
Spjälkningskraft Fs 228,13 kN

Minsta armeringsarea As,min 524,69 mm2

Minsta antal armeringsstänger nmin 3 st
Utifrån minst antal armeringsstänger, välj antal nb 3 st nb ≥ nmin

Sprickbreddskontroll Krav

Val av antal järn i bruksgränstillstånd n 6 st n ≥ nd

Armeringsarea i burksgränstillstånd As 1 206,37 mm2

Andel av brottlast som är kvasipermanent last - 0,75 -
Stålspänning under kvasipermanent last σkvasi 272,18 MPa

Kryptal ξ 2 -
- αe 16,58 -

Effektiva höjden hc,eff 72,50 mm
Effektiva bredden bc,eff 710,19 mm a<=h

Effektiva arean mht. den effektiva höjden Ac,eff 51 488,84 mm2

- ρp,eff 0,02 -
För långtidslast kt 0,40 -

Töjningsskillnad εsm - εcm 0,0008 - ≥ 0,6 ∙ σKvasi/Es

- - 0,0008 -
Vid goda vidhäftningsförhållanden k1 0,80 -

Ren dragning k2 1,00 -
7Ø (pga. förkortning, nationellt val) k3 ∙ c 112,00 -

Rekommenderat värde k4 0,43 -
Största avståndet mellan sprickorna Sr,max,xy 344,18 mm

Största avstånd mellan järn, armerade i två vinkelräta riktningar Sr,max 243,37 mm
Sprickbredd wk,akt 0,20 mm wk,akt ≥ wk
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Utdata som läses i Dynamo
Dragarmeringens diameter Ø 16 mm

Bygelarmeringens diameter Øb 12 mm

Antal dragarmeringsjärn (i varje dragspänningszon) nl 6 st
Antal byglar nb 3 st

Centrumavstånd för minimiarmering (mht. Sprickbredd) c 300 mm

Täckande betongskikt, underkant (inkl. ingjutningsdjupet) TBuk 141 mm
Täckande betongskikt, överkant TBök 30 mm

Täckande betongskikt, sidor TBs 30 mm
Avstånd påle-kant ap 250 mm

Längd uppstickande armering lu 200 mm
Tryckplattans bredd (tvärs fackversmodellens riktning) b1 275 mm
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Bilaga 3 
Illustrationer av fackverksmodellen 

Bilaga 3.A. Fackverksmodellen för tvåpålsfundament 

Bilaga 3.B. Fackverksmodellen för fyrpålsfundament 
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Bilaga 3.A. Fackverksmodellen för tvåpålsfundament
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Bilaga 3.B. Fackverksmodellen för 
fyrpålsfundament
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Bilaga 4 
Översikt av Dynamoskript för tvåpålsfundament 

Bilaga 4.1. Hela skriptet för tvåpålsfundament (översikt) 

Bilaga 4.2. Skript för dragarmering (del av skript för tvåpålsfundament) 
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Bilaga 4.A. Hela skriptet för tvåpålsfundament 
(översikt)
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Bilaga 4.B. Skript för dragarmering (del av skript för tvåpålsfundament)
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Bilaga 5 
Översikt av Dynamoskript för fyrpålsfundament 

Bilaga 5.A. Hela skriptet för fyrpålsfundament (översikt) 

Bilaga 5.B. Skript för dragarmering (del av skript för fyrpålsfundament) 
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Bilaga 5.A. Hela skriptet för fyrpålsfundament 
(översikt)
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Bilaga 5.B. Skript för dragarmering (del av skriptet för fyrpålsfundament)

5.5



5.6



 

Bilaga 6 
3D-illustrationer över resultat för samtliga armeringsskript som skapats under 
examensarbetet 
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Bilaga 7 
Exempel på bygghandling som skapats genom armeringsskript i Dynamo 
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