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Sammanfattning 
 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka fyra grundläggningsmetoder och 
komma fram till vid vilket djup till fast berg den ekonomiska brytpunkten ligger. Detta 
utfördes genom att skapa två modeller baserade på pågående projekt på Sweco 
Structures AB. Studien innefattade kostnader för projektering, material och 
produktion. Projekteringskostnader togs fram i samarbete med Sweco Structures AB, 
medan kostnader för material och produktion kartlagts genom intervjuer av 
entreprenörer och leverantörer.    

De grundläggningssätt som har studerats i detta examensarbete är pålning med 
borrade stålrörspålar, slagna betong- och stålrörspålar samt gjutning av betongplintar 
efter schaktning ner till fast berg. Beräkningar för dimensionering av betongplintar och 
betongfundament genomfördes med hjälp av Eurokod 2 och Betonghandboken. Statisk 
lastkapacitet har för varje påle beräknats analytiskt och med hjälp av 
beräkningsprogrammet Rymdpålgrupp. För att kunna analysera prisbilden har 
median, lägsta-, högsta- och medelpris beräknats för samtliga kostnader.     

Alla slutgiltiga beräkningar är utförda i Mathcad 15.0. Genom att beräkningarna är 
automatiserade kan filen fungera som en mall vid dimensionering och beslutstagande 
avseende grundläggningsmetod, exempelvis vid upprättande av systemhandlingar.  

Slutsatsen av arbetet är att valet av vilken grundläggningsmetod som lämpar sig bäst 
för det aktuella projektet beror på många faktorer. På grund av varierande 
förutsättningar krävs olika tekniska lösningar. Det är därmed vanskligt att ange en 
generell rekommendation. Från resultatet av modellerna framgår det att metoden med 
schaktning och gjutning av betongplintar på berg är kostnadseffektiv om djup till fast 
berg är mindre än 2,3 m. Examensarbetets undersökning visar också att den mest 
kostnadseffektiva metoden är slagna pålar av stål.  

 

Nyckelord:  

Grundläggning, kostnadseffektivitet, pålning, schaktning, plint på berg 
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Abstract 
 

The aim of this thesis is to investigate cost efficiency of four foundation methods and 
conclude at which depth to solid rock the economic breaking point is located. This was 
done by investigating models based on two ongoing projects at Sweco Structures AB. 
The study comprised costs for design, material and production. The costs for the 
design phase have been examined in cooperation with Sweco Structures AB, whilst 
costs for material and production have been defined through interviews with 
contractors and suppliers.  

The foundation methods that have been studied in this master thesis are; piling with 
drilled steel piles, driven concrete and steel piles and casting of concrete footings (after 
excavation to solid rock). Design calculations of concrete foundations and concrete 
footings have been carried out according to Eurocode 2 and Betonghandboken. Static 
load capacity has been calculated for each pile; both analytically and numerically. To 
be able to analyze the price accuracy a median, lowest-, highest and an average value 
have been calculated for all costs.     

All final calculations are performed in Mathcad 15.0. Since the calculations are 
automated it is possible to use the file as a guideline for designs and decision-making 
regarding foundation method, for example when establishing documents in the tender 
stage. 

The conclusion of this investigation is that the choice of a foundation method depends 
on many different factors, which may vary widely for different projects. Due to varying 
conditions that may require a unique technical solution, it is difficult to give general 
recommendations. The result from this investigation shows that the method, 
excavation and casting of concrete footings on solid rock, is the most cost efficient 
method if depth to solid rock is less than 2,3 m. The most cost efficient method 
according to this master thesis is driven steel piles.  

 

Key words:  

Foundation method, cost efficiency, piling, excavation, footing on solid rock
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Förord 
 

Detta examensarbete är utfört vid institutionen för Byggvetenskap, avdelningen för 
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Idén till denna studie initierades av Joakim Björs, regionchef i Stockholm på Sweco 
Structures AB.    

Vi vill speciellt tacka vår handledare på Sweco Structures AB, Sayed Saleh-Hayoti, 
som väglett oss och utbytt idéer och tankar genom hela examensarbetets gång. Vi vill 
även tacka vår handledare på Kungliga Tekniska Högskolan, Richard Malm, vår 
examinator, Professor Anders Ansell, för vägledning genom examensarbetet. 

Ytterligare ett tack riktas till övriga anställda på Sweco Structures AB som hjälpt oss 
med information kring vårt ämne och de entreprenörer som har blivit intervjuade i 
samband med examensarbetet.  

 

 

Stockholm, juni 2014 

 

Camilla Andersson och Anna Hulefors 
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Uttryck 
 

Ekonomisk brytpunkt Brytgränsen mätt i djup till fast berg för när de olika 
grundläggningsmetoderna är ekonomiskt effektiva. 

Ekonomisk effektivitet Lägsta möjliga kostnad. 

Fast berg Bergmaterial med hög bärförmåga. 

Fasta förhållanden Där jordmaterialet har en tillräcklig bärförmåga att bära en specifik 
last. 

Initialkrokighet Geometrisk avvikelse från medellinjen hos påle, relaterad till en 
obelastad konstruktion vilket ofta orsakas av belastning vid neddrivning av pålen. 

Pålgrupp/Pålfundament Avser pålar och tillhörande armerat betongfundament. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta examensarbete presenteras en jämförande undersökning av ekonomisk 
effektivitet för schaktning med gjutning av betongplint på berg respektive pålning vid 
grundläggning av byggnader.  I arbetet syftar ekonomisk effektivitet på lägsta möjliga 
kostnad. Examensarbetet är utfört i samarbete med Sweco Structures AB (Sweco).  

Innan projektering av grundläggning för en byggnad kan företas måste en geoteknisk 
undersökning genomföras för att utvärdera jordens geotekniska egenskaper (Boverket, 
1994). Denna undersökning inkluderar djup till fast berg, jordtyp och grundvattennivå. 
Dessa variabler påverkar jordstabiliteten och utgör grunden för att bestämma en 
effektiv grundläggningsmetod. Det är av stor vikt att säkerställa en god jordstabilitet 
för att undvika sättningar och skador på byggnaden.   

Laster från byggnader måste föras ner till fasta förhållanden på ett säkert sätt. Idag 
används många olika grundläggningsmetoder för att säkerställa att jorden kan bära en 
byggnad. I detta examensarbete studeras två huvudsakliga grundläggningsmetoder. 
Dessa metoder är schaktning av jordmassa för att möjliggöra gjutning av betongplintar 
på berg, hädanefter benämnt plint på berg, och stabilisering av byggnaden med 
spetsburna pålar.   

Ett problem som ofta uppstår i projekteringsstadiet av ett projekt är att bestämma 
den mest kostnadseffektiva grundläggningsmetoden. Både byggherre och entreprenör i 
ett projekt strävar efter den metod som uppfyller säkerhetskraven samt ger lägst 
kostnad. En tumregel som används av Sweco idag, är att pålning är att föredra 
(framför plint på berg) om djupet till fast berg överskrider 3 m (Saleh-Hayoti, 2013). 
Det är dock inte bevisat om denna tumregel ger störst kostnadseffektivitet i alla 
projekt med grundläggning.  

1.2 Syfte 

Det är av stor vikt att välja den mest kostnadseffektiva grundläggningsmetoden för ett 
projekt redan i ett tidigt skede, eftersom den definierar ramarna för fortsatt 
projektering. Syftet med detta examensarbete är att sammanställa rekommendationer 
för val av grundläggningsmetod i förstudien av ett projekt. Djup till fast berg utgör 
grunden för undersökningen och kommer att ligga i fokus. Rekommendationerna kan 
användas av konstruktörer vid situationer då det finns osäkerheter om val av 
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grundläggningsmetod. Resultatet avses även att användas som ett underlag av 
konstruktörer, vid diskussion med beställare och entreprenörer, vid upprättande av 
systemhandling. Underlaget består av resonemang från rapporten och en fil med 
beräkningar baserade på variabel indata i Mathcad 15.0. 

1.3 Avgränsningar 

Frågan om kostnadseffektivitet vid grundläggning är komplex, och påverkas av många 
yttre faktorer. En del faktorer har avgränsats från detta examensarbete för att komma 
fram till en rekommendation som kan användas i projekt med liknande förutsättningar 
som undersökningens modeller.   

Studien begränsar sig till två typer av byggnader, flerbostadshus och industribyggnad, 
Laster från byggnadstyperna kommer att användas för beräkningar i examensarbetet. 
Som utgångspunkt kommer två verkliga projekt från Sweco att studeras. Dessa projekt 
är Hammarbydepån och Alviks torn som beskrivs i senare avsnitt. För flerbostadshuset 
har lasten avgränsats till att endast bestå av vertikal last medan lasterna för 
industribyggnaden utgörs av moment, horisontal- och vertikallast.  

För de två typerna av byggnader kommer pålning med stål- och betongpålar samt 
schaktning med gjutning av betongplint på berg att studeras. Det är antaget att 
gränsen för ekonomisk brytpunkt för respektive metod ligger på ett djup mellan 0,5-6,0 
m.  

Jorden antas bestå av kohesionsmaterial med låg friktion, lera, underbyggt av en plan 
yta av fast berg av god kvalitet utan vittring. Grundvattenytan antas ligga under 
nivån för fast berg.    

I detta examensarbete har avgränsningen gjorts att dimensionering sker utifrån en 
konstruktörs åtaganden och därför beaktas endast brottgränstillstånd vid dimension-
ering av pålar. 

De totala kostnaderna i examensarbetet har begränsats till kostnader för projektering, 
material och produktion av konstruktioner under grundplattan. 

1.4 Examensarbetets uppbyggnad 

I nedanstående text följer en kort presentation av följande kapitel i uppsatsen för att 
ge en överblick av rapportens struktur. 

Kapitel 2 innehåller en litteraturstudie som inkluderar sökning av fakta i böcker och 
publicerade rapporter om betong- och stålrörspålar och schaktning med gjutning av 
plint på berg. Information från entreprenörer kring utförande av grundläggnings-
metoder är presenterade i detta kapitel. Begreppet kostnadseffektivitet och dess 
innebörd är beskrivet.  
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I kapitel 3 sammanfattas intervjuer med entreprenörer. De viktigaste aspekterna som 
har tagits upp under intervjuerna är presenterade i punktform. Hela intervjumaterialet 
finns i Bilaga A.  

Kapitel 4 beskriver två referensprojekt, Hammarbydepån och Alviks Torn, som utgör 
grunden för studien.  

Kapitel 5 beskriver hur de två modellerna är framtagna med hjälp av referens-
projekten. 

Kapitel 6 innehåller tillvägagångssätt för dimensionering av pålfundament och plintar. 
Dimensioneringen består av förenklade analytiska beräkningar, resultat från 
beräkningsprogrammet Rymdpålgrupp och kontroller enligt (Eurokod 2 Utgåva 1, 
2008).  

Kapitel 7 redovisar kostnader för projektering, material och produktion samt hur de är 
framtagna. Resultat för dessa kostnader är redovisade i tabeller och diagram som utgör 
grunden för beräkning av totala kostnader för respektive modell. 

Rapporten avslutas i kapitel 8 med en utförlig diskussion som leder till en slutsats i 
form av en rekommendation för val av den mest kostnadseffektiva grundläggnings-
metoden. Sist i detta kapitel finns förslag på framtida studier.    
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2 Grundläggning 

2.1 Geoteknisk undersökning 

En geoteknisk undersökning ska genomföras innan projektering av en grundläggning 
påbörjas. Kvaliteten på den geotekniska undersökningen utgör grunden för att kunna 
göra ett kostnadseffektivt val av grundläggningsmetod (Backhammar, 2014). Ett 
inledande steg i den geotekniska undersökningen är en studie av tillgänglig 
information. Detta kan inkludera information från SGU (Sveriges Geologiska 
Undersökning).  

Innan pålning kan utföras måste bedömning av drivbarhet, omgivningspåverkan och 
pålars bärförmåga göras. För att kunna bedöma lämplig utrustning, omgivnings-
påverkan som buller och vibrationer, pållängd och geoteknisk bärförmåga är det av 
stor vikt att bestämma bergets läge, lutning, hållfasthet och sprickkarakteristik 
(Bredenberg, et al., 2010). I många projekt sparas resurser in på den geotekniska 
undersökningen i form av för få borrhål, vilket kan straffa sig ekonomiskt i slutändan 
(Backhammar, 2014). Detta pga. att markens egenskaper inte är tillräckligt noggrant 
beskrivna. Råd om antal borrhål och borrdjup finns i Eurokod 7 (Eurokod 7 Utgåva 1, 
2010). Omfattningen av den geotekniska undersökningen utgör grunden för att ett 
kostnadseffektivt val av grundläggningsmetod ska vara möjligt (Gustafsson, 2014). 
Okunnighet kan också vara en bidragande faktor till att fokus läggs på fel typ av 
provtagningar i undersökningen.  

En kostnadseffektiv geoundersökning kan med fördel delas in i två delar (Gustafsson, 
2014). I den första delen undersöks markens egenskaper och jordlager för att fastsälla 
vilken typ av grundläggning som är lämplig. När lämplig grundläggning har valts kan 
fler prover tas som gör att dimensioneringen av grundläggningen får optimala 
förutsättningar. Om en pålad grundläggning ska utföras är det av stor vikt att veta på 
vilket djup fast berg finns. För att undersöka detta kan en bergsondering utföras. Ving- 
och trycksondering ger information om typ av jordmaterial och dess lagerindelning som 
kan vara av större vikt när schaktning ska företas. Att ”rätt” geoprover genomförs kan 
medföra att projektets kostnader minskar. 

2.2 Plint på berg 

Plint på berg är en vanlig grundläggningsmetod när jordlagret ovan berg är relativt 
tunt och mjukt. I denna metod avlägsnas jordmassor ned till fast berg. Volymen 
jordmassa som grävs bort är baserade på beräkningar från den geotekniska 
undersökningen (Deplazes, 2008). När ytan av fast berg är synlig kan en platta eller 
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plint gjutas direkt mot berget. Om bergets yta är ojämn kan det vara nödvändigt att 
utföra sprängningar för att uppnå en gjutbar yta. Enligt Backhammar (2014) är dock 
gjutning av plint direkt på berg inget bra alternativ. Även om berget sprängs pga. 
ojämnheter är det svårt att få till en plan yta att gjuta på. Berget måste inspekteras av 
en sakkunnig för att säkerställa att gjutning går att genomföra (Gustafsson, 2014). Om 
ytan inte är plan finns det risk att gjutformarna lutar och inte tätar vid gjutning av 
plattan. I stället kan schaktning ske ner till berg och ojämnheterna fylls igen med ett 
lager av bergskross upp till nollnivån, dvs. där plattan ska gjutas. I detta 
examensarbete utgår beräkningarna från antagandet om att bergytan är plan.  

Schaktbarheten beror bland annat på vilken jordtyp som finns på platsen (Bernanader, 
et al., 1975). Det finns många olika system för indelning av jordtyp. Ett exempel enligt 
Bernander, et al. (1975) är: Klass A: lös jord, Klass B: fast jord, Klass C: Hård jord, 
Klass D: Mycket hård jord. Typen av jord styr vilken metod som är lämplig för att 
flytta jorden. Vid schaktning finns flera viktiga aspekter att begrunda för att undgå 
skador både på platsen för grundläggningen och på omgivande konstruktioner. 
Schaktning måste utföras utan att skapa deformationer i schaktbotten. Dessutom är 
det av stor vikt att välja den metod som är mest ekonomiskt effektiv. Enligt 
Backhammar (2014) kan schaktning vara kostnadseffektivt om transporter av material 
till och från byggplatsen kan göras med vändande bil, vilket innebär att samma bil 
används för att transportera material till och från platsen. Vid schaktning i lös lera är 
ett alternativ att stötta kanterna med spont istället för att låta slänterna anta 
erforderliga lutningar. I detta examensarbete är avgränsingen att endast studera 
schaktning utan spont vilket vanligtvis är det alternativ som är mest ekonomiskt 
effektivt.  

Enligt Bernander, et al. (1975) brukar släntlutningarna i lös lera vara begränsade till 
en lutning 1:3 vid schaktdjup större än 2 m. Det kritiska schaktdjupet, Hc= 5,5τfu/γg, 
används för att beräkna maximalt schaktdjup vid schaktning utan spont. 

Vid schaktdjup mindre än 1,5 m tillämpas schaktklass 1 enligt Tegsten, et al. (2007) se 
Tabell 2.1. Tillfälliga schakter i jord av schaktklass kan utföras enligt Tabell 2.2. För 
övriga schaktklasser utförs beräkningar för aktuella förhållanden. Beräkningarna för 
dessa schaktklasser utförs med säkerhetskoefficienter som ger en totalsäkerhetsfaktor 
på 1,3. Säkerhetsfaktorn gör att beräkningarna tar hänsyn till att jordförhållanden kan 
variera på platsen. 

Tabell 2.1: Schaktklass för olika schaktdjup, jordart och grundvattenförhållanden  (Tegsten, et al., 2007). 
GW = grundvattenyta 

 

 

Schaktdjup 

 GW under schaktbotten GW 1 m över schaktbotten 

Lera 
Silt, fin- och 
mellansand 

Grovsand, 
grus och 
morän 

Silt, fin- och 
mellansand 

Grovsand, 
grus och 
morän 

<1,5 m 1 1 1 2 2 

1,5–3,0 m 2 2 1 3 2 

3,0–5,0 m 3 3 2 3 2 

>5,0 m 3 3 3 3 3 
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Tabell 2.2: Rekommendationer för maximalt schaktdjup[m] med olika släntlutning, skjuvhållfasthet och 
överlast  (Tegsten, et al., 2007). 

Släntlutning 

Skjuvhållfasthet 
τfu=7 kPa 

Skjuvhållfasthet 
τfu=12 kPa 

Skjuvhållfasthet 
τfu=20 kPa 

q=0 q=7 kPa q=0 q=12 kPa q=0 q=20 kPa 

2:1 1,7 1,3 2,8 2,1 4,4 3,3 

1:1 1,9 1,4 3,1 2,4 4,9 3,7 

 

τfu jordens skjuvhållfasthet [kPa] 
q överlast [kPa] 

En släntlutning på 70°(3:1) kan väljas om schaktning sker i fast överkonsoliderad lera 
där schaktdjupet är mindre än 5 m (Tegsten, et al., 2007). Om schaktdjupet är större 
än 5 m behöver en stabilitetsberäkning utföras. Släntlutningar i kohesionsjord med 
skjuvhållfasthet med 20 kPa kan läggas med lutning 1:1 eller 1:2. En schakt förlorar 
hållfastheten med tiden och därmed ökar riskerna för ras. I ett exempel visade det sig 
att en schakt som stått öppen i 7 dagar hade förlorat 10 % av sin hållfasthet (Tegsten, 
et al., 2007). Detta innebär att slänterna på en schakt som står öppen under en längre 
tid kan behöva flackas ut. 

Enligt Eurokod ska alla byggnadsverk delas in i säkerhetsklasser från 1-3 beroende på 
omfattning och komplexitet. Eftersom att brott i en betongplint kan innebära en stor 
risk för allvarliga personskador tillhör konstruktionen säkerhetsklass 3 (Johannesson & 
Vretblad, 2011). Geotekniska dimensioneringskrav styrs av tre geotekniska kategorier 
(Eurokod 7 Utgåva 1, 2010). Schaktning tillhör geoteknisk kategori 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.3 Pålning 

Den andra grundläggningsmetoden som undersöks i detta arbete är pålning. Denna 
metod går ut på att pålar slås eller borras genom jorden till fasta förhållanden, och blir 
i sådana fall spetsburna, eller tills de uppnår tillräcklig bärförmåga genom mantelburen 
friktion (Pålkommissionen, 2007). Att en påle är mantelburen innebär att lasten från 
pålen förs ut i den omgivande jorden. En spetsburen påle används när det övre 
jordlagret består av kohesionsjord och underliggande material av morän eller berg. 
Pålen fästs genom att dess spets trycks ned i berget och därmed förs lasten i pålen över 
till berget. När pålar är slagna ned till berg via ett lerlager är de ofta en kombination 
av mantelburen påle och spetsburen påle även om spetsburen påle är dominerande. I 
detta examensarbete studeras uteslutande spetsburna pålar. Metoden är vanlig när 
jordens bärighet är otillräcklig, t.ex. när jorden består av lera. Pålarna används för att 
flytta laster från konstruktionen till ett djup med stabila jordförhållanden. För att 
förhindra glidning placeras pålarna med olika vinklar och längder i jorden. I detta 
examensarbete jämförs standardpålar av betong och stål.      
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2.3.1 Slagna stålrörspålar 

Stålrörspålar har cirkulära ihåliga tvärsnitt. Det finns flera olika typer av slagna 
stålpålar, t.ex. grova stålrörspålar och slanka stålrörspålar (mikropålar). Till 
stålrörspålen hör en pålsko och en tryckfördelande platta. Stålrörspålar orsakar 
generellt mindre massundanträngning än betongpålar och är mer lämpliga att slås i 
hårda jordar (Olsson & Holm, 1993). I detta examensarbete studeras endast slanka 
stålrörspålar (diameter 75-220 mm). 

Nedslagning av stålrörspålar kan ske på två sätt, med en tung eller en lätt hejare 
(Bengtsson, et al., 2000). En tung hejare definieras av att hejarvikten är tre gånger 
större än pålens totalvikt. En lätt hejare definieras inte av vikt utan är en trycklufts- 
eller hydraulhejare. Initialstötvågen vid en tung hejare är mycket lång och därför 
kommer kraften i stort sett att vara lika stor i hela pålen. Den tunga hejaren kommer 
därmed att ge upphov till stora sidoutböjningar och moment.  

En lätt hejare har korta stötimpulser vilka går ner till pålspetsen och reflekteras sedan 
upp till hejaren igen (Bengtsson, et al., 2000). Vid nedslagning av pålen kommer den 
maximala kraften ungefär motsvara kraften vid initialstötvågen. Kraften kommer först 
att öka när stoppslagning sker i mycket fast jord. Kraften kommer dock att 
koncentreras kring pålspetsen där den oftast är sidostöttad. Detta leder till att den i 
regel kan ta hårdare slagning än vid nedslagning med en tung hejare.  

Det finns för- och nackdelar med de båda metoderna för neddrivning av slagna 
stålrörspålar (Bengtsson, et al., 2000). Vid neddrivning med lätta hejare uppstår 
maximala momentet/kraften vid pålspetsen vilket gör att stora utböjningar och 
moment kan undvikas (genom stagning). Pålarna blir även rakare då de inte styr lika 
enkelt mot block och sten och de kan även drivas ned med högre fallhöjder. Mindre 
fördelaktigt är att pålarnas geotekniska bärförmåga kan vara svårare att åstadkomma 
och verifiera. Dragkrafter kan bli större samt att fler slag behövs.  

2.3.2 Borrade stålrörspålar 

Det finns flera olika typer av borrade stålpålar, t.ex. stålkärnepålar, grova- och slanka 
stålrörspålar (mikropålar) (Connie Olsson, 1993). Borrade stålrörspålar kan utföras på 
tre olika sätt (Bredenberg, et al., 2010).  

 Ett stålrör som drivs ned till kontakt med berg.  

 Ett stålrör drivs ned till berg och fylls med betong. Betongen kan öka 
lastkapaciteten för pålen och minskar den inre korrosionen pga. att betongen är 
basisk. Detta tillvägagångssätt utgör den antagna metoden för borrade 
stålrörpålar i detta examensarbete. 

 Ett stålrör drivs ned till berg och fylls med armerad betong för att kunna uppta 
dragkrafter. 

I Figur 2.1 illustreras borrning av stålpålar i produktion. 
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I Figur 2.2 illustreras en stålkärnepåle. En stålkärnepåle består av ett yttre stålrör, ett 
inre stag (stålrörspåle) och betong. Stålkärnepålen är dimensionerad för både tryck- 
och dragkrafter. (Backhammar, 2014). Det yttre stålröret kallas foderrör och drivs ned 
ca 0,5 m i berg. Det inre röret är ett stag som används för att fylla pålen med betong. 
Staget som är borrat ned i berg djupare än 0,5 m är dimensionerat för att uppta 
dragkrafter (Bredenberg, et al., 2010). Betong pumpas ned i staget tills röret är fyllt 
och allt porvatten har försvunnit. Efter detta skruvas en mutter och en platta på 
staget och detta gjuts sedan in i ett pålfundament av armerad betong. 

Figur 2.1: Borrning av stålrörspålar (Andersson, 2014). 
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Det finns för- och nackdelar med att använda borrade stålrörspålar (Bredenberg, et al., 
2010). Optimala förhållanden för borrade stålrörspålar är när djupet till fast berg är 
mindre än 20-30 m, om djupet blir större är borrning inte ett alternativ att föredra. 
Bergets yta måste dock vara av god kvalitet för att det ska vara möjligt att överföra 
lasterna ner i berget. Om ytan har många sprickbildningar måste borrning ske djupare 
ned i berget för att uppnå tillräcklig hållfasthet. Borrdjupet i berg varierar beroende på 
bergets kvalitet och hur stor last som påverkar pålen. Borrdjupet varierar typiskt 
mellan 0,5-1,0 m (Saleh-Hayoti, 2013). Vid borrning i berg måste ytan vara relativt 
plan för att kunna behålla önskad hållfasthet. Om ytan inte är plan, bör ett annat 
alternativ för neddrivning av pålar väljas.  

Vid installation av borrade pålar är buller och vibrationer betydligt lägre än för slagna 
pålar vilket är en inverkande faktor vid nybyggande (Bredenberg, et al., 2010). Genom 
att pålarna borras och inte slås ned blir massförträngningen mindre, hinder som stenar 
och block kan lättare undvikas samt att precisionen blir bättre. Avvikelsen mellan 
pålens teoretiska och verkliga läge är normalt inte mer än ±10 mm, vilket är betydligt 
mindre än för slagna pålar, se Figur 2.3. Pålarna får även en mindre initialkrokighet 
vid borrning pga. reducerad påfrestning vid neddrivning än vid slagning.  

 

 

 

Figur 2.2: Stålkärnepåle vid grundläggningsarbete i Rosersberg bestående av stålstag med foderrör 
nerborrat i berg och fyllt med betong (Andersson, 2014). 
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Det finns två borrmetoder för borrade stålrörspålar, excentrisk och centrisk borrning 
(Bredenberg, et al., 2010). Vid excentrisk borrning tas borrkronan upp efter att pålen 
borrats till önskat djup, se bild på excentrisk borrkrona i Figur 2.4. Vid centrisk 
borrning lämnas borrkronan kvar under pålspetsen. I Figur 2.5 och Figur 2.6 illustreras 
excentrisk och centrisk borrning. Innan excentriskt borrade stålrörspålar drivs ned 
svetsas i pålens underkant en så kallad borrsko. Borrskon består av en kant på insidan 
av röret som fungerar som överförare av stötkraft från borrhammaren till röret. Vid 
centrisk borrning vilar röret på borrkronan och borrkronan måste lämnas kvar under 
pålspetsen och vid excentrisk borrning pressar borrkronan på borrskon och därför är 
kronan frilagd och kan tas upp efter borrning. 

Figur 2.3: Excentrisk borrkrona använd i grund-
läggning med stålrörspålar i Rosersberg 
(Andersson, 2014). 

 

Figur 2.3: Avvikelse mellan teoretiskt och 
verkligt läge för en borrad påle 
(Bredenberg, et al., 2010). 
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Figur 2.4: Excentrisk borrning där borrkronan tas upp efter borrning (Bredenberg, et al., 2010) 

 

Figur 2.5: Centrisk borrning där borrkronan lämnas kvar efter borrning (Bredenberg, et al., 2010). 
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2.3.3 Slagna betongpålar 

 

Den vanligaste typen av betongpålar i svensk byggindustri idag är förtillverkade och 
slagna (Olsson & Holm, 1993). I Figur 2.7 ses pålning till ett bostadsprojekt i Uppsala. 
Förtillverkningen av betongpålar i Sverige sker inomhus i fabriker och längderna 
varierar mellan 3-13 m. Om pålar längre än 13 m krävs, skarvas dessa där skarven får 
minst samma styvhet som betongtvärsnittet. I Sverige är det vanligast med 
slakarmerade betongpålar. I andra länder som t.ex. USA och Holland används istället 
förspända betongpålar i stor utsträckning. De vanligast förekommande 
standardpålarna av betong (SP1, SP2 och SP3) har kvadratiska tvärsnitt med 
kantmått 235, 270 och 275 mm. Även sexkantiga och cirkulära tvärsnitt finns 
(Bernanader, et al., 1975). Pålarna tillverkas av betongkvalitet som uppnår minst K50. 
K50 är en benämning av betongklass enligt gamla normer, i BBK94, som motsvarar 
C35/45 i Eurokod 2 (Nilsson, et al., 2012). Betongpålar som slås mot berg eller i fast 
jord har en fast monterad bergsko som minskar risken att betongpålen börjar vandra 
om bergets yta lutar (Backhammar, 2014). Två typer av bergskor illustreras i Figur 
2.8.  

Figur 2.6: Slagning av betongpålar (Hulefors, 
2014). 
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2.3.4 Dimensionering av pålar 

Det finns flera typer av laster att beakta vid dimensionering av en påle eller pålgrupp. 
Det kan t.ex. vara ren axiallast som verkar parallellt med pålen, så som last från en 
överbyggnad (Fleming, et al., 2009). Axiallast tas upp av tvärkrafter som uppkommer 
längs pålen och normalkraft i pålens ände. Spetsburna pålar tar huvudsakligen upp 
laster i änden av pålen som står på fast botten. Näst intill alla pålade grundläggningar 
utsätts även för transversallaster. Dessa kan delas upp i aktiva och passiva laster. Ett 
exempel på en aktiv transversallast är när vind påverkar en byggnad och skapar 
krafter i pålarna som tas upp av jorden. En passiv transversallast uppstår när 
omkringliggande jord rör sig och orsakar spänningar i pålen. I detta examensarbete 
beaktas endast aktiva axiallaster. Lastfallet kan också vara en kombination av 
axiallast, moment och/eller transversallast. En momentbelastning kan uppstå pga. 
initialkrokighet hos pålen i kombination med en axiallast, dvs. andra ordningens 
effekter.  

När pålen är driven ned till eller in i berg är den geotekniska bärförmågan i de flesta 
fall större än pålens lastkapacitet (Pålkommissionen, 2007). Vid dimensionering av 
pålar måste alltid dimensionerande lastkapacitet och geoteknisk bärförmåga vara 
större än de dimensionerande lasteffekter som uppkommer. En betongpåle kan bestå av 
olika betongkvaliteter och armeringsmängd. Dessa egenskaper påverkar dimens-
ioneringen.  

Dimensionering av stålrörspålar 

Pålar dimensioneras enligt samma tillvägagångssätt som övriga konstruktioner. Det 
finns två stycken brottmoder för en påle. Brott kan antingen ske via materialbrott eller 

Figur 2.7: Bergsko med spjälkarmering för SP1, respektive bergsko till SP1, SP2 och SP3 med 
förstorad bottenplatta (Pålkommissionen , 1996). 
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instabilitet/knäckning (Bredenberg, et al., 2010). Vid dimensionering av stålrörspålar 
ska framförallt säkerhet mot brott säkerställas, vilket görs vid en analys av 
brottgränstillståndet. Normala driftförhållanden ska också uppfylla ställda krav, vilket 
kontrolleras via en analys av bruksgränstillståndet. Lasteffekt måste därmed tas fram 
för både brott- och bruksgränstillstånd. Undersökningar görs även för att minimera 
risken för olycksfall, bränder, fortskridande ras och liknande. Pålarna ska även 
kontrolleras för utmattning, både vid installation och för driftskedet. Dessutom har 
stål en benägenhet att korrodera, vilket är en viktig aspekt vid dimensionering av 
pålar.  

Enligt ovan är korrosion en parameter som påverkar dimensioneringen av 
stålrörspålar. Under en påles livslängd kan 1-10 mm av stålet korroderas, vilket 
resulterar i lägre hållfasthet hos pålen (Bredenberg, et al., 2010). Det är vanligt att 
stålrörspålar fylls med betong efter nedslagning för att minska korrosionshastigheten. 
Detta leder till att pålar inte behöver dimensioneras med hänsyn till invändig rostmån 
och därmed kan en tunnare godstjocklek användas. Om röret inte är fyllt med betong 
bör även korrosion anses ske invändigt. I Tabell 2.2 nedan, finns rekommenderade 
värden för dimensionerande rostmån för olika mark- och grundvattenförhållanden. 
Angivna tabellvärden gäller för enkla förhållanden vilka är: 

o Naturliga jordar. 
o Nya fyllningar av friktionsmaterial där sammansättningen är känd. 
o Grundvattnet är sötvatten och innehåller inte kemiska ämnen. 
o Att man kan förutse att miljön kring pålen inte kommer att förändras märkvärt 

under dess livstid.  
 

Tabell 2.2: Dimensionerande rostmån för 100 år i jord under enkla förhållanden (Bengtsson, et al., 
2000). 

Jordart Dimensionerande rostmån 
över GW [mm] 

Dimensionerande rostmån 
under GW [mm] 

Sand, grus samt 
sandiga/grusiga moräner 
och fyllningar 

2 2 

Lera, silt, leriga/siltiga 
moräner 

3 2 

Gyttjig lera/silt, gyttja, 
torv, dy (vattenkvot>80%) 

4 3 

 

Vanligtvis beaktas inte samverkan, mellan betong och stål, vid beräkning av pålens 
tvärsnittskapacitet för slanka stålrörspålar fyllda med betong (Gustafsson, 2014). 
Betongens hållfasthet får endast tillgodoräknas om lastöverföring till betongen i pålens 
topp och skjuvkraftsöverföring mellan stål och betong säkerställts. Dessutom måste en 
kontroll av gjutningens kvalitet utföras (Bengtsson, et al., 2000). 

I jord är korrosionshastigheten relativt låg, men faktorer som kan leda till högre 
korrosionshastighet är; om jorden är gyttja, innehåller sulfid- eller svavelhalter, 
placerad inom industriområden, genomsläpplig (sprängsten) eller om den har elektriska 
strömmar (läckströmmar) enligt (Bredenberg, et al., 2010). Åtgärder för att minimera 
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risken för brott pga. korrosion kan vara att gjuta betong runt pålen, ange extra 
godstjocklek (rostmån) vid dimensionering, målning, plastbeläggning eller ett 
katodiskt skydd. Nackdelen med ett lager av målning, epoxi eller annat ytskikt är att 
det kan uppstå repor vid installation av pålen från maskinerna. Reporna kan, i vissa 
fall, leda till snabbare korrosionsangrepp än vid obehandlade stålytor.  

Dimensionering av betongpålar  

Betong är ett material som kan brytas ned av sulfat- och kloridattacker (Fleming, et 
al., 2009). Detta kan ske, om det finns höga koncentrationer av sulfater och klorider i 
kombination med ett lågt pH-värde i jorden. Eftersom graden av skada ökar med ökad 
halt av skadliga ämnen, är det viktigt att använda en tät betong i en potentiellt skadlig 
miljö. Som tidigare nämnts används betong K50 eller högre. 

Betongpålar dimensioneras för att kunna uppta de laster från överbyggande 
konstruktioner. Enligt Gustafsson (2014) , Bork (2014) och Gullström (2014) är 
betongpålar att föredra när lasten överskrider 350-500 kN. Lastkapaciteten för 
oskarvade standardpålar SP1, SP2 och SP3 i brottgränstillstånd är normalt mellan 
635-1660 kN. Tabell för lastkapaciteter finns i Bilaga B.1.  

Längddimensionering av betongpålar är av stor vikt eftersom att pålar som överskrider 
13 m behöver förses med skarvar (Gustafsson, 2014). Pållängder för betongpålar är 
specifikt angivna i beställning till fabriken. Skarvarna förbereds vid tillverkningen av 
pålen för att enkelt kunna skarva pålarna vid nedslagning. Om skarvar används på en 
betongpåle kallas de olika delarna under-, mellan och överpåle. Överkanten på 
underpålen förses i tillverkningen med tappar som kopplas ihop med mellanpålen som 
har hål för dessa tappar. Fyra spikar slås in från sidorna för att säkra skarven, se Figur 
2.9. Överpålen har en plåtbit i toppen som ska överföra lasterna från fundamentet till 
pålen.  

  

  

Figur 2.8: Skarv för betongpåle, från studiebesök med Hercules i Uppsala (Hulefors, 2014). 
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2.3.5 Verifiering av geoteknisk bärförmåga 

När pålar slås ned till berg i jordar utan friktion, bestäms den geotekniska 
bärförmågan av bergets hållfasthet som oftast är högre än pålens (Pålkommissionen, 
2007). För att verifiera att dimensionerad bärförmåga har uppnåtts, så stoppslås 
spetsburna pålar.  Detta innebär att ett krav på pålens sjunkning definieras och värdet 
mäts i mm/10 slag. Kravet ligger vanligtvis mellan 3-10 mm/10 slag. Stoppslagning 
kontrolleras ofta av generella regler, men kan också anpassas specifikt för platsen. När 
spetsburna pålar slås i lera som överlagrar berg finns det en risk för att pålspetsen lyfts 
(Connie Olsson, 1993). För att undvika detta, bör pålarna efterslås. Kontroll av detta 
görs, direkt efter att pålen har slagits ned, genom att jämföra höjden på pålskallen med 
närliggande pålar. Efterslagning utförs på samma sätt som stoppslagning. Slagning 
görs även för att se till att inget löst material finns mellan påle och berg (Bredenberg, 
et al., 2010). För borrade stålrörspålar med en diameter mellan 115-220 mm kan den 
geotekniska förmågan verifieras genom stötvågsmätning. Lasten får dock inte vara 
större än stålets lastkapacitet (kapacitet för stålrör som ej är fyllt med betong). 
Stötvågsmätning lämpar sig bättre att utföra på borrade pålar än slagna pålar pga. att 
de inte har lika stor initialkrokighet. Initialkrokigheten kan medföra att fjädring 
uppstår under mätningen vilket inte ger ett tillräckligt bra resultat.  

Vid neddrivning av betongpålar i lera är det viktigt att de drivs ned till berg inom en 
viss tid från första slaget (Backhammar, 2014). Det finns annars risk att vidhäftning 
uppstår mellan betong och lera, vilket kan ge ett missvisande resultat vid 
stoppslagning, ett så kallat falskt pålstopp. Pålen kan därmed tillfälligt klara av att 
bära lasterna från stoppslagningen, men kan i efterhand ge vika och sjunka. Det är 
därför viktigt att betongpålar drivs ned till berg under ett begränsat tidsintervall, som 
typiskt kan variera mellan ett dygn och en vecka.  

2.3.6 Utformning av pålgrupp 

En pålgrupp kan bestå av en eller flera pålar som tillsammans med ett 
betongfundament för ned laster till berg. Toppen av en stålrörspåle förses med en 
tryckplatta som gjuts fast i betongfundamentet på 50-100 mm avstånd från kanten. 
Betongpålar har ej någon tryckplatta, utan de gjuts in i betongfundamentet. Ibland 
frigörs armeringen i pålen innan ingjutning. Både pålar och betongfundament måste 
dimensioneras för att kunna uppta de krafter som lasterna skapar. Ofta behövs 
armering i fundamentet för att förebygga dragbrott. I detta arbete dimensioneras 
armerade betongfundament samt pålar enligt Eurokodnormer. 

Som tidigare nämnts delas byggnadsverk in i säkerhetsklasser. Eftersom att brott i 
fundament eller pålar kan innebära en stor risk för allvarliga personskador tillhör 
konstruktionen säkerhetsklass 3, enligt (Johannesson & Vretblad, 2011). 
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2.4 Kostnadseffektivitet  

Alla byggnadsprojekt har ett gemensamt mål om att välja lösningar som är effektiva, 
praktiska och ekonomiskt lönsamma (Fleming, et al., 2009). För att en pålad grund ska 
vara effektiv måste lasterna från ovanliggande byggnad och tillkommande laster från 
deformationer i jordmassan föras ned till fast berg. Av praktiska skäl måste pålarna 
vara av en typ som går att installera med gällande teknik på avsedd plats. Med hänsyn 
till den ekonomiska aspekten av en pålad grund är det viktigt att alla pålar utnyttjar 
sin maximala lastkapacitet och samtidigt ger en tillfredställande säkerhetsmarginal. De 
flesta konstruktioner inklusive grundläggning kan utformas på olika sätt. Eftersom det 
finns många olika kombinationer av påltyper och installationstekniker som kan ge en 
tillfredsställande lösning för en grundläggning är det intressant att studera hur den 
ekonomiska effektiviteten påverkas av valet.  

2.4.1 Lutande pålar 

Lutande pålar är vanligtvis dyrare än vertikala pålar (Fleming, et al., 2009). Detta 
pga. att det tar längre tid att ställa in maskiner och hålla utrustningen i rätt position. 
Det är också mer tidskrävande att slå ned en lutande påle eftersom effektiviteten i 
slagen minskar. Om den lutande pålen är installerad i en lera som undergår sättning 
kan pålen utsättas för böjande moment. Detta kan i sin tur leda till att pålens 
dimensioner måste ökas, och alternativet blir därmed dyrare. Vid dimensionering av 
lutande pålar, finns ofta ett krav på hur tillåten felmarginal av pålens slutposition.   

2.4.2 Produktion och kostnad 

Kostnaden för ett projekt påverkas av tidsåtgången för att genomföra en 
grundläggning (Fleming, et al., 2009). Tiden det tar att installera olika typer av pålar 
varierar. Tidsåtgången är bland annat beroende av pålens längd och material, 
omgivande jordmaterial och storlek på projektet. Som beskrivet tidigare finns det i 
huvudsak två alternativ för installation av pålar, dessa är neddrivning genom slagning 
eller borrning. Slagning av pålar är ofta tidseffektivt om det övre jordmaterialet är av 
mjuk lera och underliggs av ett bärande lager av morän eller fast berg. Om jordmassan 
däremot är hård, tar slagningen längre tid och kostnaderna ökar. Borrade pålar 
tenderar att bli dyrare pga. att tekniken är mer tidskrävande (Karawajczyk, 2014). 
Man kan också förvänta högre kostnader vid borrade pålar vid fall då jorden är mjuk 
och instabil, eftersom att temporära formar krävs för att förhindra att jord täpper igen 
det borrade hålet.  

En vanlig anledning till att grundläggningsprojekt blir dyrare än förväntat är att de är 
projekterade med ”fel” grundläggningsmetod. Ett exempel på detta är att en 
grundläggning är projekterad med borrade stålrörspålar och att det i produktionskedet 
visar sig att slagna betongpålar hade varit möjligt för rådande markförhållanden 
(Gustafsson, 2014). Om installationen hade skett med slagning istället för borrning 
hade kostnaderna reducerats. Ett annat förekommande problem är att konstruktören 
överdriver dimensioner för att vara på den säkra sidan (Bergström, 2014). Detta leder 
till större materialkostnader och att produktionen tar längre tid än nödvändigt.  
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Ett problem vid grundläggning med pålar är att oförutsedda markförhållanden kan 
uppenbara sig under neddrivningen av en påle (Fleming, et al., 2009). Till exempel kan 
stenblock finnas i jorden som inte har framgått av den geotekniska undersökningen. 
Detta leder vanligtvis till att projektet drar ut på tiden och att kostnaderna ökar. 
Problem med stenblock som stöts på vid neddrivning av pålar kan lösas på flera sätt 
(Backhammar, 2014). Om stenblocket ligger relativt högt upp i jorden kan prylning 
företas vilket innebär att ett hål i stenblocket borras innan pålen förs ned. Maximalt 
djup vid prylning är 4 m pga. risk att utrustningen fastnar efter håltagningen. Om 
pålar slås ned mot stenblock finns det risk att pålarna knäcks. Alternativet är då att 
försöka få upp pålen och göra beräkningar för en ny pålgrupp som har andra 
koordinater och vinklar för att undvika stenblocket. Pålarna knäcks dock inte alltid, 
vilket gör att tester av stoppslagning sker mot blocket. Pålarna lämnas om tillräcklig 
bärförmåga uppnås. Vid dimensionering av pålar är det viktigt att tänka på att de inte 
blir för långa ovanför marken. Om pålar är för långa tar kapning tid vilket medför 
högre kostnader. För korta betongpålar är ett större problem än för korta stålrörspålar 
eftersom att skarvning av betongpålar måste ske med en pågjutning på plats eller att 
betongpålen är beställd med skarvar från början. Stålrörspålar kan däremot skarvas 
direkt med samma typ av påle.  

För att kontrollera att pålarna har uppnått den bärighetsförmåga som angivits i 
dimensioneringen görs lasttester som är relativt dyra (Fleming, et al., 2009). Kostnader 
för lasttester har inte inkluderats i denna undersökning. 
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3 Intervjuer 

Intervjuer med sex grundläggningsentreprenörer har genomförts. Dessa entreprenörer 
är Lemminkäinen Sverige AB (Lemminkäinen) (Backhammar, 2014), Peab 
Grundläggning AB (Peab) (Gustafsson, 2014), Hercules Grundläggning AB (Hercules) 
(Bork, 2014), Veidekke Entreprenad AB (Veidekke) (Bergström, 2014), Pålplintar AB 
(Pålplintar) (Gullström, 2014) och Skanska Sverige Region Grundläggning (Skanska) 
(Algaff, 2014). Intervjuerna bestod av två delar. Del 1 innehöll 15 frågor vilka 
behandlade ämnet kostnadseffektivitet för pålning och plint på berg. Del 2 innehöll ett 
kostnadsformulär för produktionskostnader. Resultatet av del 2 redovisas i avsnitt 7.2. 
I jämförelse med konstruktörer har entreprenörer ofta en mer praktisk syn av 
grundläggning. Syftet med intervjuerna är således att samla in användbar kunskap 
gällande val av grundläggningsmetod från entreprenörerna. Nedan följer en 
sammanfattning av viktiga aspekter som framkommit i intervjuerna. Fullständigt 
intervjumaterial samt svar på fråga 1-3 återges i Bilaga A.  

Fråga 4. Vilka kriterier avgör om pålning eller schaktning är att föredra? 

o Djup till fast berg. Vid relativt små djup till fast berg kan det vara lönsamt att 
schakta eftersom att schaktmassorna blir relativt små. Om djupet ökar blir det 
svårare och mer kostsamt att schakta.   

o Vilka laster som ska tas upp av grundläggningen avgör vilken typ av pålar som 
är att föredra. Betongpålar kan ta upp större laster än stålrörspålar.  

o Vilken typ av jordmassor som finns på platsen påverkar valet av metod 
eftersom att olika jordmaterial utgör olika förutsättningar. Det är till exempel 
skillnad på friktionsjord och kohesionsjord. 

o Bergets kvalitet, nivå och utseende. Om berget är ojämnt krävs ofta sprängning 
för att kunna bygga plana gjutformar på berget. Berget måste vara av god 
kvalitet för att kunna uppta laster utan att vittra sönder. 

o Vid schaktning spelar avstånd till närmsta tipp en stor roll eftersom att det kan 
bli stora mängder jordmassa som ska transporteras bort. Tippavgifter kan också 
vara relativt höga för lera. 

o Vid schaktning är grundvattennivån en avgörande faktor om metoden är att 
föredra. Om grundvattennivån är ovan, tänkt schaktnivå, måste lösningar göras 
för att undvika problem som t.ex. bottenupptryckning.  

o Säkerheten för schaktning begränsas till en nivå på ca 2 m för att undvika ras.  
o Antalet plintar som behöver gjutas vid en schaktning spelar en avgörande roll. 

Gjutning av få plintar kan vara fördelaktigt, men om flera hundra plintar ska 
gjutas kan pålning vara att föredra eftersom att det är mindre tidskrävande. 
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Det kan också vara svårt att göra täta plintar eftersom att stora jordmassor 
mellan plintarna behöver schaktas bort.   

o Vilken typ av byggnad som ska grundläggas spelar roll för valet av 
grundläggningsmetod. Om huset ska ha källare behöver schaktning företas.  

o Valet beror också på omgivande faktorer. En riskinventering av kringliggande 
befintliga byggnader kan behövas. Pålning kan skapa vibrationer som andra 
byggnader inte tål. Dessutom medför de olika metoderna olika nivåer av buller 
som kan vara skadliga för omgivningen.   

Fråga 5. Vilka fördelar anser du finns med betong- respektive stålrörspålar? 

o Borrade stålrörspålar ger bättre precision än slagna pålar, men är dyrare. 
o Borrade stålrörspålar är uppskattningsvis 2-3 gånger dyrare än slagna pålar. 
o Vid slagning av pålar kan avvikelser inträffa som gör att pålningen tar längre 

tid. Stenblock kan påträffas som gör att pålen måste koordineras om och slås på 
nytt. Detta undviks vid borrning eftersom att pålen kan borras igenom 
stenblocket.  

o Vid slagning av betongpålar kan ”falskt pålstopp” uppträda. Detta beror på att 
betongen kan växa fast, tillfälligt i jorden, under ett kort tidsintervall. Detta 
problem finns inte för stålrörspålar. 

o Entreprenörerna är eniga om att betongpålar är mest kostnadseffektiva för stora 
laster som överskrider 350-500 kN.  

o Stålrörspålar har lägre etableringskostnader och är lättare att transportera pga. 
sin låga vikt jämfört betongpålar. På grund av detta är stålrörspålar lämpade 
för små jobb och laster som underskrider 350 kN. För betongpålning krävs en 
pålkran som medför en hög etableringskostand. En markbädd kan också behöva 
konstrueras på byggplatsen för att marken ska klara att bära kranen.  

o Stålrörspålar är försedda med en skarvhylsa och är lättare att skarva än 
betongpålar. Betongpålar måste kapas med en klinga om den är för lång och den 
avkapade delen blir spill som ej kan återanvändas. Stålrörspålar som kapas kan 
användas för att skarva nästa påle och medför pga. detta inget spill jämfört med 
betongpålar. Eftersom avkapade betongpålar inte kan återanvändas, är det 
viktigt att pållängderna dimensioneras rätt från början.  

o För att undvika spill på betongpålar utför en del entreprenörer en provpålning 
innan pållängder beställs. Provpålning innebär att man pålar några pålar på 
platsen för att kunna bedöma bergets nivå och upptäcka om det finns block i 
jorden. 

Fråga 6. Vid vilket djup anser du att pålning skulle vara att rekommendera? 

o Betongpålning är lämpligt vid stora djup. Vid stora djup kan knäckning för 
stålrörspålar vara ett problem och dimensionerna måste ökas. En riktlinje som 
finns är att betongpålar inte bör vara kortare än 2-3 m. Om pålar slås kortare 
än 2-3 m och jorden inte är tillräckligt stabil riskerar pålarna att välta. En 
beräkning måste genomföras för att säkerställa pålarnas stabilitet. 

o Vid djup mindre än 2-3 m bör borrade pålar föreskrivas. För borrade pålar finns 
ingen direkt begränsning på minsta längd.  

o Djupet för schaktning begränsas av tillgänglig yta att lägga slänter runt 
omkring schakten. Slänter krävs för att schakten inte ska rasa in. Om platsen 
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begränsas av omkringliggande byggander är schaktdjupet begränsat av hur stor 
yta slänterna tillåts.  
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Fråga 7. Hur många pålar kan slås på en dag? Stål- respektive betongpålar? 

o Spannet för hur många meter påle som kan slås på en dag beror på faktorer så 
som jordmaterial och pålarnas längder.  Om pålarna är långa slås fler pålar per 
dag eftersom att det krävs mindre tid för att lyfta upp och starta installationen 
av en ny påle. 

o Slagna betong- och stålrörspålar kan drivas ned med ungefär samma hastighet 
men det tar längre tid att borra ned stålrörspålar. Se Tabell 7.2 (avsnitt 7.2) för 
angivna värden på neddrivningshastighet. 

Fråga 8. Finns det någon markant skillnad mellan val av grundläggningsmetod för 
tunga/lätta byggnader? 

o Det som skiljer grundläggningar för tunga respektive lätta byggnader åt är 
pålarnas dimension. Vid större laster krävs pålar med större dimension och vid 
mindre laster mindre dimension. Vid grundläggning av småhus kan så små 
dimensioner som 50 mm stålrörspålar användas.  

Fråga 9. Vilka erfarenheter har du av projekt som har varit projekterade med ”fel” 
grundläggningsmetod? (”fel” syftar till att metoden inte har varit den billigaste) 

o En viktig aspekt som framkom som svar på denna fråga är att ett projekt alltid 
är projekterat med den på förhand billigaste metoden, men behöver inte 
nödvändigtvis vara den billigaste metoden i slutändan.  

o De intervjuade entreprenörerna har delvis skilda åsikter kring denna fråga. 
Detta beror troligtvis på olika arbetserfarenheter. En åsikt är att det vanligaste 
felet är att betongpålar är projekterade och att markförhållandena visar efter 
byggstart att borrade stålrörspålar krävs. Dock så framgick det också att ett 
annat vanligt fel är att projektören ofta vill vara på den säkra sidan och därför 
projekterar borrade stålrörspålar men att det sedan visar sig att 
markförhållandena är tillräckligt goda för att slå stålrörspålar istället. 

Fråga 10. Hur ofta händer det att den projekterade grundläggningsmetoden är ”fel”? 

o De flesta entreprenörer är eniga om att det förmodligen händer ganska ofta, 
men att det är svårt att uppge exakta siffror på detta eftersom att man sällan 
gör en specifik undersökning av kostnadseffektivitet efter ett avslutat projekt.  

Fråga 11. Vad är den vanligaste anledningen till att ”fel” metod har använts? 

o Att ”fel” metod har använts kan bero på att den geotekniska undersökningen är 
bristfällig. Ofta beror detta på att för få borrprover har tagits. Vid beställning 
av geoteknisk undersökning kan det vara en stor fördel att veta vilken typ av 
byggnad som ska uppföras för att kunna beställa en geoteknisk undersökning 
som genererar de resultat som behövs. 

o Ibland beror detta på att antaganden har gjorts eftersom att man inte känner 
till alla förutsättningar. 

o En dålig dialog mellan konstruktör och ansvarig person för grundläggning kan 
leda till att ”fel” metod använts. En bättre iterativ dialog mellan dessa parter 
kan leda till att en mer kostandseffektiv metod väljs. 
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o Brister i praktiska kunskaper som kan leda till att projektören ökar dimensioner 
för att vara på den säkra sidan vid dimensionering. 

o I vissa fall när det är svåra förhållanden kan det vara omöjligt att få ut ett 
korrekt resultat av en geoundersökning. Om bergnivån varierar mycket så 
behövs provborrning i varenda punkt för att kunna veta vilken längd pålarna 
ska ha.   

Fråga 12. Hur ofta händer det att dimensionerade pållängder är fel? 

o Alla entreprenörer är eniga om att detta inträffar ofta och kan uppge att pålar 
är projekterade med fel längd i 70-90 % av fallen. Detta beror på ”dåliga 
geoundersökningar”, som i sin tur kan bero på att beställare bortprioriterar 
geoteknisk undersökning i budgeten. Om fel typ av geotekniska prover har 
gjorts kan undersökningens resultat bli irrelevant för att kunna bestämma rätt 
pållängder. För att projektera en pålning så behövs uppgifter om djup till fasta 
förhållanden och då behövs en hejarfallssondering göras. Andra typer av prover 
är tryck- och vingsondering, som undersöker vilka jordlager som är 
representerade i marken. 

o För att undvika att beställa fel pållängder utför några av entreprenörerna 
provpålning. Detta innebär att man testar att påla på platsen för att få en mer 
noggrann uppfattning om vilka längder som behövs. 

Fråga 13. Hur ofta påträffas oväntade stenblock vid pålning/schaktning? 

o Den spontana uppfattningen om hur ofta detta inträffar skiljer sig åt bland 
entreprenörerna. Svar som ”i stort sett alltid” och ”inte så ofta” angavs som 
svar på frågan.  

o De som svarade ”inte så ofta” kompletterade svaret med att det översta 
jordlagret ofta schaktas bort och då upptäcks eventuella stenblock som tas bort. 
Eller så byter man till stålrörspålar om jorden är väldigt blockig. 

o Ett pålstopp på ett stenblock kan utnyttjas om pålen uppmäts ha tillräcklig 
bärförmåga. 

Fråga 14. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

o Vid tjäle kan slagning av pålar ge stora vibrationer som påverkar känsliga 
installationer i omgivningen.  

o Buller kan påverka ett projekt, eftersom att det kan finnas restriktioner på tider 
när buller är tillåtet. 

o Om byggnationen ska utföras på mark med lös lera kan en ordentligt förberedd 
arbetsbädd spara tid. Om man behöver flytta runt på stoppmattor under 
pålningskedet för att hindra maskiner från att sjunka tar pålningen längre tid. 
En ordentlig arbetsbäddbestår av material som packas till tillräcklig bärighet. 

o Kuperade bergnivåer som inte upptäcks i geoundersökningen kan orsaka att 
projektet drar ut på tiden.    

o Om det visar sig att jordmassorna är förorenade kan schaktning dra ut på tiden 
och försena projektet.  
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Fråga 15. Om det händer, hur påverkas produktionen? 

o Faktorerna nämnda i föregående fråga begränsar vilken metod som kan 
användas. Samtliga entreprenörer var eniga om att faktorer påverkar projektet 
genom att förlänga dess produktionstid, t.ex. bör inte pålar slås utanför ett 
dagis på dagtid. 
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4 Referensprojekt 

Med utgångspunkt från två utvalda referensprojekt, representerade av en 
industribyggnad och ett flerbostadshus, från Sweco har två modeller skapats. De två 
modellerna är baserade på projekten Hammarbydepån och Alviks torn. Modellerna 
finns beskrivna i avsnitt 5.1 och 5.2. Från referensprojekten har typlaster som belastar 
pålfundament tagits fram. Baserat på lasterna från referensprojekten har två 
grundläggningsmetoder; schaktning med gjutning av plint på berg och pålning 
(betong- och stålpålning) med pålfundament, dimensionerats med varierande djup till 
fast berg. Tillvägagångssätt för dimensionering och resultat av denna finns beskrivet i 
Kapitel 6.  

4.1 Hammarbydepån 

Hammarbydepån är en multihall som AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ska 
använda som depå för banunderhåll. Byggnaden är avsedd att uppföras på mark som 
redan belastas av en befintlig hallbyggnad från 1950-talet, se Figur 4.1. Swecos 
uppdrag var att projektera K-handlingar för en nybyggnad av en multihall samt 
rivning av befintlig byggnad. Innan alternativet att riva den befintliga byggnaden togs, 
utfördes projektering av en om- och tillbyggnad. SL insåg dock att detta inte skulle 
täcka deras behov och istället beslutades att en helt ny byggnad skulle projekteras. 
Startmöte för projektet hölls första gången i maj 2011. Projektet stoppades pga. 
överklagningar och har sedan återupptagits igen. I mars 2014 hölls på nytt ett 
startmöte.    

Gällande stommen är Swecos uppdrag att konstruera stålkonstruktionen för denna 
multihall samt pålfundament (Lukaszewska, 2012). Huset är indelat i tre delar med en 
grundplatta av betong med dilatationsfogar (Agrell, 2014). Hallen ska innehålla 
funktioner så som ett skjutbord och tre stycken traverser som skapar ytterligare laster 
förutom egentyngd, snö och vind (Lukaszewska, 2012). Traversens egentyngd och 
lyftlast skapar vertikala och horisontella laster som har beaktats i lastnedräkningen. 
Stommen består av stål och är ledad i pelarnas överkanter och fast inspänd i 
underkanter. Laster förs ned genom pelare som utgör samlingspunkter för 
lastnedföring. Momentlaster tas endast upp i anslutning mellan pelare och 
pålfundament (Lukaszewska, 2012). För att föra ned laster från väggar och tak var den 
ursprungliga tanken att stabilisera respektive byggnadsdel med snedsträvor. Eftersom 
stora tåg ska kunna köra in genom portar i byggnaden är dessa eliminerade på många 
ställen vilket leder till större momentlaster i pelare. (Agrell, 2014)  
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Marken på platsen består av över- till normalkonsoliderad lera med odränerad 
skjuvhållfasthet som varierar mellan 11 och 34 kPa (Golder Associates AB, 2011). 
Djup till fast berg varierar på platsen och största uppmätta djup är cirka 22 m. 
Grundvattenytan varierar mellan 2-8 m under markytan. Grundläggningen utgörs av 
en blandning av spetsburna slagna stål- och betongpålar, där stålrörspålar är mest 
förekommande. Pålarna är fördelade på 164 fundament som generellt innehåller 6 
stycken pålar och 380 stycken en-pålsfundament. Många av en-pålsfundamenten är 
dimensionerade för att ta upp stora laster från skjutbordet.   

4.2 Alviks torn 

Kv. Racketen, Alviks torn är ett bostadsprojekt utfört av Peab Bostad AB, se Figur 
4.2. Projektet består av 151 lägenheter fördelade i ett höghus med 17 våningar och ett 
låghus med nio våningar (Peab bostad, 2014). Sweco har varit konstruktörer i 
projektet och har bl.a. utfört beräkningar för rivning, påbyggnad, ombyggnad, 
tillbyggnad, pålning och sprängning av berg (Möller, 2014).  

Det bärande systemet i huset består av prefabricerade betongelement som konstruerats 
av en utomstående prefableverantör, Strängbetong. Dimensionerande laster från 
prefableverantör har därefter använts av konstruktör på Sweco för att projektera 
grundläggningen (Möller, 2012). Lasterna består av utbredda laster från grundplattan 

Figur 4.1: Hammarby depån befintlig byggnad (Lukaszewska, 2012). 
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och linjelaster från väggelement. Grundläggningen för höghuset består av en pålad 
grundplatta av betong medan låghuset har både en pålad grundplatta och 
betongplintar direkt på berg (Peab bostad, 2014).  

Alviks torn innehåller tre byggnadsdelar; benämnda A, B och C. Som referens till detta 
examensarbete har husdel B studerats. Husdel B är ett flerbostadshus och är en del av 
låghuset.  

Marken består av lera med odränerad skjuvhållfasthet som varierar mellan 8-19 kPa 
(Årbrink, 2009). På grund av riklig förekomst av lera är en stor del av grundläggningen 
projekterad med fribärande golv på stödpålar. Dock så varierar djupet till fast berg 
under byggnaden och därför planeras att en del ska grundläggas på slagna stålrörspålar 
och en annan del på berg med packad sprängstensbotten. Pålarna är placerade i 
linjemönster längs med bärande väggar där laster förs ned, se illustration från FEM-
Design 13 i Figur 4.3.   

 

Figur 4.2: Kv. Racketen, Alviks torn (Berg CF Möller Architects, 2014). 
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Figur 4.3: Den studerade ytan för Alviks torn med vertikala laster.  
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5 Modeller 

5.1 Industribyggnad 

För att skapa en modell för dimensionering av grundläggning för en industribyggnad 
har projekterade pålfundament studerats i projektet Hammarbydepån. Ett vanligt 
förekommande fundament med tillhörande maximala laster har valts ut. 
Lastnedräkningen för byggnaden är utförd sedan tidigare av konstruktör på Sweco. Ett 
typiskt fundament i Hammarbydepån har 6 pålar varav 4 är lutande och 2 vertikala. 
Det utvalda fundamentet ligger i stomlinje 6C (se Figur 5.1) och belastas av moment, 
horisontell och vertikal last. Högsta och lägsta lastvärden för det utvalda fundamentet 
visas i Tabell 5.1 och en bild från programvaran Autodesk Robot 2014 i Figur 5.2. 
Lasterna som kommer ner i fundamentet har även använts för beräkningar av 
grundläggning med plint på berg. 

 

 

 

Figur 5.1: Sektion 6 ur Hammarbydepån. Laster på fundament vid stomlinje C är använt som lastfall i 
rapporten.  
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Figur 5.2: Typfundament för Hammarbydepån. 

 
Tabell 5.1: Pelarlaster på utvalt fundament från modell i Autodesk Robot.   

FX [kN] FY [kN] FZ [kN] MX [kNm] MY [kNm] MZ [kNm] 

– 1/1 – 49/4 298/1342 – 81/185 – 4/5 – 0/0 

 

FX  Horisontell lastresultant i x-riktning [kN] 

FY  Horisontell lastresultant i y-riktning [kN] 

FZ  Vertikal lastresultant [kN]  

MX  Moment kring x-axeln [kNm]  

MY  Moment kring y-axeln [kNm] 

MZ  Moment kring z-axeln [kNm] 

 

Dimensionerande laster:  FY=49 kN  

FZ=1342 kN   

Mx=185 kNm 
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Markförhållanden är satta till att jorden består av lera med skjuvhållfasthet 20 kPa 
som är ett medelvärde av jordens egenskaper för jorden i Hammarbyprojektet. Enligt 
examensarbetets avgränsningar antas en plan yta av fast berg under lagret av lera. 
Djupet till fast berg är en parameter som varieras mellan 0,5-6,0 m.  

Industribyggnad modelleras med ett typfundament med 4 lutande pålar. I projekt 
Hammarbydepån har det typiska fundamentet 6 pålar men pga. förenklingar i denna 
studie är det optimerade antalet pålar 4 stycken. I Industribyggnad krävs 228 
pålfundament av denna typ. 

5.2 Flerbostadshus 

I den studerade delen av hus B finns pålgruppen som är utvald att representera en 
generell pålgrupp i ett flerbostadshus. Fundamentet har en trekantig form och belastas 
av en pelare i mitten av fundamentet. Fundamentet finns i mitten av huset och 
belastas därmed inte av några horisontalkrafter från t.ex. vind. Vanligt för ett 
flerbostadshus är att moment från vindlaster förs ned till grundkonstruktionen via 
ytterväggar. Momentlaster av betydande storlek finns således inte inne i byggnaden. 
På grund av detta har förenklingen gjorts att typfundamentet i Flerbostadshus endast 
består av vertikal last. Lasten som förs ned i fundamentet från ovanliggande byggnad 
är 650 kN, se Figur 5.3. Utifrån denna last har beräkningar gjorts för en pålgrupp och 
en plint på berg med avseende att optimera kostnaderna. Med hänsyn till egenvikt av 
grundplattan har den vertikala lasten ökats till 864 kN (last tagen från modell i FEM-
design), se Tabell 5.2.  

 

Tabell 5.2: Dimensionerande last för typfundament. 

Figur 5.3: Typfundament Alviks torn. 
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FZ (utan egenvikt från grundplatta) [kN] FZ (med egenvikt från grundplatta) [kN] 

650 864 

 

FZ  Vertikal lastresultant [kN] 

Ett antagande om att jorden består av lera med skjuvhållfasthet 20 kPa är gjort för 
Flerbostadshus. Enligt examensarbetets avgränsningar finns en plan yta av fast berg 
under lagret av lera. Djupet till fast berg är en parameter som varieras mellan 0,5-6,0 
m.  

För Flerbostadshus har fastställts att typfundament med 2 vertikala pålar ska fördelas 
över hela grunden. Genom att studera den totala lasten som förs ned till 
grundläggningen, från byggnaden Alviks torn, har antal fundament för Flerbostadshus 
beräknats. Den totala lasten för Alviks torn, husdel B4 och B5, är beräknad till 51 338 
kN. Detta ligger till grund för uppskattningen att 448 fundament med två pålar krävs 
för hela husdel B. 
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6 Dimensionering 

I följande avsnitt beskrivs dimensionering av pålkrafter, pålfundament samt 
betongplintar. Alla dimensioneringar är utförda enligt Eurokod och baserade på 
dimensionerande laster från numeriska modeller. Dimensioneringen ligger därefter till 
grund för att beräkna totala kostnaden bestående av projektering, material och 
produktion, för respektive grundläggningsmetod vid djup till berg inom intervallet 0-
6,0 m. Ett flödeschema över beräkningsgången finns i Figur 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6.1: Flödesdiagram för beräkningar. 
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Beräkningar av pålkrafter har gjorts baserade på förenklade analytiska metoder med 
Mathcad 15.0 respektive beräkningsprogrammet Rymdpålgrupp, avsett för statisk 
analys av pålgrupper. Pålkrafterna används sedan för att dimensionera pålarnas 
dimensioner. Dimensioner för stålrörspålar är valda baserat på dimensioneringstabeller 
från Ruukki (2012) och Pålkommissionens rapport 94 (1996) för betongpålar, se 
dimensioneringstabeller i Bilaga B.1.  

De fyra studerade grundläggningsmetoderna innehåller betongkonstruktioner som är 
dimensionerade utifrån samma lastfall. Ett armerat betongfundament, tillhörande pål-
gruppen, och en betongplint har dimensionerats enligt Eurokod 2.  Dimensioneringen 
av dessa finns beskrivet i avsnitt 6.4.   

6.1 Analytiskt beräknade pålkrafter 

Pålkrafter för pålgrupper med enbart vertikala pålar och pålgrupper med både lutande 
och vertikala pålar har beräknats analytiskt enligt ekvation (6.1), (6.2) och (6.3) ur av-
snitt 6.4.2 Lastfördelning i pålgrupper (Johannesson & Vretblad, 2011). Ekvationerna 
beräknar statiska pålkrafter utan hänsyn till sidomotstånd och inspänning i upplag.  

Enbart vertikala pålar:    
 

 
 

        

∑    
        

∑                   (6.1) 

Pålgrupp med vertikala och lutande pålar: 

Vertikal påle:      
 

        
 

    

∑                                (6.2) 

   

Lutande påle:    
     

        
 

 

     
 

    

∑    (6.3)  

  

Pi Pålkraft i varje påle [kN] 

Q Vertikal lastresultant [kN] 

n Antal vertikala pålar [st.] 

m Antal lutande pålar [st.] 

e,r Hävarm för last respektive pålkraft [m] 

ν Vinkel av påle från pålcentrum till vertikalaxel [˚] 

H Horisontell lastresultant [kN] 
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6.2 Numeriskt beräknade pålkrafter 

Rymdpålgrupp är ett beräkningsprogram som beräknar tredimensionella pålgrupper. 
Pålgrupperna kan vara statiskt bestämda eller obestämda.  I beräkningarna kan 
hänsyn tas till jordens sidomotstånd och inspänning i pålfundamentet. De resultat som 
fås fram av programmet är pålgruppens förskjutningar, pålkrafter för olika 
lastkombinationer, grafisk redovisning av pålarnas placering, pålcentrum och grafisk 
presentation av maximala och minimala krafter.  

Med dimensionerande laster från referensprojekt har pålkrafter beräknats för två fall 
för olika pålgrupper i Rymdpålgrupp. I Fall 1 har sidomotståndet ej beaktats för att 
resultatet ska bli jämförbart med de förenklade analytiska beräkningarna. I Fall 2 har 
en mer detaljerad beräkning av pålkrafterna genomförts i syfte att optimera 
pålgruppernas dimensionering. I detta fall har kohesionsjordens sidomotstånd 
beräknads baserat på bäddmodulen enligt ekvation (6.4). I samtliga beräkningar antas 
pålens topp vara fast inspänd i fundamentet. Minsta avstånd mellan pålar och avstånd 
mellan påle och kant är definierad som 400 mm.  

Figur 6.2: Förklarande figur till ekvation (6.2) och (6.3) (Johannesson & Vretblad, 2011). 
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Bäddmodul:                                                 (6.4)  

kd Bäddmodul [kPa] 

cud Skjuvhållfasthet i jorden [kPa] 

6.2.1 Industribyggnad 

Analytiskt beräknade pålkrafter för Industribyggnad redovisas i Tabell 6.1 nedan (se 
beräkningsgång i Bilaga B.2). Beräknade pålkrafter är baserat på dimensionerande 
laster för Industribyggnad enligt avsnitt 5.1. De dimensionerande lasterna från 
Industribyggnad används och består av moment, vertikal- och horisontell last.  På 
grund av moment och horisontell last har pålgrupperna dimensionerats med lutande 
pålar.  

 
Tabell 6.1: Maximalt och minimalt värde av analytsikt beräknade krafter per påle, för Industribyggnad, 
med ekvation (6.2) och (6.3). 

Pålgrupp 2 lutande pålar 4 lutande pålar 4 lutande och 2 vertikala pålar 

Pålkraft [kN] 793/591 396/295 276/175 

Fall 1- utan sidomotstånd och pållängd 

Tre pålgrupper med 2, 4 respektive 6 pålar är modellerade och benämnda pålgrupp 1-3. 
Dessa är redovisade i tabell 6.2–6.4.  

Tabell 6.2: Pålkrafter för pålgrupp 1. 

Påle  #1 #2 

Lutning 4:1 4:1 

Pålkraft [kN] 835 548 

 

Figur 6.3: Pålgrupp 1 i plan från Rymdpålgrupp. Betongfundament 2x1 m. 
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Tabell 6.4 Pålkrafter för pålgrupp 3 

Påle  #1 #2 #3 #4 #5 #6 

Lutning 4:1 4:1 4:1 4:1 0 0 

Pålkraft [kN] 233 233 165 165 286 286 

Tabell 6.3: Pålkrafter för pålgrupp 2. 

Påle  #1 #2 #3 #4 

Lutning 4:1 4:1 4:1 4:1 

Pålkraft [kN] 406 406 285 285 

 

Figur 6.4: Pålgrupp 2 i plan från Rymdpålgrupp. Betongfundament 2,2x2,2 m 
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Fall 2 - med hänsyn till sidomotstånd och pållängd  

Pålkrafter för pålgrupp 1-3 är i detta avsnitt beräknade enligt Fall 2. Pålkrafter är 
redovisade i Tabell 6.5–6.7. Sidomotståndet är beräknat enligt ekvation (6.4). 
Pållängden är definierad till totalt 7 m, baserat på att djupet från marknivå till berg är 
6 m och 1 m av pålen är fri (utan sidomotstånd). Dessa resultat är därmed baserade på 
en modell som är mer lik verkligheten än Fall 1. 

Cud=20 kPa 

Kd=400 kPa 

Pållängd=7m 

 
Tabell 6.5: Pålkrafter för pålgrupp 1 med hänsyn till sidomotstånd och pållängd. 

Påle  #1 #2 

Lutning 4:1 4:1 

Pålkraft [kN] 804 579 

 

Tabell 6.6: Pålkrafter för pålgrupp 2 med hänsyn till sidomotstånd och pållängd. 

Figur 6.5: Pålgrupp 3 i plan från Rymdpålgrupp. Betongfundament 2,2x2,2 m. 
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Påle  #1 #2 #3 #4 

Lutning 4:1 4:1 4:1 4:1 

Pålkraft [kN] 402 402 290 290 

 

Tabell 6.7: Pålkrafter för pålgrupp 3 med hänsyn till sidomotstånd och pållängd. 

Påle  #1 #2 #3 #4 #5 #6 

Lutning 4:1 4:1 4:1 4:1 0 0 

Pålkraft [kN] 233 233 170 170 282 282 

6.2.2 Flerbostadshus 

Analytiskt beräknade pålkrafter för Flerbostadshus redovisas i Tabell 6.8 nedan (se 
beräkningsgång i Bilaga B.2). Pålkrafterna är beräknade baserat på dimensionerande 
laster för Flerbostadshus enligt avsnitt 5.2.  

Tabell 6.8: Analytiskt beräknade krafter per påle i Flerbostadshus enligt ekvation (6.1). 

Pålgrupp 2 pålar 3 pålar 4 pålar 

Pålkraft [kN] 432 288 216 

 

Fall 1- utan sidomotstånd och pållängd 

Tre pålgrupper med 2, 3 respektive 4 pålar är modellerade och benämnda pålgrupp 4-6. 
Vid beräkning av pålkrafter hos vertikala pålar har eventuellt sidomotstånd ingen 
inverkan på lastupptagningen vid en statisk beräkning. Eftersom typfundamentet i 
Flerbostadshus endast är belastat av vertikala laster dimensioneras endast vertikala 
pålar. På grund av detta beräknas endast Fall 1 för Flerbostadshus. På grund av att 
pålarna är symmetriskt placerade i pålgrupp 4 och 6 blir de numeriskt beräknade 
pålkrafterna (tabell 6.9 och 6.11) lika stora som genom analytisk beräkning (Tabell 
6.8). För pålgrupp 5 skiljer sig krafterna eftersom att Rymdpålgrupp tar hänsyn till att 
pålarna är osymmetriskt placerade i förhållande till lastcentrum, se Tabell 6.10 och 6.8. 
I de analytiska beräkningarna antas att pålarna är symmetriskt placerade. 
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Tabell 6.9: Pålkrafter för pålgrupp 4. 

Påle  #1 #2 

Lutning - - 

Pålkraft [kN] 432 432 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabell 6.10: Pålkrafter för pålgrupp 5. 

Påle  #1 #2 #3 

Lutning - - - 

Pålkraft [kN] 217 431 217 

 

Figur 6.6: Pålgrupp 4 i plan från Rymdpålgrupp. Betongfundament 1,2x0,8 m. 
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Figur 6.8: Pålgrupp 6 i plan från Rymdpålgrupp. Betongfundament 2,2x2,2 m 

 

Tabell 6.11: Pålkrafter för pålgrupp 6. 

Påle #1 #2 #3 #4 

Lutning - - - - 

Pålkraft [kN] 216 216 216 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.7: Pålgrupp 5 i plan från Rymdpålgrupp. Betongfundament 2,2x2,2 m. 
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6.3 Pålar 

Analytiskt beräknade pålkrafter gav likvärdiga resultat som de numeriska 
beräkningarna, se avsnitt 6.2.1–6.2.2. Dimensionering av pålar baserades på analytiska 
beräkningar och utfördes i Mathcad 15.0. Dimensioneringstabeller för pålar finns i 
Bilaga B.1.  

Ingångsvärden för utnyttjande av dimensioneringstabellen för stålrörspålar är ansatta 
enligt följande: 

 Utböjningen av pålen är satt till knäckningslängden/300.  

 Lerans skjuvhållfasthet är 20 kPa.   

 Utvändig rostmån: 2 mm. Ingen invändig rostmån beaktas eftersom 
stålrörspålarna är betongfyllda (Bredenberg, et al., 2010). 

För betongpålar har ingångsvärdet av lerans skjuvhållfasthet, 20 kPa, använts för att 
utläsa dimensionerande lastkapaciteter för SP1, SP2 och SP3. Tillskottet i 
lastkapacitet från att pålarna är fyllda med betong är inte beaktat, i enlighet med 
avsnitt 2.3.4. Pållängder är beräknade utifrån pålens lutning och djup till fast berg. 
Borrade stålrörspålar borras ned minst 0,5 m i berget och kostnaden för denna längd 
har inkluderats i materialkostnaden för borrade stålrörspålar. 

6.4 Betongkonstruktioner 

Pålfundament och plint på berg är betongkonstruktioner som har dimensionerats 
genom analytisk beräkning i programmet Mathcad 15.0. Hela beräkningen redovisas i 
Bilaga B.2. Dimensioneringen är gjord att uppfylla kraven i Eurokod 2 (Eurokod 2 
Utgåva 1, 2008) samt i syfte att vara så kostnadseffektivt som möjligt. För att uppnå 
ekonomiskt effektivitet har konstruktionerna dimensionerats för att minimera 
materialåtgången. Mängden armering och volym betong blir avgörande för 
materialkostnader för betongkonstruktioner. 

6.4.1 Pålfundament 

Vid dimensionering av pålfundamenten har kontroller genomförts avseende 
genomstansning, täckande betongskikt och armeringsmängd. Ett typiskt pålfundament 
finns illustrerat i Figur 6.9. Dimensionerande armering har kontrollerats i över- och 
underkant för fundamentet. Dimensionering av uppvikta förankringslängder har gjorts 
enligt Eurokod 2 för armering i över- och underkant. Pålfundamentet i Industribyggnad 
betraktas som en platta och har därmed armering i både x- och y-riktning. 
Fundamentet i Flerbostadshus är betraktat som en balk och har i och med det endast 
armering i dess längsriktning (x-riktning).    
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Figur 6.10: Plint på berg med vertikallast. 

 

6.4.2 Plint på berg 

Kontroller som är gjorda vid dimensionering 
av plint på berg är momentkapacitet, 
armeringsmängd, prägling, spjälkarmering och 
tryckhållfasthet. En beskrivande bild av plint 
på berg finns i Figur 6.10 Kontroll av 
momentkapacitet är genomförd via en 
slankhetskontroll. En beräkning av kraft-
spridningen i plinten är gjord och styrs av 
tryckplattans storlek och djupet ner till fast 
berg eller fasta förhållanden. 

Prägling har kontrollerats enligt Eurokod 2, 
där kontroll gjordes för att säkerställa att 
bärförmåga är större än dimensionerande last. 
Kontroll avseende behov av spjälkarmering 
har gjorts enligt boverkets regler BBK 04 
eftersom Eurokod 2 inte ger något generellt 
kriterium för detta. 

6.5 Urschaktning 

Beräkning av volym lera som ska schaktas bort har utförts på två sätt, gropvis 
urschaktning och total urschaktning. För gropvis urschaktning har en släntlutning av 
1:1 antagits i enlighet med rekommendationer från Tegsten, et al. (2007) för att uppnå 
släntstabilitet. Beräkning av volym jord har skett enligt ekvation (6.5) som är kopplad 
till kropp i Figur 6.11 (Johannesson & Vretblad, 2011).  

Figur 6.9: Typiskt armerat pålfundament med laster i sektion.  
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Figur 6.11: Förklarande figur till ekvation (6.5) (Johannesson & Vretblad, 2011). 

Volym:   
 

 
   √         (6.5) 

h Avstånd mellan överytans tyngdpunkt och basytans tyngdpunkt [m] 

A Övre area [m2] 

B Basarea [m2] 

Total urschaktning har utgått från att all jordmassa under den tänka byggnaden 
schaktas bort. När mängden lera för gropvis urschaktning blir större än total 
urschaktning övergår beräkningarna med total urschaktning.  

6.6 Beräkningsalgoritm 

Beräkningarna för dimensionering samt kostnader för plint och fundament har gjorts i 
en Mathcad-fil och utgör en mall för att beräkna kostnadseffektivitet vid schaktning 
ner till berg eller pålning med betong- och stålrörspålar, se Bilaga B.2. Mallen har 
gjorts anpassningsbar efter specifika fall genom att ha indata som variabler. Filen är 
dock inte avsedd att användas som huvudsaklig grund för dimensionering av 
fundament eller plintar eftersom markförhållandena ser olika ut vid varje 
byggarbetsplats.  

Filen inleds med en manual som förklarar samtliga steg i beräkningsgången. 
Användaren fyller i färgmarkerade rutor för indata för att göra de kontroller som 
behövs och för att beräkna den mest kostnadseffektiva metoden. Konstruktören kan 
kontrollera följande indata i filen: 

o typ av byggnad, industribyggnad/flerbostadshus 
o dimensionerande laster 
o dimensionering av fundament och plint 
o dimension på pålar 
o antal pålar per fundament, 2 eller 4 
o antal fundament  
o total area av projekterad byggnad 
o djup ner till berg 
o uppskattat antal grundläggningsritningar 
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7 Kostnadsanalys 

Kostnader för material, produktion och projektering utgör i det här examensarbetet 
totala kostnader för grundläggningsmetoderna. Kostnaderna redovisas med statistiska 
mått, medelvärde och median, samt högsta och lägsta värde. Tillvägagångssätt för hur 
respektive delkostnad är beräknad är beskrivet i följande avsnitt.  

7.1 Material 

Analytiska beräkningar av pålkrafter ligger till grund för dimensionering av 
pålgrupperna. De dimensionerade pålgrupperna och betongplintarna utgör grunden för 
att beräkna materialkostnader. Priser för material har samlats in från olika 
producenter. Kostnader för stålrörspålar är baserade på priser från två leverantörer, 
Leverantör 1 och Leverantör 2. Priser för betongpålar är baserade på uppgifter från två 
tillverkare, Pålplintar och Skanska. Respektive priser för pålmaterial är insamlat från 
två tillverkare, därmed redovisas endast medelvärde för denna delkostnad. Priser för 
borrade stålrörspålar kan utläsas ur Tabell 7.1. Installation av borrade stålrörspålar 
kräver också pilot, borrkrona, slagssko och tryckplatta, dessa priser finns i Tabell 7.2. 
För slagna stålrörspålar finns priser per meter i Tabell 7.3 och för tryckplatta och 
slagsko i Tabell 7.4. Priser för betongpålar av typ SP1, SP2 och SP3 med tillhörande 
bergsko finns i Tabell 7.5 och 7.6 nedan. Priser för stålrörspålar inkluderar 
transportkostnad från fabrik till byggarbetsplats medan transportkostnad tillkommer 
för betongpålar. 

Kostnad för betonggjutning av pålfundament och plintar har baserats på priser från 
Swecos interna kostnadskalkyl, framtagen av avdelning Byggadministration (Sweco 
Structures AB, 2014). Kostnadskalkylen innehåller schablonvärden baserade på 
information från Swecos tidigare projekt. Priset för betong är 3000 SEK/m3 och 
inkluderar både material och utförande av gjutning. Kostnad för armering enligt 
Swecos priskalkyl är 27 000 SEK/ton.  
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Tabell 7.1: Priser för borrade stålrörspålar. Priserna för dimensionerna med 90 mm är baserade på priser 
från en utav leverantörerna av stålrörspålar, SEK/m. 

Dimension [mm] Medel Lägsta Högsta 

90x6,3 230 230 230 

115x6,3 238 165 310 

115x8,0 254 198 310 

140x8,0 318 246 390 

140x10,0 355 319 390 

170x10,0 439 388 490 

170x12,5 477 463 490 

220x10 588 527 650 

220x12,5 639 628 650 

 

Tabell 7.2: Priser för pilot(borrkrona), slagsko och tryckplatta för borrade stålrörspålar , SEK/påle. 
Priserna för dimensionen med 90 mm är från en utav leverantörerna av stålrörspålar. 

Dimension [mm] Medel Lägsta Högsta 

90x6,3 850 850 850 

115x6,3 1800 1660 1800 

115x8,0 1800 1660 1800 

140x8,0 2800 2605 2800 

140x10,0 2800 2605 2800 

170x10,0 3900 3790 3900 

170x12,5 3900 3790 3900 

220x10 5800 5590 5800 

220x12,5 5800 5590 5800 

 

Tabell 7.3: Priser för slagna stålrörspålar, SEK/m. 

Dimension [mm] Medel Lägsta Högsta 

75x6,3 133 107 160 
90x6,3 158 127 190 

115X6,3 187 164 200 
115x8,0 205 200 210 
140x8,0 292 264 320 
140x10,0 325 320 329 
170x10,0 509 438 580 
170x12,5 543 507 580 
220x10 563 563 625 
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Tabell 7.4: Priser för tryckplatta och slagsko för slagna stålrörspålar, SEK/påle. 

Dimension [mm] Medel Lägsta Högsta 

75x6,3 248 195 300 

90x8,0 305 210 400 

115x6,3 415 330 500 

115x8,0 415 330 500 

140x8,0 663 625 700 

140x10,0 663 625 700 

170x10,0 838 800 875 

170x12,5 838 800 875 

220x10 1000 1000 1000 

 

Tabell 7.5: Priser för slagna betongpålar, SEK/m. 

Dimension [mm] Medel Lägsta Högsta 

SP1, 235x235 157,5 157 158 

SP2, 270x270 184 178 190 

SP3, 275x275 237,5 225 250 

 

Tabell 7.6: Priser för bergsko till betongpålar, SEK/påle. 

Dimension [mm] Medel Lägsta Högsta 

SP1, 235x235 568 550 550 

SP2, 270x270 650 650 650 

SP3, 275x275 675 650 700 

7.2 Produktion 

Kostnader för produktion har samlats in från tidigare nämnda entreprenörer samt 
tillverkare och mark- och transportföretag; Frentab AB, Peab Sverige AB (mark), 
Skanskas pålfabrik, Veidekkes prefabfabrik och Mantum Logistics. 
Produktionskostnaderna består i detta examensarbete av fyra delar; timpris per 
arbetare, neddrivningshastighet per timme, etableringskostnad och maskinkostnad per 
timme. Maskinkostnader är beräknade per dygn de används i produktion och inte för 
totalt antal timmar de är i bruk. Kostnaderna för respektive del har sammanställts och 
redovisas som stapeldiagram i Figur 7.1–7.6. I Tabell 7.7–7.14 redovisas median-, 
högsta, lägsta och medelvärden för respektive kostnad som senare används vid 
beräkning av totala kostnaden.  

Kostnader för arbetskraft baseras på ett timpris per arbetare multiplicerat med antal 
timmar produktionen beräknas att ta. I Figur 7.1 redovisas att timpriset per arbetare 
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ligger i ett intervall mellan 425-600 SEK för de olika entreprenörerna. Timpriset 
redovisas med olika statistiska mått i Tabell 7.7. Spridningen för angivna timpriser per 
arbetare är liten och medelvärde (496 SEK/h) ligger nära median (500 SEK/h). 
Antalet timmar för produktion baseras i sin tur på neddrivningshastighet för pålar och 
kapacitet för schaktning av jordvolymer. I del 2 av intervjun efterfrågades hur många 
meter påle av de olika typerna som kan slås per timme. De flesta entreprenörer har 
svarat att slagna betong- och stålrörspålar kan drivas ned snabbare än borrade 
stålrörspålar. Neddrivningshastigheter för olika påltyper är redovisade i Figur 7.2. 
Slagna stålrörspålar har ett högre medelvärde (32,1 m/h) jämfört med betongpålar 
(31,0 m/h), se Tabell 7.8. Borrade stålrörspålar har en betydligt lägre 
neddrivningskapacitet och kan drivas ned 10,5 m/h. I Tabell 7.8 kan även skillnaden 
mellan median och medelvärde för neddrivningshatighet utläsas. Högsta värde för 
neddrivning av slagna stålrörspålar är 43,75 m/h medan lägsta värde är 22,5 m/h. 

 

 

Tabell 7.7: Timpriser, SEK/h, per arbetare för samtliga pålningsmetoder. 

Median Medel Lägsta Högsta 

500 496 425 600 

0
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[SEK/h] 

Figur 7.1: Timpris per arbetare från grundläggningsentreprenörer.  
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Tabell 7.8: Kapaciteter, m påle/h, för neddrivning av pålar. 

Typ av påle Median Medel Lägsta Högsta 

Slagna 
betongpålar 

28,1 31,0 25,0 43,75 

Slagna 
stålrörspålar 

31,25 32,1 22,5 43,75 

Borrade 
stålrörspålar 

11,0 10,5 5,0 15,0 

 

Innan ett projekt kan starta måste maskiner transporteras och installeras på 
byggplatsen. För att utföra de olika grundläggningsmetoderna krävs olika typer av 
maskiner och pga. detta skiljer sig etableringskostnaderna åt. Etableringskostnader för 
respektive påltyp är redovisade i stapeldiagram för respektive entreprenör i Figur 7.3. 
Betongpålar har en hög vikt och för att lyfta dessa krävs en pålkran. Etablering av en 
betongpålkran innebär relativt höga kostnader jämfört med både slagna och borrade 
stålrörspålar. Kostnader för etablering är redovisade i Tabell 7.9 och visar skillnader i 
priser beroende på vilken metod som avses. Kostnader för etablering avser enbart en 
kran.  
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Figur 7.2: Antal meter neddriven påle per påltyp. 
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Tabell 7.9: Pris för etablering, SEK. 

Typ av påle Median Medel Lägsta Högsta 

Slagna betongpålar 30 000 36 667 30 000 50 000 

Slagna stålrörspålar 25 000 22 917 12 500 30 000 

Borrade stålrörspålar 25 000 25 417 17 500 35 000 

 

Maskinkostnader för slagna stålrörspålar ligger i ett intervall mellan 600-2150 SEK/h, 
se Figur 7.4 nedan. Motsvarande kostnad för slagna betongpålar är mellan 1000-
2500SEK/h och för borrade stålrörspålar mellan 1750-2000SEK/h. För betongpålning 
och slagna stålrörspålar har entreprenörerna angivit priser som varierar inom ett stort 
intervall. Utfallet för priserna redovisas i tabell 7.10. 
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Borrade stålrörspålar

Slagna stålrörspålar

Slagna betongpålar

Figur 7.3: Etableringskostnader för olika pålningsmetoder.  
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Tabell 7.10: Pris per maskin, SEK/h. 

Typ av påle Median Medel Lägsta Högsta 

Slagna betongpålar 1750 1775 1000 2500 

Slagna stålrörspålar 1750 1583 600 2150 

Borrade stålrörspålar 1900 2125 1500 3000 

 

Transportkostnad av stålrörspålar är inkluderat i meterpriset för materialet medan 
transportkostnad av betongpålar är beräknade utöver kostnader för materialet. Antal 
bilar för transport av betongpålar är baserat på lastbilar med maximal last 30 ton. 
Betongpålar har en hög egenvikt och på grund av detta är volym inte en begränsande 
faktor för transport. I Figur 7.5 redovisas priser för transport av betongpålar från tre 
fabriker till en byggarbetsplats. Byggarbetsplatsen är belägen inom 
Storstockholmsområdet och ett uppskattat avstånd har använts som utgångspunkt för 
prisuppgifterna från tranportföretag eller pålproducent. Pålplintar AB har egen 
produktion av betongpålar i sin fabrik i Nykvarn. För transport av en fullastad bil med 
betongpålar från Nykvarn till byggarbetsplats i Storstockholmsområdet är kostnaden 
4000 SEK. Veidekke har tillverkning av betongpålar i egen fabrik i Västerås och 
transportkostnaden för en fullastad bil därifrån är 4800 SEK. Eftersom att Skanskas 
pålfabrik ej står för transport av betongpålar har Mantum Logistics kontaktats för pris 
för tranport från Skanskas pålfabrik i Västerhaninge till byggarbetsplats. Priset från 
Mantum Logistics är 5346 SEK per fullastad bil. Samtliga priser för transport av 
betongpålar är baserade på sammanlagd tid för upplastning, körtid till 
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Figur 7.4: Maskinkostnader för olika pålningsmetoder. 



 

 54 

byggarbetsplats, tid för avlastning och körtid tillbaka till ursprungsplats. Se priser för 
transport av betongpålar i Tabell 7.11.  

 

 

 
Tabell 7.11: Priser för transport av betongpålar till byggarbetsplatsen, SEK/bil. 

Median Medelpris Lägsta pris Högsta pris 

4800 4715 4000 5346 
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Figur 7.5: Priser för transport av betongpålar från fabrik till byggarbetsplats i en lastbil med fullt 
utnyttjad lastkapacitet (30 ton) (Arnudd, 2014). 
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Två markentreprenörer, Peab Sverige AB och Frentab AB, kontaktades angående 
priser för schaktning och transport av jordmaterial till deponi. Priser och kapacitet för 
schaktning är redovisade i Tabell 7.12.  

 

Tabell 7.12: Värden för kapacitet och kostnad för schaktning från entreprenörer (Stenquist, 2014), 
(Fransson, 2014) (Fransson, 2014). 

Schaktning Peab Sverige AB Frentab AB 

Kapacitet maskin [m3/h] 40 30 

Timpris arbetare [SEK/h] 390 450 

Timpris maskin [SEK/h] 780 850 

Etablering [SEK] 4500 6500 

Upplastning och transport till tipp 
[SEK/m3] 

360 290/450 

 

Värden för tippavgifter är baserade på priser från Frentab Kovik, Hummeltorps 
torvindustri AB och D.A. Mattsson, se Figur 7.6. Beräknade tippavgifter ligger mellan 
178-360 SEK/m3, se Tabell 7.13. 

 

 

Tabell 7.13: Priser för tippavgifter, SEK/m3. 

Figur 7.6: Tippavgifter för oförorenad lera för en 3-axlad boggiebil (6 m3). 
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Median Medel  Lägsta Högsta 

300 280 178 360 

 

Värden för schaktning, transport och upplastning har sammanställts i tabell 7.14 
baserat på angivna priser. Priserna för schaktning visar inte lika stor variation av 
värdena som vid pålning men ett högsta, lägsta och medelvärde är likväl redovisade i 
tabeller för att se om det ger utslag i de totala kostnaderna och för att kunna vara 
jämförbara med priserna från pålning. 

  

Tabell 7.14: Priser och kapacitet för schaktning samt transport till tipp. 

Schaktning Median/Medel Lägsta Högsta 

Kapacitet maskin [m3/h] 35/35 30 40 

Timpris arbetare [SEK/h] 420/420 390 450 

Timpris maskin [SEK/h] 815/815 780 850 

Etablering [SEK] 5500/5500 4500 6500 

Upplastning och transport till tipp 

[SEK/m3] 
360/367 290 450 

 

7.3 Projektering 

Kostnader och tidsuppskattningar för grundläggningsprojektering är sammanställda i 
följande avsnitt. En antagen förutsättning för beräkning av projekteringskostnader är 
att en person med lång erfarenhet är delaktig. Detta leder till att timpriset för en 
konstruktör är antaget att ligga mellan 700-800 kr/h (Carne, 2014). I större projekt 
brukar flera personer med olika ansvarsområden vara involverade. Det kan t.ex. vara 
en person som arbetar med dimensionering av pålgrupper, en som har ansvar för 
grundplattan och en annan som ansvarar för beräkning av armeringen.  

Det är ingen större skillnad gällande tidsåtgång vid projektering mellan stål- och 
betongpålar vilket gör att projekteringskostnaderna blir ungefär samma oavsett typ av 
påle vid pålning (Carne, 2014). Om betongplintar ska dimensioneras vid schaktning är 
tidsåtgången för projektering ungefär densamma som för projektering av stål- och 
betongpålar med tillhörande betongfundament.  

Uppskattningar av projekteringskostnader för genomförda projekt kan vara svårt att 
ta fram i efterhand pga. att olika metoder för redovisning av arbetade timmar har 
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använts. Avgränsningar mellan ansvarsområden och sättet att arbeta kan vara olika. 
För Hammarbydepån var det möjligt att ta ut exakt antal timmar som har gått åt till 
projektering av grundläggningen. För Alviks torn fanns ej dessa timmar sparade 
separat, utan det gick endast att utläsa antal timmar som totalt har lagts ner i 
projektet. För att en jämförelse skulle kunna göras för projekteringskostnaderna mellan 
referensobjekten användes antal ritningar som projekterats för grundläggningen. Ett 
schablonvärde har ansatts för varje ritning och multipliceras med totala antalet 
ritningar (Berglind, 2014) (Möller, 2014). Detta har genererat den totala kostnaden för 
projektering av Industribyggnad och Flerbostadshus. Ritningar för grundläggning är 
ofta mer komplicerade än övriga ritningar vilket gör att det uppskattade priset per 
ritning är 20 000 kr jämfört med 15 000 kr för övriga typer av konstruktionsritningar. I 
Tabell 7.15 redovisas de projekteringskostnader som beräknats för Industribyggnad och 
Flerbostadshus. Totala kostnader för projektering av en grundläggning har beräknats 
genom att anta ett schablonvärde på 20 000 kr per ritning. 

 

Tabell 7.15: Total projekteringskostnad för olika grundläggningsmetoder.  Pålning inkluderar projektering 
av pålar och betongfundament. Plint på berg inkluderar projektering av schaktplan och betongplintar.  

Grundläggningsmetod 
Industribyggnad Flerbostadshus 

Pålning Plint på berg Pålning Plint på berg 

Projekteringskostnad 
[SEK] 

2 400 000 2 400 000 680 000 680 000 

7.4 Totalkostnad 

För att kunna dra slutsatser om vid vilket djup till fast berg den kostnadseffektiva 
brytpunkten ligger för pålning jämfört med schaktning med plint på berg har de totala 
kostnaderna analyserats för Industribyggnad respektive Flerbostadshus. 

7.4.1 Industribyggnad 

I Tabell 7.16 redovisas respektive grundläggningsmetod med totala kostnader, 
baserade på medelvärden, för Industribyggnad med 1,0 m stegintervall ned till 6,0 m 
djup. För varje djup och grundläggningsmetod är även lägsta och högsta kostnad 
angivna som ett procentuellt värde. Borrade stålrörspålar visar störst avvikelse mellan 
medel-, högsta och lägsta pris. Vid 6,0 m djup ökar den totala kostnaden med 56 % när 
beräkningar utförs med maximal prissättning av alla delkostnader och lägsta 
produktionshastighet. I Figur 7.7 är värden från Tabell 7.16 presenterade i ett 
linjediagram. I diagrammet åskådliggörs totalkostnader baserade på medelpriser för 
plint på berg och pålning. Totalkostnaden för slagna stålrörspålar är lägre än 
totalkostnaden för slagna betongpålar och borrade stålrörspålar för samtliga studerade 
djup till fast berg. Borrade stålrörspålar är alltid dyrare än slagna stål- och 
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betongpålar. Linjediagram baserade på samtliga statistiska metoder finns i Mathcad-
beräkningar i Bilaga B.2. 

 

 

z 

[m] 
Plint på  

berg  

[SEK] 

∆ 

[%] 

Slagna  
stålrörspålar  

[SEK] 

∆ 

[%] 

Slagna 
betongpålar  

[SEK] 

∆ 

[%] 

Borrade  
stålrörspålar  

[SEK] 

∆ 

[%] 

1 3 432 000 +3,5 
– 3,2 

7 072 000 +3,6 
– 3,3 

7 462 000 +2,2 
– 1,9 

9 083 000 +14,3 
– 4,7 

2 6 324 000 +5,5 
– 4,8 

7 374 000 +5,7 
– 5,0 

7 838 000 +3,9 
– 3,3 

9 922 000 +25,8 
– 6,8 

3 12 410 000 +7,4 
– 6,3 

7 676 000 +7,6 
6,5 

8 214 000 +5,4 
– 4,5 

10 760 000 +35,5 
– 8,7 

4 23 010 000 +9,1 
– 7,7 

 7 978 000 +9,4 
– 8,0 

8 589 000 +6,7 
– 5,6 

11 600 000 +43,7 
– 10,2 

5 39 460 000 +10,7 
– 9,0 

8 280 000 +11,0 
– 9,3 

8 965 000 +8,0 
– 6,6 

12 440 000 +50,9 
– 11,6 

6 63 100 000 +12,2 
– 10,2 

8 583 000 +12,5 
– 10,6 

9 341 000 +9,2 
– 7,5 

13 280 000 +57,1 
– 12,8 

 

Tabell 7.16: Totalkostnad för respektive grundläggningsmetod med djup till berg, z, 1,0–6,0 m. Baserat på 
medelpriser för Industribyggnad. ∆ är procentuell skillnad för högsta och lägsta totalkostnad jämfört med 
medelvärdet. 



 

 59 

  

Figur 7.7: Totalkostnader baserade på medelvärden, Industribyggnad, för de fyra olika 
grundläggningsmetoderna beroende av djup ner till berg 0,5-6,0 m. 

 

En mer detaljerad version av diagrammet för z-intervall 1,5–3,5 m finns i Figur 7.8 där 
brytgränser för kostnadseffektivitet kan utläsas. För Industribyggnad ligger 
brytpunkten för kostnadseffektivitet mellan plint på berg och slagna stålrörspålar vid 
2,25 m djup till fast berg. Brytpunkten för slagna betongpålar ligger vid 2,4 m djup 
jämfört med plint på berg. Gränsen för kostnadseffektivitet vid användning av borrade 
stålrörspålar ligger vid 2,8 m djup. Vid betraktande av totalkostnader baserat på 
median ligger brytpunkten vid lägre djup för samtliga grundläggningsmetoder jämfört 
med beräkning baserat på medelvärde, se Figur 7.9.   
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Figur 7.8: Totalkostnader baserade på medelvärden, Industribyggnad, för de fyra olika 
grundläggningsmetoderna beroende av djup ner till berg 1,5–3,5 m.  

 

 

Figur 7.9: Totalkostnader baserade på median, Industribyggnad, för de fyra olika grundläggningsmetoderna 
beroende av djup ner till berg 1,5–3,5 m. 
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Cirkeldiagrammen i Figur 7.10 visar förhållandet, vid 2 m djup, mellan projektering-, 
material och produktionskostnader för de fyra grundläggningsmetoderna för en 
Industribyggnad. Resultatet visar att materialkostnaderna är stora vid pålning, ca 63 
%, medan produktionskostnaderna är relativt låga, 4,5–12,7 %. För metoden, plint på 
berg är fördelningen omvänd. Största delen av kostnaderna står produktion för, 48,2 
%, medan materialkostnader endast står för 13,8 % av den totala andelen. Den 
sammanlagda andelen av produktion och material utgör ca två tredjedelar av den 
totala kostnaden för respektive metod. Det bör tilläggas att kostnader för byggbodar, 
arbetsledning och tillägg för vinst och risk ej är medberäknade i den här studien.  

 

7.4.2  Flerbostadshus 

I tabell 7.17 är kostnader, baserade på medelvärden, för intervallet 1,0 till 6,0 m djup 
redovisade för Flerbostadshus.  I samma tabell finns värden för procentuell avvikelse 
där medelvärdet är jämfört med högsta och lägsta möjliga pris. Borrade stålrörspålar 
visar en större avvikelse jämfört med övriga grundläggningsmetoder och den högsta 
avvikelsen är 82,9 %.  Totalkostnader för samtliga grundläggningsmetoder, baserade 
på medelpriser, (0-6m djup till fast berg) är redovisade i ett linjediagram i Figur 7.11. 
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Figur 7.10: Jämförelse av kostnadsandelar av totalkostnaden, vid 2 m djup till fast berg, för  
Industribyggnad. 
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Ur Figur 7.11 utläses att både slagna betong- och stålrörspålar har likvärdig ökning i 
förhållande till djup ner till berg. Slagna stålrörspålar är billigare men det skiljer inte 
mycket mellan de två metoderna.  

 

 

z 

[m] 

Plint på 
berg  

[SEK] 

∆ 

[%] 

Slagna 
stålrörspålar  

[SEK] 

∆ 

[%] 

Slagna 
betongpålar  

[SEK] 

∆ 

[%] 

Borrade 
stålrörspålar  

[SEK] 

∆ 

[%] 

1 2 540 000 +10,8 
– 11,5 

2 690 000 +8,3 
– 7,7 

3 003 000 +6,7 
– 5,4 

4 548 000 +26,8 
– 8,5 

2 5 378 000 +14,8 
– 15,7 

3 004 000 +12,0 
– 11,0 

3 403 000 +10,2 
– 8,3 

5 361 000 +44,8 
– 11,4 

3 7 727 000 +15,4 
– 16,4 

3 318 000 +15,1 
– 13,6 

3 803 000 +12,9 
– 10,5 

6 175 000 +58,1 
– 13,6 

4 10 080 
000 

+15,7 
– 16,7 

3 632 000 +17,6 
– 15,8 

4 203 000 +15,2 
– 12,3 

6 989 000 +68,3 
– 15,3 

5 12 420 
000 

+16,0 
– 17,0 

3 946 000 +19,7 
– 17,6 

4 603 000 +17,0 
– 13,8 

7 803 000 +76,3 
– 16,6 

6 14 770 
000 

+16,1 
– 17,1 

4 260 000 +21,5 
– 19,1 

5 003 000 +18,5 
– 15,1 

8 617 000 +82,9 
– 17,7 

 

Tabell 7.17: Totalkostnad för respektive grundläggningsmetod med djup till berg, z, 1,0–6,0 m. Baserat på medelpriser för 
Flerbostadshus. ∆ är procentuell skillnad för högsta och lägsta totalkostnad jämfört med medelvärdet. 
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I Figur 7.12 finns en inzoomad bild av Figur 7.11 där brytpunkter för 
kostnadseffektivitet kan utläsas. Schaktning ner till berg är det mest kostnadseffektiva 
alternativet om djup ner till berg är mindre än 1,05 m för Flerbostadshus. Vid ett 
grundläggningsdjup mellan 1,05–1,15 m, är plint på berg billigare än slagna 
betongpålar men dyrare än slagna stålrörspålar. Brytpunkten för kostnadseffektivitet 
för borrade stålrörspålar och plint på berg ligger vid 2,0 m djup till fast berg. 
Brytpunkten baserat på median ligger vid lägre djup jämfört med 
medelvärdesberäkningen, se Figur 7.13. 
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Figur 7.11: Totalkostnader baserade på medelvärden, Flerbostadshus, för de fyra olika 
grundläggningsmetoderna beroende av djup ner till berg 0,5-6,0m. 
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Cirkeldiagrammen i figur 7.14 visar förhållandet, vid 2 m djup, mellan projektering-, 
material och produktionskostnader för de fyra grundläggningsmetoderna för 
Flerbostadshus. Resultatet visar att materialkostnaden är hög, 65,0-67,4 %, vid pålning 
men att produktion och projektering är relativt låga kostnader. För plint på berg är 
produktion en stor del av totalkostnaden, 59,4 %.  
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Figur 7.12: Totalkostnader baserade på medelvärden, Flerbostadshus, för de fyra olika 
grundläggningsmetoderna beroende av djup ner till berg 0,5-3,0m. 
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Figur 7.13: Totalkostnader baserade på median, Flerbostadshus, för de fyra olika 
grundläggningsmetoderna beroende av djup ner till berg 0,5-3,0 m. 



 

 65 

 

 

 

59,4% 
28,0% 

12,6% 

Plint på berg 

22,3% 

65,0% 

12,7% 

Borrade stålrörspålar 

12,6% 

67,4% 

20,0% 

Slagna betongpålar 

Produktion Material Projektering

10,5% 

66,9% 

22,6% 

Slagna stålrörspålar 

Figur 7.14: Jämförelse av kostnadsandelar av totalkostnaden, vid 2 m djup till fast berg, för 
Flerbostadshus.  
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8 Utvärdering av resultat 

8.1 Diskussion 

Under examensarbetets gång har det uppmärksammats att grundläggning är ett 
komplext ämne och många faktorer påverkar valet av grundläggningsmetod. Faktorer 
som påverkar valet är bl.a. jordtyp, grundvattennivå, typ av byggnad och djup till fast 
berg. Det är svårt att ange en generell metod vid val av grundläggningsmetod ur ett 
kostnadseffektivt perspektiv eftersom varje faktor har en unik påverkan i ett projekt. 
Det här har lett till slutsatsen att det är omöjligt att ange en generell metod för 
kostnadseffektivitet vid val av grundläggningsmetod. Dock kan slutsatser dras utifrån 
gällande avgränsningar. 

Resultatet från undersökningen i detta examensarbete har en begränsad tillämpning 
pga. avgränsningar som gjorts. Bland annat är djupet till fast berg avgränsat till djup 
som ej kräver pålskarvar. Dock tyder underökningens resultat på att det inte är rimligt 
att plint på berg kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för grundläggning på djup 
till fast berg större än 6 m. Grundvattennivån kan befinna sig över bergets nivå vilket 
gör att schaktning utan stabilisering med t.ex. spont kan bli problematiskt. Kanterna 
av en schakt måste läggas i slänter om den inte stöttas av en spont. I detta arbete är 
stöttning av jordmassor med spont exkluderat. Detta är något att ta hänsyn till vid 
tillämpning av rapportens slutsats.  

Vid dimensionering av grundläggningsmetoder är markförhållanden avgörande och kan 
variera mycket mellan olika projekt. I beräkningarna har det antagits att jorden består 
av ren lera. Detta är dock sällan fallet i verkligheten. Vissa jordtyper kan försvåra 
utförandet av grundläggning och därmed påverka de totala kostnaderna. Om jorden 
består av friktionsjord, istället för lera, blir det svårare att driva pålar och därav kan 
resultatet för kostnadseffektivitet ändras. En annan påföljd av oupptäckta jordarter är 
att pållängder kan feldimensioneras. För betongpålar kan överlängder och för korta 
pålar leda till högre kostnader. Ytterligare en aspekt att beakta vid användning av 
betongpålar är att de är beroende av hur fördelningen av jordmaterialet ser ut. Vid 
lera, utan block och sten, är betongpålar ett mycket bra och billigt alternativ då 
neddrivningshastigheten per timme är relativt hög. Om det däremot är blockig jord, 
finns det risk att betongpålarna slås av när de stöter emot blocken. Detta kan bli 
mycket kostsamt, eftersom pålarna måste dras upp ur jorden och slås på sidan av 
blocket, alternativt lämnas den skadade pålen kvar. Om den geotekniska 
undersökningen har påvisat mycket blockig jord bör ett annat alternativ än 
betongpålar övervägas. Även om stålrörspålar är dyrare per meter kan de vara det 
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billigaste alternativet i slutändan. Att ändra metod på plats är dyrt och resulterar ofta 
i högre kostnader än om projekteringen hade varit rätt från början.  

De dimensionerande lasterna tagna ur referensprojekten inkluderar inte dragkrafter, 
vilka kan uppstå pga. t.ex. vindlaster. Om en grundkonstruktion utsätts för denna typ 
av last måste den förankras i berget. Detta skulle med stor sannolikhet leda till en mer 
tidskrävande projektering och produktion samt högre materialkostnader. Dragkrafter 
är exkluderat i detta examensarbete, därför är det viktigt att ta hänsyn till effekter av 
eventuella dragkrafter, vid tillämpning av de rekommendationer som ges i denna 
rapport.  

Vid ett stort projekt kan det t.ex. behövas 4-5 kranar för nedslagning av pålar vilket 
ökar etableringskostnaderna avsevärt. I detta examensarbete har kostnader för en 
pålkran beräknats. Kostnader för byggbodar, arbetsledning och tillägg för vinst och 
risk ej är medberäknade i den här studien. Detta skulle ha gett en högre kostnad för 
produktion för samtliga studerade grundläggningsmetoder men förhållandet mellan 
dem skulle i stort sett vara oförändrat.  

Alla kostnader i rapporten är baserade på priser från entreprenörer som är verksamma 
inom branschen. Trots detta var det svårt att få exakta prisuppgifter pga. att 
materialpriser fluktuerar på marknaden och olika entreprenörer har olika avtal med 
leverantörer. Priser beror även på hur markförhållanden för respektive projekt ser ut. 
Därmed är samtliga beräknade kostnader baserade på uppskattningar av den verkliga 
prissituationen på marknaden och bör beaktas utifrån det. Trots uppskattningar av 
priser anses undersökningen kunna bidra med en relevant indikation för att kunna 
avgöra vilken grundläggningsmetod som är mest kostnadseffektiv. 

För att undvika att en felaktig prisbild framställs har median, lägsta, högsta och 
medelvärde beräknats för samtliga kostnader. En jämförelse av totalkostnader 
baserade på medelvärde och median visade att brytpunkten för kostnadseffektivitet 
ligger på ungefär samma djup för samtliga grundläggningsmetoder. Detta tyder på att 
spridningen av insamlade priser är låg och ökar trovärdigheten av att basera 
slutresultatet på medelvärdesberäkningarna. För borrade stålrörspålar gav beräkning 
med högsta, lägsta och medelvärde stora skillnader i pris. Vid 6 meters djup skilde det 
82,9 % mellan högsta pris och medelpris (Flerbostadshus). Detta beror till största del 
på att uppskattningar av kapaciteten att borra pålar skiljer sig mycket mellan 
entreprenörerna. Det ger ett kraftigt utslag på kostnaderna. För övriga metoder är 
skillnaderna inte lika stora utan det är maximalt 20 % skillnad. Som tidigare nämnt är 
alla uppgifter uppskattningar, vilket leder till stora variationer mellan värdena.  

I beräkningar för plint på berg antas en beräkningsmodell för gropvis urschaktning som 
består av att slänterna läggs i lutning 1:1. Beräkningar av urschaktningsvolym, för 
plint på berg, utgår från gropvis urschaktning tills den totala volymen för gropvis 
urschaktning är lika stor som volymen för total urschaktning. När volymen av gropvis 
urschaktning överskrider total urschaktning övergår beräkningen till att beräkna 
urschaktningsvolym bestående av total urschaktning. Att lägga slänter i lutning 1:1 
ger en relativt hög säkerhet mot ras när schaktdjupet är mindre än 2 m. Om en 
brantare släntlutning, t.ex. 2:1, hade dimensionerats hade schaktmassorna blivit 
mindre. En potentiell innebörd av att slänterna har en lutning 1:1 är att beräknad 
schaktad jordvolym är större än nödvändigt och leder till en högre kostnad för 
metoden plint på berg. En generell uppfattning hos entreprenörer är att konstruktörer 
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ofta överdimensionerar konstruktioner vilket leder till lösningar som ej uppfyller det 
mest kostnadseffektiva alternativet. 

Syftet av det här examensarbetet var att studera skillnaden mellan två typer av 
byggnader, industribyggnad och flerbostadshus. I en industribyggnad tas lasterna 
vanligtvis upp i samlade punkter via pelare medan lasterna i flerbostadshus tas upp 
som linjelaster genom väggelement. Detta bidrar till olika förutsättningar vid 
dimensionering av pålfundament/plintar på berg. I undersökningen modelleras 
Flerbostadshus med 448 fundament på en area av 2190 m2 och Industribyggnad med 
228 fundament på 14636 m2. Vid jämförelse av de två modellerna har Flerbostadshus 
fundament tätt placerade i jämförelse med Industribyggnad. Detta beror på att 
lasterna i Alviks torn består av stora linjelaster från överbyggande betongkonstruktion. 
Troligtvis är detta en av orsakerna till att brytpunkten för kostnadseffektivitet för 
Flerbostadshus ligger vid ett mindre djup (1,05 m) jämfört med Industribyggnad (2,25 
m).       

Undersökningen har visat att schaktning och plint på berg är lönsamt upp till 2,25 m 
för Industribyggnad. Detta gäller vid gropvis urschaktning och relativt få plintar. För 
Flerbostadshus är det lönsamt upp till 1,05 m. Vid större djup än 1,05 m blir plint på 
berg dyrare pga. att Flerbostadshus är dimensionerad med många tätt placerade 
plintar. En aspekt som togs upp under intervjuer var att vid tät placering av plintar 
blir total urschaktning nödvändigt redan vid små djup och leder till högre 
schaktkostnader. Kostnader för borttransportering av lera samt tippavgifter utgör en 
avsevärd del av kostnaden och ökar kraftigt vid stora djup och area. Det kan vara 
svårt att hitta en tipp som tar emot materialet, speciellt om det är förorenat. Vid 
tippning av förorenat material kan kostnaderna bli mycket höga och det finns risk att 
tipparna inte vill ta emot materialet. I denna undersökning har priser från tre 
återvinningscentraler inkluderats och en av dem är betydligt billigare än de andra. 
Vilken tipp som används och avståndet till denna påverkar slutkostnaden för metoden 
plint på berg. Enligt entreprenörer är det dessutom en stor fördel för kostnads-
effektiviteten om transporter av jordmassor kan ske med vändande bil.  

Från undersökningen har det framkommit att slagna stålrörspålar är det billigaste 
alternativet för grundläggning från 2,25 m i Industribyggnad och 1,05 m i 
Flerbostadshus, ur en kostnadseffektiv synvinkel. Dock är stålrörspålar endast något 
billigare än betongpålar som också kan vara ett kostnadseffektivt val. Trots att slagna 
stålrörs- och betongpålar är billigast går det inte alltid att grundlägga med slagna 
pålar. Om djupet ned till berg är mindre än 2,0 - 3,0 m kan slagna pålar ha svårt att 
fästa mot berget och riskerar att välta eller glida iväg. Det har gjorts en 
rimlighetsbedömning av resultatet med hjälp av entreprenörernas uppfattning om vid 
vilket djup det är mest kostnadseffektivt och tekniskt möjligt att påla respektive 
schakta. Ett bättre tekniskt alternativ vid små djup är borrade stålrörspålar, som kan 
fungera från 0,5 m djup. Dessa borras ned 0,5-1,0 m i berget och får god vidhäftning, 
vilket förhindrar vältning och glidning.   
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8.1 Slutsats 

Schaktning med plint på berg är att föredra för djup ned till 2,25 m för Industribyggnad 
och 1,05 m för Flerbostadshus. Vid större djup är slagna stålröspålar den mest 
ekonomiskt fördelaktiga metoden att använda när jorden består av lera, under 
förutsättning att dragkrafter ej uppstår och lasten per påle inte överskrider 300-500 
kN. Vid slagning av stålrörspålar förebyggs problemet att pålar knäcks vid stötning 
mot eventuella stenblock. Detta innebär att metoden innebär en relativt liten risk för 
omprojektering och tillkommande kostnader för detta.  

Resultatet av detta examensarbete bekräftar inte tumregeln om att pålning är att 
föredra från 3 m djup ned till fast berg. Eftersom att slagna pålar inte kan slås på djup 
mindre än 2 m är slutsatsen av detta arbete att slagna stålrörspålar rekommenderas 
från 2,25 m djup ned till fast berg, om det kan säkerställas med stabilitetsberäkning. 

8.2 Förslag på framtida studier 

I denna rapport har alternativ för grundläggning vid olika grundläggningsdjup 
utvärderats för att analysera metodernas kostnadseffektivitet. Det finns även 
effektivitet ur andra perspektiv som skulle kunna vara intressanta att studera som 
skulle påverka rapportens slutsatser. Ett exempel på detta är tidseffektivitet, som 
dagens byggindustri strävar efter. Tidseffektivitet är indirekt inkluderat i denna 
rapport, eftersom att tiden för att driva ned pålar och tiden för att schakta en viss 
jordvolym utgör en del av kostnaden för produktion. Dock är denna faktor inte 
noggrant undersökt. Vilka faktorer som påverkar tidseffektiviteten kan vara intressant 
att gå djupare in på. Frågan om tidseffektivitet är mest riktad mot entreprenörer, och 
de metoder som används i produktion. Om tekniken för att driva pålar kan 
effektiviseras, så kan även tiden minimieras och högre effektivitet uppnås. I detta 
arbete har ingen fokus på att effektivisera grundläggningsteknik gjorts.  

Eftersom undersökningen i detta examensarbete är avgränsad till vissa variabler, t.ex. 
jordtyp, finns det möjligheter att vidareutveckla beräkningsmodellen för att täcka in 
fler marksituationer och lastfall. Om modellen tar hänsyn till fler variabler kan den bli 
mer lik verkligheten och därmed ge ett resultat som är mer likt det verkliga fallet. 
Beräkningsmodellen är gjord i programmet Mathcad 15.0 och skulle kunna göras mer 
anpassad för användaren genom att programmeras med ett grafiskt 
användargränssnitt och ett användarvänligt typsnitt. En idé för ett framtida 
examensarbete är att skapa ett program som beräknar och dimensionerar ett förslag 
för en grundläggning beroende på ett projekts specifika indata.     

I undersökningen är grundläggningen efter schaktning begränsad till platsgjutna 
betongplintar. Ett intressant tillägg är förslagsvis att undersöka kostnadseffektiviteten 
vid schaktning för att sedan fylla upp med bergkross och gjuta en hel grundplatta. 
Detta kan också vara ett alternativ till pålning. Dock beror kostnadseffektiviteten för 
denna metod på tillgängligheten av bergkross som kan vara relativt svårt att få tag på. 
På grund av detta kan uppfyllnad med bergkross bli ett dyrt alternativ jämfört med 
pålning.  



 

 71 

I dagens samhälle är en viktig aspekt miljöpåverkan, därför är det viktig att välja 
konstruktioner med så lite påverkan på miljön som möjligt. Ur denna aspekt är det 
intressant att studera vilken grundläggningsmetod som ger lägst miljöpåverkan och är 
mest effektiv ur miljösynpunkt. Denna studie kan förslagsvis göras genom att studera 
hur de olika materialen påverkar miljön i produktion och installation. Under ett 
studiebesök i Uppsala studerades träpålning som ett alternativ för pålning under 
grundvattenytan. Till exempel kan träpålar vara ett mer miljövänligt material än stål 
och betong, men ruttnar om de är installerade ovan grundvattennivån. I en framtida 
studie kan kostnadseffektivitet för träpålar undersökas. 
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A Intervjuer 

A.1 Intervju med Lemminkäinen  

Andreas Backhammar 
Rosersberg, 2014-02-11 
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Som projektchef innebär mitt arbete att planera, leda, driva och följa upp jobb.   

2. Hur lång erfarenhet av grundläggning har du? 

Tog examen från KTH, Väg & Vatten, 2006. Har 10 års erfarenhet av grundläggning 
och har arbetat med allt möjligt inom området.  

3. I vilka projekt har du jobbat? Vilka grundläggningsmetoder har använts? 

Har jobbat i projekt med sponter, RD-, betong- och stålkärnerpålar. Har arbetat med 
ett cirkulärt vertikalschakt i Mörby centrum projekterat av bl.a. Viveca Arvidsson 
(Sweco) vilket utfördes med borrade sekantpålar. Har också arbetat i projekt med jet-
grouting, kalkcementpelare, bergschakt, urskiftning, grundläggning på packad 
sprängbotten mm. 

4. Vilka kriterier avgör om pålning eller schaktning är att föredra? 

Effektivitet vid schaktning avgörs ofta av avstånd till närmaste plats där utgrävt 
material kan lämnas. Blöt lera och silt innebär en högre tippavgift då det 
kostnadsmässigt nästan kan liknas vid miljöfarligt avfall. Om transporter av material 
till och från arbetsplatsen fungerar effektivt kan schaktning med eventuell återfyllning 
vara en kostnadseffektiv lösning. Det är en stor fördel om man kan lösa det så att 
transporterna görs med ”vändande bil” vilket innebär att samma bil används för att 
transportera material till och från platsen. Om transporterna fungerar på ett effektivt 
sätt är det troligt att schaktning är ett billigare alternativ än pålning.  

Jordmaterial. Om materialet består av silt kan det vara tids- och kostnadskrävande att 
slå ned betongpålar då silt har en fjädrande effekt och påverkar kapaciteten negativt. 
Vid leriga jordar passar pålning bättre.  

Grundvattenytans nivå spelar en stor roll vid val av grundläggningsmetod. Om 
grundvattnet ligger över schaktens djup måste en lösning för att undvika problem som 
till exempel bottenupptryckning göras.  
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Kringliggande byggnader måste beaktas och en riskinventering göras för att undersöka 
vilken metod som är att föredra. Pålning kan skapa vibrationer och buller som kan 
vara störande för omgivningen. 

5. Vilka fördelar anser du finns med betong- respektive stålpålar? 

Borrade stålpålar ger bättre precision men är dyrare än slagna betongpålar.  

Slagna pålar kan innebära avvikelser som gör att pålningen tar längre tid. Exempelvis 
stenblock som gör att pålarna går sönder vid slagning. 

Man kan pryla i eventuella stenblock innan slagning av pålar. Maxdjupet för prylning 
är cirka 4 m, vid djupare prylning kan det bli svårt att få upp prylen ur marken.   

Betongpålar har en förmåga att växa fast i jorden efter en tid som kan variera från 1 
dygn upp till 1 vecka. Det kan alltså vara ett problem att avbryta slagning av långa 
betongpålar för att sedan fortsätta dagen efter, på grund av att pålen då har ”växt 
fast” och inte går att slå djupare ner i jorden. Att pålen har ”växt” fast kan också 
indikera ett falskt pålstopp. Pålstopp och sjunkning (mm sjunkning per talja) är något 
som testas för alla pålar för att kontrollera att pålen tar upp dimensionerad last. Ett 
falskt pålstopp innebär att det finns en risk att pålen inte är slagen till tillräckligt fasta 
förhållanden och att pålen inte tar tillräckligt med last. 

6. Vid vilket djup anser du att pålning skulle vara att rekommendera? 

Betongpålning är lämpligt vid stora djup om det är lera och är en relativt billig metod. 
Slanka stålrörspålar är också relativt billigt men där kan det finnas problem med 
knäckning. Om så är fallet får dimensionen av pålen ökas. En fördel med ”cirkulära” 
rörpålar är att de kan ta mer knäcklast än kvadratiska pålar. 

Betongpålar ska ej vara kortare än 3 m. Vid djup mindre än 3 m bör RD- pålar 
användas vid pålning. Om det är stora laster eller draglaster kan stålkärnepålar 
användas, annars inte på så korta djup. 

- Varför inte betongpålar mindre än 3 m? 

Praxis. De går inte att räkna hem då de blir spetsburna pålar. Kolla med Per 
Åke(Peab Grundläggning) om han kan ge en bättre förklaring 

Om det finns plats runt ett schakt är det inga problem/risker med att lägga slänter i 
lera utan grundvatten. Om grundvattnet är över schaktens nivå kan spont behövas för 
att göra slänten stabil.  

- Vilken lutning har slänterna vid lera och schaktdjup maximalt 6 meter?   

Max 1:2 lutning tror jag, beror på lerans skjuvhållfasthet och eventuell last på 
schaktkrönet. 

7. Hur många pålar kan slås på en dag? Stål- respektive betongpålar? 

Oskarvade pålar, djup 0-6m: 
Slagna betongpålar: 6 pålar/h 
Borrade stålrörspålar: 2,5 påle/h 
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Slagna stålrörspålar: 4,5 påle/h  
 

8. Finns det någon markant skillnad mellan val av grundläggningsmetod för 

tunga/lätta byggnader? 

Grovlek på pålar. En tendens finns att klenare pålar används vid pålning för småhus 
och grövre vid tunga byggnader. Antingen används färre pålar med grövre dimensioner 
eller flera pålar med slankare dimensioner. Vid pålning av småhus kan så små 
dimensioner som 50 mm-pålar användas. I övrigt är det samma principer. Lite mindre 
entreprenörföretag som utför grundläggning av småhus. 

9. Vilka erfarenheter har du av projekt som har varit projekterade med ”fel” 

grundläggningsmetod? (”fel” syftar till att metoden inte har varit den 

billigaste)  

Vanligaste felet är att man väljer slagna betongpålar och att det visar sig att 
markförhållandena i projektet kräver borrade stålpålar. Detta innebär att 
projekteringen måste göras om vilket är tidskrävande och kostnadsineffektivt.  

10. Hur ofta händer det att den projekterade grundläggningsmetoden är ”fel”? 

Ofta, men svårt att säga exakt eftersom det kan vara komplicerat att välja rätt metod. 
Felet beror på många olika faktorer och det är inte alltid möjligt att uppfylla alla 
kriterier.  

11. Vad är den vanligaste anledningen till att ”fel” metod har använts? 

Oftast beror det på att man inte har tillräcklig information om hur underliggande berg 
ser ut, omfattning av fyllning, friktionsmaterial, block mm p.g.a. bristfällig geoteknisk 
undersökning. Oftast beror det på att för få borrprover tas men det kan även vara så 
att förhållandena inte möjliggör tester av borrprover. Det kan t.ex. vara vid redan 
bebyggda marker.  

12. Hur ofta händer det att dimensionerade pållängder är fel? 

9 av 10 gånger.  

13. Hur ofta påträffas oväntade stenblock vid pålning/schaktning? 

I stort sett alltid, men ibland går det bra. Pålstopp på stenblock kan vara bra om det 
tar last och kan betraktas som fast berg. Om betongpålar slås av eller glider av 
stenblocket behövs en ny pålgrupp räknas fram där pålarna är placerade runt 
stenblocket.  

14. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

Vinter, vibrationer och buller. 
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När det är tjäle i marken ska man se upp med att slå betongpålar eftersom att det kan 
ge stora vibrationer som påverkar omgiviningen. Hus klarar oftast dessa vibrationer 
men installationer är känsligare. Man kontrollerar vibrationer under ett projekt med 
vibrationsmätare. Man gör en riskanalys och inspekterar eventuella sprickor innan 
start av projekt. Detta är speciellt viktigt vid slagning eftersom att metoden kan 
orsaka stora vibrationer.  

15. Om det händer, hur påverkas produktionen? 

Begränsar vilken metod som används. Till exempel så kanske man inte väljer att slå 
pålar utanför ett dagis på dagtid. Annars följer man Naturvårdsverkets regler 
angående buller. 

 

Kostnader Lemminkäinen  

Projekt - lätt byggnad 

Antal man och tid 
för utförande av 
grundläggning 

med [st., m 
påle/h] 

Kostnad per man 
och timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
maskiner per 

timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
etablering 

(transport av 
maskiner till 

projekt i 
Mälardalen) 

[SEK] 

slagna stålrörspålar 4 400-450 2000-2300 25 000 

borrade stålrörspålar 2-3 400-450 2700 25 000 

slagna betongpålar 6 400-450 2300-2500 50 000 

schaktad 
grundläggning (utan 
sprängning av berg) 

125 m³ * 400-450 1250-1300 - 

Projekt - tung byggnad         

slagna stålrörspålar 4 400-450 2000-2300 25 000 

borrade stålrörspålar 2-3 400-450 2700 25 000 

slagna betongpålar 6 400-450 2300-2500 50 000 

schaktad 
grundläggning (utan 
sprängning av berg) 

125 m³ * 400-450 1250-1300 - 
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A.2 Intervju med Peab  

Nils Gustafsson, Per-Åke Hörnfeldt och Fredrik Beijer 
Järfälla, 2014-02-19  
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Nils Gustafsson, kalkylingenjör. Förbereda anbud för olika projekt och dimensionera 
pålgrupper i en del projekt.  

Per-Åke Hörnfeldt, biträdande arbetschef.  

Fredrik Beijer, arbetschef. Ansvarig för att verksamheten går runt. Peab 
grundläggning har idag 11 tjänstemän. 

2. Hur lång erfarenhet av grundläggning har du? 

Nils Gustafsson, 4 års erfarenhet. 
Per-Åke 15 års erfarenhet. 
Fredrik Beijer, 15 års erfarenhet. 

 

3. I vilka projekt har ni jobbat? Vilka grundläggningsmetoder har använts? 

Nils, Per-Åke och Fredrik har jobbat med grundläggningsprojekt som berör jet-
grouting, slagna betong- och stålpålar, borrade pålar. Peab har en stor variation av 
grundläggningsprojekt. Allt ifrån grundläggning för små villor till stora 
anläggningsprojekt så som Norra länken.  

4. Vilka kriterier avgör om pålning eller schaktning är att föredra? 

Det är oftast konstruktören eller projektören som avgör vilken metod det blir. Svårt 
med gjutform på berg om berget lutar. Risk för att plinten glider och måste undvikas 
genom att använda bergdubb. Peab anser ofta att pålning är att föredra. Vid 3 m djup 
till berg så får en slagen påle bra kontakt med berg men när djupet till berg är mindre 
än 3 m finns det risk att pålen välter och borrning med stålrörspålar kan vara att 
föredra. Kvaliteten på berget har stor inverkan vid val av metod då berget måste vara 
av god kvalitet och inte vittra sönder vid borrning med stålrörspålar. Bergytan ska 
besiktigas av sakkunnig innan plint på berg kan gjutas. En ytterligare faktor som 
spelar in är antalet plintar som skall gjutas. Om det är 1 plint som ska gjutas så är 
schaktning mer fördelaktigt men om det är 200 st. så är borrning av pålar ett 
alternativ att föredra.  

5. Vilka fördelar anser ni finns med betong- respektive stålpålar? 

Betong är alltid billigast för laster över 500 kN. Under 500 kN lämpar sig stålrörspålar 
bättre. Det är även enklare att skarva stålpålar, som är försedda med en 
skarvhylsa(dimensioner upp till 200mm.), vilket gör att det inte blir något spill. 
Skarvning kan även ske via svetsning men då ska svetsningen kontrolleras med 
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magnetpulver. En svetsskarv ska även svalnas i 16 timmar innan pålen kan fortsätta 
att drivas. För slagna stålrör spelar inte det här så stor roll då det går att fortsätta slå 
på en annan påle under tiden men för borrade stålrörspålar står maskinen still då 
borrsträngen inte kan lyftas upp.  Om en betongpåle blir för lång måste den kapas av, 
vilket görs med hjälp av en klinga som sågar av armeringen och sedan en grävmaskin 
som knäcker pålen, och spillet kan ej återanvändas. En betongpåle kan vara upp till 13 
m lång utan att behöva skarvas. Annars delas pålen in i under-, mellan- och överpåle 
där skarvar mellan varje del krävs. Dessa skarvar är relativt dyra. 

Övrig diskussion 

Det sitter en skarvhylsa på varje rör. Skarvning sker genom att stoppa i nästa stålrör 
och sedan skära av eventuell överlängd. Inget spill över huvudtaget eftersom att man 
kan använda avskuret rör till nästa påle. Borrade pålar finns som standardelement 
med längder: 3, 6 eller 12 m element. De kan skarvas med gängad skarv eller svetsning. 
Svetsning ska kontrolleras med magnetpulver. När den är nerborrad så vill man skära 
av på ett visst ställe. Vid otur kan spill bli ca 2,9 m. Det går inte att få exakt längd. 1:a 
och sista röret har ingen gänga. Skon ska fästas vid första röret. Uppskattning om 
bergnivån fås av den geotekniska undersökningen. Betongpålar prefabriceras i 
beställda längder. Då är det riktigt viktigt med uppskattningen från geotekniska 
undersökningen. En enkelpåle (betong) går inte att skarva vilket innebär att pålen 
försvinner om djupet är för stort. Man vill ha så lite spill så möjligt men pålen får inte 
bli för kort om den ska vara spetsburen. På grund av detta är det svårt att minimera 
spill vid dimensionering av pållängder för betongpålar. Sätt spirorör på betongpålar 
som är för korta och har åkt ner i marken. 2 m på en lång påle är inte så dyrt men blir 
dyrt på en kort påle. Pålen anges till en viss längd. Utifrån denna förbestämda längd 
regleras priset.  Pris på en 10 m lång påle. 1 m extra då kostar det ca 500 kr. 1 m för 
kort får beställaren bara tillbaka 50 % av extrapriskostnaden. Bottenbiten på pålen 
(underpåle) har en bergssko som ska mejslas in i berget. I överkant på underpålen 
sitter tappar som kopplas ihop mellanpålen som har hål för dessa tappar. För att säkra 
skarven slås 4 spikar in från sidorna. Överpålen är plan högst upp med har en plåtbit 
som sedan ska överföra lasten från bygganden till pålen. Beslagen ligger på ca 1000 
kr/paret. För betongpålar upp till 13 m så behövs ingen skarv. Över 13 m så kostar 
varje skarv extra vilket ska vara inkluderat i priset.  

6. Vid vilket djup anser du att pålning skulle vara att rekommendera? 

Betongpålar kan slås från 3 m och om lasten är större än 500kN. Detta med 500kN är 
lite av en tumregel. Inget är hugget i sten. Ibland går det inte att slå betongpålar pga. 
kranens storlek (ca 65 ton). Det kan bli billigare att slå stålpålar kortare än 3 m om 
stabiliteten går att verifiera. Om slagning av betongpålar går att genomföra så är det, 
det billigaste alternativet. Kostnaden blir betydligt mindre än om schaktning ska 
utföras. Det som gör schaktning svårt är var jordmaterialet ska ta vägen och om det 
finns ett bra material att fylla upp med igen. Det här ska vi(Peab grundläggning) inte 
uttala sig om då vi inte sysslar med plintar eller schakt.  

7. Hur många pålar kan slås på en dag? Stål- respektive betongpålar? 

Stålrörspålar: 20-25 m/h 
Borrade stålrörspålar: 10 m/h 
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Slagna betongpålar: 25 m/h 
 

8. Finns det någon markant skillnad mellan val av grundläggningsmetod för 

tunga/lätta byggnader? 

Den stora skillnaden blir dimensionen på pålar. Små byggen grundläggs ofta med 
slagna stålpålar om lasten är under 500 kN. Enda anledningen att använda borrade 
stålrörspålar är om det finns block i vägen. En borrad stålrörspåle är inspänd i berget 
vilket gör att de lämpar sig bäst vid korta djup. Om lasten överskrider 500 kN är det 
billigast att slå betongpålar. Betong används ofta i stålrörspålar för att minska risken 
för korrosion på insidan av röret. I vissa fall räknas också betongen med som en ökning 
av pålens lastkapacitet men endast vid större rör och då finns också armering i 
betongen. Eftersom att risken för korrosion minskar med ett rör fyllt med betong kan 
man ofta dimensionera med ett tunnare rör.  

Övrig diskussion: 

Det man får fram av en stötvågsmätning efter slagning av pålar är vad markens 
geotekniska bärförmåga. Markens bärförmåga. I teorin tar pålen mer last än den 
geotekniska bärförmågan men det finns risk att för att pålen knäcks. Detta kan 
jämföras med spaghetti. Fyller nästan alltid med betong i stålrör p.g.a. korrosion. 
Oftast i grövre pålar räknas betongen med som dimension men inte i mindre. 
Knäcklasten är dimensionerande. Ingen skillnad med betong i om det inte finns 
armering.  Det finns två producenter av godkända system för slagna och borrade 
stålrörspålar (skarvsystem är godkända): Scandia Steel och Ruukki. Längst ner i pålen 
på en borrad påle svetsas en ring som utgör en del av borrutrustningen. Oftast borrar 
man med ringset då det är pålitligt och minst risk för stopp. Ett ringset kostar mellan 
700-4000kr. Det är alltså en engångskostnad/påle.  Vid centrisk borrning stannar 
denna ring kvar i marken vilket gör att mycket material går åt och metoden är dyr. 
Vid excentrisk borrning tar man upp hela borrkronan efter borrning. 
Markförhållandena avgör om det blir centrisk eller excentrisk borrning.  

9. Vilka erfarenheter har du av projekt som har varit projekterade med ”fel” 

grundläggningsmetod? (”fel” syftar till att metoden inte har varit den 

billigaste)  

I ett projekt visade det sig att det hade varit billigare att slå stålpålar istället för att 
borra eftersom att markförhållandena var tillräckligt goda. Projektet var tidspressat 
och man ansåg att borrning var ett säkrare val för att kunna hålla tidsschemat och 
undvika oförutseda hinder i marken. Felen beror ofta på att man har gjort en 
bedömning för att köpa bort en risk. Det finns även en risk att det blir ”fel” metod om 
en konsultfirma tas in som inte har kunskapen. Det kan göra projektet mer 
komplicerat och bli dyrare.   

10. Hur ofta händer det att den projekterade grundläggningsmetoden är ”fel”? 

Se svar fråga 9 och 11. 
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11. Vad är den vanligaste anledningen till att ”fel” metod har använts? 

Att dialogen mellan konstruktör och person ansvarig för grundläggning har varit dålig. 
En bättre iterativ dialog mellan parterna skulle gynna valet av ett kostnadseffektivt 
val av grundläggning.   

12. Hur ofta händer det att dimensionerade pållängder är fel? 

Väldigt ofta, beror på att det inte går att få en exakt undersökning av hur 
markförhållandena ser ut. Detta beror i sin tur på att beställare ofta är snåla med 
budget för geoteknisk undersökning. Jag tycker man kan dela upp en geoteknisk 
markundersökning i två typer. En övergripande för att få en bild av marken, 
jordlagerföljden och jordegenskaper. Då sonderar man ganska glest men tar mer 
provtagningar. Efter en sådan (Gustafsson, 2014) undersökning gör man en bedömning 
om vilken typ av grundläggning som lämpar sig. Om det visar sig att marken är dålig 
ur ett grundläggningsperspektiv kan man åka ut igen och sondera för pålningen. Då får 
man fram pållängder. Oftast görs endast den första undersökningen och därför är de 
bedömda pållängderna ytterst osäkra. Det innebär att grundläggningsentreprenaden 
kan bli mycket billigare eller mycket dyrare än den första offerten. Och i ett husbygge 
vill man undvika oönskade kostnader. Därför tycker jag att man ska göra bättre 
geoundersökningar. Lagen om offentlig upphandling innebär att flera konsulter 
kommer att ha chans att lägga anbud på ett uppdrag. För att ha chans att få 
uppdraget vill man inte att priset ska ligga för högt och därför drar man ner på antalet 
sonderingar vilket ofta leder till en undermålig geoteknisk undersökning. 

På 70-talet då hade man tid att provpåla och därefter beställa pållängder. Detta 
innebar att man hade mindre felberäkningar på pållängder. Dagens projekt är mer 
tidspressade och provpålning hinns inte med. 

13. Hur ofta påträffas oväntade stenblock vid pålning/schaktning? 

Inte så ofta. Ofta schaktas det översta jordlagret bort för att få en jämn yta och då 
elimineras risken för stenblock i ytan. Ibland påträffas block längre ner i jorden och då 
försöks pålen tas upp och pålning sker bredvid stenblocket. 

14. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

Allt handlar om hur många meter påle som kan slås/dag. Det är svårt att förutspå hur 
marken ser ut och därmed antalet pålar som slås ned. Vid lös lera krävs t ex en 
ordentlig arbetsbädd för att pålkranarna ska klara av att stå på marken utan att tippa. 
En ordentlig arbetsbädd kan spara tid. Falskt pålstopp gör att det kan ta längre tid att 
slå ner en påle. Ibland tar det längre tid för att pålarna inte fäster.  

15. Om det händer, hur påverkas produktionen? 

Tar längre tid. 
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Kostnader Peab  

Projekt - lätt byggnad 

Antal man och tid 
för utförande av 
grundläggning 

med [st., m 
påle/h] 

Kostnad per man 
och timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
maskiner per 

timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
etablering 

(transport av 
maskiner till 

projekt i 
Mälardalen) 

[SEK] 

slagna stålrörspålar 2st, 20-25 m/h 600 2000 20 000 

borrade stålrörspålar 3st, 10 m/h 600 2000 20 000 

slagna betongpålar 2st, 25 m/h 600 2000 30 000 

Projekt - tung byggnad         

slagna stålrörspålar 2st, 20-25m/h 600 2000 20 000 

borrade stålrörspålar 3st, 10m/h 600 2000 20 000 

slagna betongpålar 2st, 25m/h 600 2000 30 000 
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A.3 Intervju med Hercules 

Kent Bork, Hercules AB  
Uppsala, 2014-02-20 
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Kalkyl 50 % 

Produktionschef 50 %, övergripande ansvar för arbetsplatser och platschefer.  
 

2. Hur lång erfarenhet av grundläggning har du? 

30 år. Började 1984 som yrkesarbetare och har sedan gått vidare som arbetsledare, 
platschef och arbetar nu som produktionschef. 

3. I vilka projekt har du jobbat? Vilka grundläggningsmetoder har använts? 

Har arbetat med grävpålar, betongpålar. Jobbade under 1990-talet på marksidan. 
Började som arbetsledare 1996 på Hercules och har jobbat med slagna stålpålar. Gick 
över och jobbade med grundförstärkning i mitten av 2000-talet. Började på ett företag 
som heter Aarsleff 2010. Tillbaka på Hercules år 2013 för att arbeta med 
grundläggning.  

4. Vilka kriterier avgör om pålning eller schaktning är att föredra? 

Djupet till fast berg och hur bra geoteknisk undersökning som har gjorts. Vilken typ av 
hus som ska byggas spelar också roll. Har huset källare?  En grundregel är att om det 
är mer än 2 m till fast berg är pålning att fördedra om det kan räknas hem rent 
stabilitetsmässigt. Schaktkillarna vill sällan schakta djupare än 2 m. 
Lämplighetsbedömning för att gjuta plintar på berg är subjektiv. Om det är en 
kombinerad grund, d.v.s. pålar och schaktning används alltid borrade stålrörspålar vid 
övergången mellan de två metoderna för att vara säker på att komma ner till berg.  

5. Vilka fördelar anser du finns med betong- respektive stålpålar? 

Betongpålar är kostnadseffektiva vid höga laster, laster över 350 kN. Stålrörspålar 
bättre vid små jobb eller när lasterna är mindre än 350 kN. Lämplig vid små jobb 
eftersom att etableringskostnaderna är små och billigare att transportera. Långa 
betongpålar (>13 m) blir dyrare än långa stålpålar eftersom att det är dyrare att 
skarva betongpålar än att skarva stålpålar. Också dyrare att kapa överlängder på 
betongpålar eftersom att det leder till spillmaterial. Vid kapning av stålpålar kan 
materialet användas till nästa påle. Borrade stålpålar är 2-3 ggr dyrare.  

6. Vid vilket djup anser du att pålning skulle vara att rekommendera? 

En generell riktlinje idag är att pålning är att föredra när djup till fast berg är mer än 2 
m. Tidigare har riktlinjen varit 3 m. Det som avgör om pålning eller schaktning är att 
föredra är ett första utlåtande från geoundersökningen och sen vilka laster 
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grundläggningen ska klara av. Allt handlar om vilka laster som kommer ner på 
grunden. Tittar ofta på alternativ till beställarens förslag av grundläggningsmetod.   

7. Hur många pålar kan slås på en dag? Stål- respektive betongpålar? 

I lera: 400-500 m i Uppsalaområdet 
 180-200 m betongpålar 
 250-350 m stålpålar 
 
Man kan slå fler meter stål- än betongpålar om det är friktionsmaterial. De är lite 
mindre vilket gör att de kan gå ner 1-2 m djupare än betongpålar.  

8. Finns det någon markant skillnad mellan val av grundläggningsmetod för 

tunga/lätta byggnader? 

Till exempel en pappersindustri har höga krav på minimala sättningar för att maskiner 
inte ska gå sönder då är det bäst att påla med stålkärnepålar. 

Klena stålrörspålar för lätta byggnader. 

9. Vilka erfarenheter har du av projekt som har varit projekterade med ”fel” 

grundläggningsmetod? (”fel” syftar till att metoden inte har varit den 

billigaste)  

Hyreshus i Norra Djurgårdsstaden ska grundläggas på ett område som fungerat som 
tipp tidigare. Material så som till exempel betongrester är fyllnadsmaterial i det övre 
lagret och är omöjligt att slå pålar igenom. Därför har man bestämt att borra pålar 
hela vägen. Men det hade varit möjligt att förborra och sedan slå pålarna i den 
underliggande leran som utger fina förhållanden för slagna pålar. Detta kan möjligtvis 
ha varit en billigare grundläggningsmetod för detta område men inget som är utrett. 
Det är alltid projekterat med den billigaste metoden men behöver inte bli det i 
slutändan.  

10. Hur ofta händer det att den projekterade grundläggningsmetoden är ”fel”? 

Ganska ofta. 

11. Vad är den vanligaste anledningen till att ”fel” metod har använts? 

Chansningar på grund av att alla förutsättningar inte är kända till fullo. 

12. Hur ofta händer det att dimensionerade pållängder är fel? 

Det händer ofta. Beror på att dåliga eller fel slags geoundersökningar har gjorts. Till 
exempel får man inte reda på bergdjupet om man bara gör en tryck- eller 
vingsondering. Då hämtas bara information om jordmaterialet i marken. Man bör göra 
en hejarfallssondering för slagna pålar och en jord- och bergsondering för borrade 
pålar. Om man vet från början vilken metod man ska använda kan man anpassa 
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geoundersökningen efter det. Om geoundersökningen är dålig så utför Hercules en 
provpålning innan beställning av pållängder görs. Vid provpålning beställs några långa 
provpålar och man får en uppfattning om vilka längder som kommer att krävas för 
resten av projektet. Gäller bara för betongpålar. Provpålningen är något som man får 
baka in i resten av priset för grundläggningen.      

13. Hur ofta påträffas oväntade stenblock vid pålning/schaktning? 

Ofta så upptäcker man stenblock på geoundersökningen. Om en betongpåle slås i ett 
stenblock går den oftast av medan en träpåle ändrar riktning och en stålpåle blir 
krokig. För att undersöka om en stålpåle har blivit krokig kan ett enkelt test göras med 
en ficklampa som hängs i ett snöre i stålröret. Så länge man ser lampan vet man att 
pålen är rak. Om en påle har blivit skadad vid neddrivning är det upp till 
konstruktören att bedöma om den ska ersättas. Ofta är lösningen att slå två nya pålar 
vid sidan av den trasiga pålen.  

14. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

2-3 ggr så lång tid att borra istället för att slå pålar eftersom att pålen ska slås ned i 
berg. Idag kan man se en trend som går mot borrade pålar. Detta beror troligtvis på 
att all bra mark (morän) redan är bebyggd.  

15. Om det händer, hur påverkas produktionen? 

Tar längre tid, dyrare och entreprenören får skäll. 

Kostnader Hercules 

Projekt - lätt byggnad 

Antal man och tid 
för utförande av 
grundläggning 

med [st., m 
påle/h] 

Kostnad per man 
och timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
maskiner per 

timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
etablering 

(transport av 
maskiner till 

projekt i 
Mälardalen) 

[SEK] 

slagna stålrörspålar 2st, 40m/h 450 600 25 000 

borrade stålrörspålar 3st, 8m/h 450 1800 35 000 

slagna betongpålar 2st, 25m/h 450 1000 50 000 

Projekt - tung byggnad         

slagna stålrörspålar 2st, 32m/h 450 600 25 000 

borrade stålrörspålar 3st, 6,4m/h 450 1800 35 000 

slagna betongpålar 2st, 20m/h 450 1000 50 000 



 

 93 

 

 

A.4 Intervju med Pålplintar 

Hans Gullström, Pålplintar AB  
Nykvarn, 2014-02-26  
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

VD för Pålplintar AB. Utöver vanliga arbetsuppgifter för en VD tillkommer mång 
inslag av tekniskt kunnande som bland annat kalkyler för projekt och kontroller och 
rådgivning för andra medarbetares beräkningar. Jobbar ca 10-20 % med 
arbetsuppgifter för en VD och resterande tid för utveckling av teknik. 

2. Hur lång erfarenhet av grundläggning har du? 

30 års erfarenhet. Studerade till gymnasieingenjör då en stor del av utbildningen 
bestod av praktik på byggarbetsplats. Jobbade på NCC med kalkyler. Började därefter 
arbeta med byggnation av hus för att sedan starta sitt eget företag inom 
grundläggning.  

3. I vilka projekt har du jobbat? Vilka grundläggningsmetoder har använts? 

Pålplintar AB erbjuder alla grundläggningsmetoder förutom KC-pelare. Exempel på 
grundläggningsmetoder är borrade stålpålar, jet-grouting, slagna stål-och betongpålar. 
Pålplintar använder flera specialbyggda maskiner för pålning med slagna stålrörspålar. 

4. Vilka kriterier avgör om pålning eller schaktning är att föredra? 

Schakta är relativt enkelt i förhållande till pålning men det hela beror på pris och 
teknik. Schaktning går att genomföra ned till ett djup på maximalt 3 m, redan vid 2 m 
finns det en risk för ras och det kan vara farligt att jobba i gropen. Idag schaktar man 
inga plintar djupare än 1 m. Men plint på berg kan fungera om det är ett plant berg. 
Om berget inte är plant finns det risk att plinten glider iväg och kräver speciella 
åtgärder. 

5. Vilka fördelar anser du finns med betong- respektive stålpålar? 

Betongpålar är billigare när man har stora laster. När lasterna underskrider 400-500 
kN som t ex småhus är stålpålar att föredra. Stålpålar går att slå igenom hårda jordar 
och blockiga jordlager. 

6. Vid vilket djup anser du att pålning skulle vara att rekommendera? 
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Enligt Pålgrundläggningshandboken fungerar slagna pålar bra på djup större än 3 m. 
Borrade kan vara hur korta som helst men blir minst 2 m eftersom att de borras ned i 
berg.  

7. Hur många pålar kan slås på en dag? Stål- respektive betongpålar? 

En bra dag kan man slå 70-80 pålar á 10 m på en dag. På Pålplintar AB ligger rekordet 
på 1000 m påle på en dag. Normalt är att slå 20 stycken pålar á 10 m på en dag.  

Övrig diskussion 
Personalen som utför pålningen jobbar en och en med hjälp av radiostyrda maskiner. 
Detta innebär att personen utför alla moment för nedslagning av pålen. En handdator 
används för att kontrollera att alla steg för utförandet uppfylls. I kontroller av 
arbetsmiljöverket har det framkommit att metoden att arbeta ensam utanför maskinen 
är föredömligt för att undvika risker som till exempel att kättingen glider av pålen. 

8. Finns det någon markant skillnad mellan val av grundläggningsmetod för 

tunga/lätta byggnader? 

Betongpålar används för stora laster där geotekniken är gynnsam annars används 
stålpålar för både lätta och tunga byggnader. 

Övrig diskussion 
Ofta består problemlösningen för Pålplintar AB av att dimensionera en grundläggning 
utifrån laster och en geoteknisk rapport. Om man vill lämna ett extra 
konkurrenskraftigt anbud görs ibland extra prover av geotekniken. Totalentreprenad 
är att föredra eftersom att de har full kontroll från början av projektet. 

9. Vilka erfarenheter har du av projekt som har varit projekterade med ”fel” 

grundläggningsmetod? (”fel” syftar till att metoden inte har varit den 

billigaste)  

Väldigt stora. 

10. Hur ofta händer det att den projekterade grundläggningsmetoden är ”fel”? 

20-30 % av alla projekt är inte optimalt dimensionerade.  

11. Vad är den vanligaste anledningen till att ”fel” metod har använts? 

Duktiga beställare kan avgöra vad man vill ha ut av en geoteknisk utredning och 
därför blir den geotekniska rapporten användbar. Mindre kunniga beställare kan lägga 
mycket pengar på en geoteknisk undersökning men får ändå inte ut ett användbart 
resultat för den typen av byggnad(grundläggning) som ska upprättas. En stor del i att 
en geoteknisk undersökning blir bra är att man vet vad som behöver undersökas. Det 
kan även vara brister i praktiska kunskaper vilket ofta leder till överdimensionerande 
konstruktioner.  

12. Hur ofta händer det att dimensionerade pållängder är fel? 
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Ofta, dock mer sällan på senare tid eftersom att jord-och bergsonderingar kan göras 
med ett mer korrekt resultat eftersom att geovagnarna som används har blivit större 
och bättre. Det handlar även om vilken kunskap beställaren har inom geotekniken. Om 
fel prover tas kan de vara oanvändbara för dimensionering av längder på pålar.     

13. Hur ofta påträffas oväntade stenblock vid pålning/schaktning? 

I ytan av moränlagret kan stenblock finnas. Om man märker att betongpålar börjar gå 
av byter man till stålpålar.  

14. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

Kuperade bergnivåer som inte upptäcks i geoundersökningen. Lös lera kan också 
utgöra en risk för att ett projekt drar ut på tiden. Vid leriga jordar är oftast den 
översta metern torrskorpelera. Ofta ska byggnader grundläggas 1 m under marknivån 
och torrskorpeleran schaktas därför bort.  Leran under torrskorpeleran kan ha låg 
skjuvhållfasthet och det kan därför bli svårt att bygga arbetsbäddar som maskinerna 
kan stå på. Det är en fördel att grundläggningsentreprenören får vara med från början 
och avgöra om schaktning innan pålning är möjligt. Om inte, så schaktar man med 
fördel bort 1 m lera efter pålslagningen och kapar sedan pålarna till önskad längd.  

15. Om det händer, hur påverkas produktionen? 

Om ovanstående inträffar kan projektets tidplanering förlängas och därmed kosta mer. 

Kostnader Pålplintar  

Projekt - lätt byggnad 

Antal man och tid 
för utförande av 
grundläggning 

med [st., m 
påle/h] 

Kostnad per man 
och timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
maskiner per 

timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
etablering 

(transport av 
maskiner till 

projekt i 
Mälardalen) 

[SEK] 

slagna stålrörspålar 1 st., 31,25 m/h 500 1 500 10-15 000 

borrade stålrörspålar 2 st., 5 m/h 500 1 500 15-20 000 

slagna betongpålar 2 st., 25 m/h 500 1 500 20-40 000 

Projekt - tung byggnad         

slagna stålrörspålar 1 st., 25 m/h 500 1 500 10-15 000 

borrade stålrörspålar 2 st., 3,75 m/h 500 1 500 15-20 000 

slagna betongpålar 2 st., 25 m/h 500 1 500 20-40 000 
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A.5 Intervju med Skanska 

Shuan Algaff, Skanska Grundläggning  
Hammarby Kaj, 2014-02-27  
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Produktionsstyrning. Tid- och resursplanering. Har arbetsledare som jobbar under 
mig. 

2. Hur lång erfarenhet av grundläggning har du? 

6 års erfarenhet. Jobbade tidigare som konstruktör för överbyggnader i stål.  

3. I vilka projekt har du jobbat? Vilka grundläggningsmetoder har använts? 

Har jobbat i projekt med olika typer av pålar som till exempel slagna stål- och 
betongpålar samt borrade stålpålar. Mestadels har grundläggningsprojekten involverat 
installation av sponter.     

4. Vilka kriterier avgör om pålning eller schaktning är att föredra? 

Lasten, jordmassor och om det är mycket block i jorden. Betongpålar kan vara billigare 
och att föredra i många fall. Det är en fördel för Skanska att använda betongpålar 
eftersom att man har en egen fabrik och det finns alltid betongpålar tillgängliga att 
beställa med kort leveranstid.   

5. Vilka fördelar anser du finns med betong- respektive stålpålar? 

Betongpålar är billiga och har hög lastkapacitet. Men hur mycket last som kan tas upp 
av en betongpåle påverkas också av jordmaterialet. Om pålen står i lera med låg 
skjuvhållfasthet har pålen en lägre knäcklast.  

6. Vid vilket djup anser du att pålning skulle vara att rekommendera? 

Vid större djup än 3 m till fast berg är pålning att rekommendera. Vid pålning på 
mindre än 3 m djup så används endast borrade pålar för att undvika att pålarna 
välter. 

7. Hur många pålar kan slås på en dag? Stål- respektive betongpålar? 

Ungefär 250 m påle slås på en arbetsdag, ~20-25 pålar à 10m. Det är ungefär samma 
för betong- och stålpålar. Man är alltid två gubbar per maskin, en sitter i maskinen och 
den andra går utanför och kopplar på pålar i kättingen.     
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8. Finns det någon markant skillnad mellan val av grundläggningsmetod för 

tunga/lätta byggnader? 

Man använder mikropålar för hus (stålrörspålar med liten dimension) dessa kan slås 
från kran på lastbil. Mikropålar används inte när man har större laster från tunga 
byggander. 

9. Vilka erfarenheter har du av projekt som har varit projekterade med ”fel” 

grundläggningsmetod? (”fel” syftar till att metoden inte har varit den 

billigaste)  

Inte så stor.   

10. Hur ofta händer det att den projekterade grundläggningsmetoden är ”fel”? 

Svår fråga eftersom att man inte alltid analyserar om metoden varit den mest 
kostnadseffektiva efter ett avslutat projekt. 

11. Vad är den vanligaste anledningen till att ”fel” metod har använts? 

Se svar från fråga 10. 

12. Hur ofta händer det att dimensionerade pållängder är fel? 

Det händer, men inte så ofta eftersom att Skanska utför provpålning innan pålar 
beställs från fabriken. Ungefär 40 provpålar när 500 pålar ska slås ger en bra bild av 
vilka pållängder som ska beställas. Detta minimerar risken för att pålarna får fel längd. 
Om pålen blir för djup är det billigare att slå två nya pålar vid sidan om istället för att 
gjuta på den för korta pålen.   

13. Hur ofta påträffas oväntade stenblock vid pålning/schaktning? 

Sker ganska ofta. Om en betongpåle träffar ett stenblock går den av. Om en stålpåle 
träffar ett stenblock styrs den undan och får därmed fel riktning.    

14. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

Dålig planering som till exempel att marken inte har tillräcklig bärighet för maskiner. 
Då måste man flytta runt på stoppmattor vilket är tidskrävande. Istället kan man 
schakta och fylla schaktbädd som gör att marken får tillräcklig bärighet. 

15. Om det händer, hur påverkas produktionen?   

Tar längre tid. 
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Kostnader Skanska  

Projekt - lätt byggnad 

Antal man och tid 
för utförande av 
grundläggning 

med [st., m 
påle/h] 

Kostnad per man 
och timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
maskiner per 

timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
etablering 

(transport av 
maskiner till 

projekt i 
Mälardalen) 

[SEK] 

slagna stålrörspålar 2 st., 31,25m/h 500 10 000 7-10 000 

borrade stålrörspålar 2 st., 12 m/h 500 14 000 7-10 000 

slagna betongpålar 2 st., 31,25m/h 500 10 000 7-10 000 

Projekt - tung byggnad         

slagna stålrörspålar 2 st., 31,25m/h 500 10 000 7-10 000 

borrade stålrörspålar 2 st., 12 m/h 500 14 000 7-10 000 

slagna betongpålar 2 st., 31,25m/h 500 10 000 7-10 000 
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A.6 Intervju med Veidekke  

Thomas Bergström, Veidekke  
Lidingö, 2014-03-05  
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Produktionschef. Innebär många olika arbetsuppgifter bland annat att vara 
arbetsledare på bygget. 

2. Hur lång erfarenhet av grundläggning har du? 

6 års erfarenhet av grundläggning och 25 år av anläggning. Har ingen teknisk 
utbildning utan har lärt sig yrket genom att arbeta. Började arbeta ute på plats och 
har sedan börjat jobba inne med andra arbetsuppgifter.   

3. I vilka projekt har du jobbat? Vilka grundläggningsmetoder har använts? 

Har jobbat i projekt med alla ”vanliga” typer av grundläggning så som betong- och 
träpålar, borrade och slagna stålrörspålar och spontning. Inga KC-pelare, jetgrouting 
eller slitsmurar.  

4. Vilka kriterier avgör om pålning eller schaktning är att föredra? 

Hur marken ser ut på platsen är avgörande för vilken metod som är att föredra. 
Dessutom spelar vad som ska byggas in och vilka laster som grundläggningen ska klara 
av. Vid 2 m djup till fast berg uppstår ofta frågan om man ska schakta eller påla. Om 
man ska påla vid djup mindre än 2 m bör man använda borrade pålar för att eliminera 
risken att pålarna välter. Rent praktisk kan det vara svårt att göra täta grävplintar 
eftersom att man måste schakta stora mängder med jordmassa.    

5. Vilka fördelar anser du finns med betong- respektive stålpålar? 

Thomas förderar stålpålar framför betongpålar eftersom att det är enklare att 
transportera stora laster med stålpålar jämfört med betongpålar pga. dess vikt. Det 
blir ofta mycket spill på betongpålar då det är svårt att avgöra den exakta bergnivån 
och att avskurna betongpålar ej kan återanvändas på samma sätt som stålpålar. För 
att undvika spill vid betongpålning görs provpålning innan projektet startar samt att 
några pålar beställs med skarvar redan från början. Veidekke har en egen betongfabrik 
men beställer ofta betongpålar av konkurrerande företag. 

6. Vid vilket djup anser du att pålning skulle vara att rekommendera? 

Om marken är dålig är pålning att rekommendera från 3-4 m djup till fast berg. 

7. Hur många pålar kan slås på en dag? Stål- respektive betongpålar? 

Spannet för pålning är stort och beror på många olika faktorer. Hur marken ser ut är 
av stor betydelse för hur många meter påle som kan slås ner. Vid vissa typer av lera 
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går det bara att trycka ner pålarna vilket gör att många meter påle kan slås på en dag. 
Hur många meter som slås/dag beror även på längden av pålarna. Med långa pålar slås 
fler meter påle/dag pga. att det blir mindre tid till av- och påhakning av pålar. 
Spannet för slagna pålar ligger mellan 200-500 m påle/dag. För borrade pålar 60-150 
m/dag.  

8. Finns det någon markant skillnad mellan val av grundläggningsmetod för 

tunga/lätta byggnader? 

Dimensionen på pålarna påverkas av vilken typ av byggnad som ska grundläggas. Om 
det är tunga laster kan grövre och lite glesare pålar användas medan det för ett småhus 
är bättre med tätt placerade slanka pålar. 

9. Vilka erfarenheter har du av projekt som har varit projekterade med ”fel” 

grundläggningsmetod? (”fel” syftar till att metoden inte har varit den 

billigaste)  

Ett projekt där borrade stålrörspålar var projekterade men att man väl ute i 
produktion insåg att förhållandena var tillräckligt bra för att kunna slå ned pålarna 
istället. Eftersom att detta var ett samverkansprojekt hade entreprenören ett 
incitament och stort inflytande och ändringar gjordes till slagna stålpålar istället för 
borrade. Entreprenadformen är dock väldigt avgörande när det gäller förslag på 
ändring av grundläggningsmetod. Vid andra entreprenadformer är det inte helt säkert 
att beställaren lyssnar på entreprenörens åsikt om val av grundläggningsmetod. 

10. Hur ofta händer det att den projekterade grundläggningsmetoden är ”fel”? 

Det händer ganska ofta att det är fel metod som är projekterad. 

11. Vad är den vanligaste anledningen till att ”fel” metod har använts? 

Ofta beror felet på att man har tagit i lite för mycket med dimensionerna på pålarna. 
Detta beror ofta på att konstruktören är i en pressad situation och tar det säkra före 
det osäkra. Det kan också bero på att den geotekniska undersökningen inte har varit 
tillräcklig för att ta rätt beslut angående grundläggningsmetod. Om man vill ha 
spetsburna pålar är det av stor vikt att göra en ordentlig bergsondering för att veta 
hur bergnivån varierar över området. Ibland görs istället endast jord- eller 
vingsondering som ger information om jordtyp. När det är riktigt svåra förhållanden är 
det omöjligt att få ut ett helt korrekt resultat av en geoundersökning. Till exempel om 
bergnivån varierar mycket. Om detta ska kunna mätas in måste provborrning ske i 
varje punkt där pålarna ska stå. 

12. Hur ofta händer det att dimensionerade pållängder är fel? 

7/10 pålar är projekterade med fel längd (avvikelsen är större än 1 m). Ofta så är 
djupet till berg större än vad man tror. Berget kan variera väldigt mycket och det är 
ohållbart att provpåla varje hål som ska pålas vilket gör att många pålar får fel 
längder.   
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13. Hur ofta påträffas oväntade stenblock vid pålning/schaktning? 

Ungefär 20 % av alla pålar påträffar oväntade stenblock. 

14. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

Ofta är det yttre omständigheter som till exempel förorenade massor som påverkar 
tidsplaneringen.  

15. Om det händer, hur påverkas produktionen? 

Om det händer påverkas ofta projektets ekonomi negativt. Ofta är projektets tidsgräns 
redan satt och därför måste fler maskiner etableras på bygget för att snabba på 
produktionen. Detta blir ofta kostsamt då effektiviteten hos de extra maskinerna inte 
blir lika hög som hos den första eftersom att fler resurser också krävs för att utnyttja 
dessa. Till exempel måste fler leveranser av pålar komma in på byggområdet vilket kan 
vara svårt att ordna effektivt när det handlar om stora mängder.   

Kostnader Veidekke 

Projekt - lätt byggnad 

Antal man och tid 
för utförande av 
grundläggning 

med [st., m 
påle/h] 

Kostnad per man 
och timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
maskiner per 

timme för 
utförande av 

grundläggning 
med [SEK] 

Kostnad för 
etablering 

(transport av 
maskiner till 

projekt i 
Mälardalen) 

[SEK] 

slagna stålrörspålar 2 st., 25-62,5 m/h 500 2000 25 000 

borrade stålrörspålar 2 st., 7,5–18,8 m/h 500 3000 25 000 

slagna betongpålar 2st, 25-62,5 m/h 500 2500 20 000-40 000 

Projekt - tung byggnad         

slagna stålrörspålar 2 st., 25-62,5 m/h 500 2000 25 000 

borrade stålrörspålar 2 st., 7,5–18,8 m/h 500 3000 25 000 

slagna betongpålar 2st, 25-62,5 m/h 500 2500 20 000-40 000 
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B  Beräkningar 

B.1 Tabeller för dimensionering av pålar 

Tabell B.1: Lastkapacitet i brottgränstillstånd för oskarvad SP1, SP2 och SP3 i säkerhetsklass 3 
(Pålkommissionen , 1996). 

 

Cuk/γm 
[kPa] 

SP1 

Lastkapacitet 
[kN] 

SP2 

Lastkapacitet 
[kN] 

SP3 

Lastkapacitet 
[kN] 

4 635 1455 1490 

5 655 1485 1570 

6 675 1515 1615 

7 695 1535 1645 

8 705 1545 1660 

9 715 1555 1660 

10 725 1560 1660 

11 735 1565 1660 

12 745 1570 1660 

15 765 1570 1660 

20 790 1570 1660 
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Tabell B.2: Dimensioneringstabell från Ruukki för RD-pålar i brottgränstillstånd med 2 mm utvändig 
rostmån (Ruukki , 2012). 
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Tabell B.3: Dimensioneringstabell från Ruukki för RD-pålar i brottgränstillstånd med 2 mm utvändig och 
1 mm invändig rostmån (Ruukki , 2012). 
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Tabell B.4: Dimensioneringstabell från Ruukki för RR-pålar i brottgränstillstånd med 2 mm utvändig 
rostmån (Ruukki , 2012). 
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Tabell B.5: Dimensioneringstabell från Ruukki för RR-pålar i brottgränstillstånd med 2 mm utvändig och 
1 mm invändig rostmån (Ruukki , 2012). 
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B.2 Mathcad 

I detta kapitel redovisas fullständiga beräkningar utförda i Mathcad 15.0.



 Förklaring
Denna fil är ett resultatet av examensarbete "Jämförelse av kostnadseffektivitet för grundläggningsmetoder".

Examensarbetet undersöker vid vilket djup till fast berg brytpunkten för kostnadseffektivitet ligger för pålning

respektive plint på berg. I filen utförs kontroller av konstruktioner tillhörande pålning och plint på berg. Filen beräknar

också en totalkostnad för respektive metod med vald indata och tar fram ett förslag för den mest kostnadseffektiva

metoden. Beräkningarna ligger till grund för diskussion och slutsats i rapporten och fungerar även som ett underlag

som kan användas av konstruktör vid diskussion med entreprenör och beställare.   

 Innehållsförteckning

1 Manual

2 Industribyggnad

2.1 Material 

2.2 Pålfundmantets geometri

2.3 Laster

2.4 Handberäkningar för pålgrupp, Hammarbydepån

3 Dimensionering av pålfundament

3.1 Täckskikt betongkonstruktion

3.2 Armering av pålfundament i uk

3.3 Armering av pålfundament i ök 

3.4 Minimiarmering

3.5 Dimensionerande armering i uk

3.6 Dimensionerande armering i ök

3.7 Kontroll av vidhäftningshållfasthet (enligt 8.4.2)

3.8 Grundförankringslängd i uk (enligt 8.4.3)

3.9 Grundförankringslängd i ök (enligt 8.4.3)

3.10 Dimensionerande grundförankringslängd (enligt 8.4.4)

3.11 Armeringsstänger, vikt och dimension

3.12 Armeringsmängd i uk

3.13 Armeringsmängd i ök

3.14 Kontroll av skjuvhållfasthet

3.15 Kontroll av genomstansningshållfasthet

4 Dimensionering av grundplint på berg

4.1 Kontroll med hänsyn till prägling

4.2 Geometriska villkor för uträkning av fördelningsytan Ac1

4.3 Kontroll av bärförmåga

4.4 Kontroll av behov av spjälkarmering 

4.5 Dimensionering av spjälkarmering

5 Kostnader

5.1 Kostnad för projektering av schaktning och betongplintar

5.2 Kostnad för produktion av schaktning och betongplintar

6 Kostnader för pålning

6.1 Kostnad för pålfundament

6.2 Slagna stålrörspålar

6.3 Borrade stålrörspålar

6.4 Slagna betongpålar

7 Jämförelse av totala kostnader

7.1 Förslag av metodmed lägst totalkostnad

7.2 Plot av totalkostnader  baserade på median

7.3 Plot av totalkostnader  baserade på medelpris

7.4 Plot av totalkostnader baserade på minpris

7.5 Plot av totalkostnader baserade på maxpris



 1 Manual 

Nedan följer en beskrivande manual för vilka kontroller som genömförs i filen och vilken indata som krävs.

2 Industribyggnad

2.1 Sätt in materialvärden för betong och stål.

2.4. Beräkna pålkrafter. 

3 Pålfundament

3.6 Kontrollera att dimensionerad armering är tillräcklig för bredd och längd av fundamentet i underkant(uk). 

3.7 Kontrollera att dimensionerad armering är tillräcklig för bredd och längd av fundamentet i överkant(ök). 

3.11 Beräkna förankringslängder

       - uk, längd och bredd av fundamentet

       - ök, längd och bredd av fundamentet

3.12 Beräkna armeringsmängd beroende på dimension av järn (kg).

3.13 Beräkna armeringsmängd i uk och ök. 

3.14 Kontrollera skjuvhållfasthet.

3.15 Kontroll av genomstansningshållfasthet.

4 Plint på berg

4.2 Beräkna fördelningsytan Ac1  för spridning av last i plinten.

4.3 Kontrollera bärförmågan.

4.4 Kontrollera behov av spjälkarmering

4.5 Dimenisonera spjälkarmering

5 Kostnader

5.1 Projekteringskostnader

      - Alt.1: Baserat på antal ritningar.

      - Alt.2: Baserat på antal timmar.

      - Alt.3: Baserat på en kostnad SEK/m2.

5.2 Kostnad för schaktning och betongplintar 

Beräkna kostnader baserade på median-, medel-, minimum- och maximumpriser.

6 Kostnader för pålning

6.2 Beräkna kostnader för slagna stålrörspålar för priser baserade på median-, medel-, minimum- och maximumpriser.

6.3 Beräkna kostnader för borrade stålrörspålar för priser baserade på median-, medel-, minimum- och maximumpriser.

6.4 Beräkna kostnader för slagna betongpålar för priser baserade på median-, medel-, minimum- och maximumpriser.

7 Jämförelse av totala kostnader

7.2 Plot av kostnader baserade på medianpriser. Stoppa in värden för slagna betong- och stålrörspålar, borrade

stålrörspålar och schaktning med gjutning av plint på berg.

7.3 Plot av kostnader baserade på medelpriser. Stoppa in värden för slagna betong- och stålrörspålar, borrade

stålrörspålar och schaktning med gjutning av plint på berg.

7.4 Plot av kostnader baserade på minimumpriser. Stoppa in värden för slagna betong- och stålrörspålar, borrade

stålrörspålar och schaktning med gjutning av plint på berg.

7.5 Plot av kostnader baserade på maximumpriser. Stoppa in värden för slagna betong- och stålrörspålar, borrade

stålrörspålar och schaktning med gjutning av plint på berg.



 2 Industribyggnad 

 Indata för Industribyggnad

 n1=0

 n2=4

 mx=-185 kNm

 py=49 kN

 q=1342 kN

 rx=0.7 m

 ri=0

 n=4

 lf=2.2 m

 lk=400 mm

 ϕ=12 mm

 sdim.ök/uk= 160 mm

 bf= 2.2 m

 hf= 1 m

 z=pz

 x= 0.5 m

 y=0.6 m

 pa=0.8 m

 pb=0.8 m

 ritn=120

 Atot=14636 m2

 p=228

 Variabler

 z djup till berg

 x pelares tryckyta i x-riktning

 y pelares tryckyta i y-riktning

 pa plint storlek i x-riktning

 pb plint storlek i y-riktning

 ϕ diameter på armeringsjärn 

 smin centrumavstånd armeringsjärn

 sdim centrumavstånd armeringsjärn 

 i antal pålar i varje fundament

 j antal fundament 

 α vinkel av påle från pålcentrum till  vertikalaxel

 z djup ner till berg

 lk avstånd från påles mitt till kant

 lf längd på fundament

 hf höjd på fundament

 bf bredd på fundament

 ritn antal ritningar

 A total area

 q vertikallast

 p antal plintar

 mx moment i fundament

 sdim.ök/uk centrumavstånd armeringsjärn i ök/uk

 suk centrumavstånd armeringsstänger

 n1 antal verikala pålar

 n antal lutande pålar

 Pi pålkraft

 M moment av last

 H horisontell lastresultant

 Q vertikal lastresultant

 e,r hävarm för last och pålkraft

 2.1 Material

 Betong C30/37

fck 30 MPa⋅:= γc 1.5:= αct.pl 0.5:=

fctk 2.0 MPa⋅:= γbetong 24
kN

m
3

:=

fctm 2.9 MPa⋅:= Sätt in värden

fcd

fck

γc

20 MPa⋅=:= fctd

fctk

γc

1.333 10
3× kPa⋅=:= fctd.pl αct.pl

fctk

γc

⋅ 0.667 MPa⋅=:=

 Armering B500

γs 1.15:= d ϕ( ) ϕ mm⋅:=

fyk 500 MPa⋅:=
fyd

fyk

γs

434.783 MPa⋅=:=

Es 200 GPa⋅:=

A ϕ( ) π
d ϕ( )( )

2

4
⋅:= Sätt in värden



 2.2 Pålfundamentets geometri

lf lf( ) lf m⋅:= Plattans längd

hf hf( ) hf m⋅:= Plattans höjd

bf bf( ) bf m⋅:= Plattans bredd

B 350 mm⋅:= Bredd av tryckyta från pelare HEA320 

tp 100 mm⋅:= Höjd av ingjutna pålar i fundament

lk lk( ) lk m⋅:= Avstånd mellan påle och fundamentets kant 

lcf lf lk, ( )
lf lf( ) 2 lk lk( )⋅−( )

2
:= Avstånd från påle till fundamentets centrum

 2.3 Laster

Mom mx( ) mx kN⋅ m⋅:= Moment uttagen från Robotmodell 185kNm

Q q( ) q kN⋅:= Vertikal pelarlast uttagen från Robotmodell 1342kN

P py( ) py kN⋅:= Horisontell pelarlast uttagen från Robotmodell 49kN

 2.4 Analytiska beräkningar för pålgrupp, Industribyggnad

Sätt in variabler beroende på vilken typ pålgrupp som ska beräknas, se nedan.

 Symmetrisk, plan pålgrupp(6.4.2 Byggformler och tabeller):

Pi
Q

n m cos
2⋅ v⋅+









M r⋅

Σr
2









+=
Vertikal påle:

Lutande påle: Pi
Q q( ) cos⋅ v⋅

n m cos
2⋅ v⋅+









H

m sin⋅ v⋅








+
M ri⋅

Σr
2









+=

 

 Definitioner för variabler i Mathcad 

N1 n1( ) n1:= Antal vertikala pålar

N2 n2( ) n2:= Antal lutande pålar

rx rx( ) rx m⋅:= Hävarm för last och pålkraft

ri ri( ) ri m⋅:= Hävarm mellan pålrader. Sätts till 0

eftersom att pålgruppen endast har

en lutande pålrad.

1

2

i

rx rx( )( )2∑
=

v n( ) atan
1

n








:= Vinkel mellan påle och pålcentrum.

n:1 är lutningsförhållandet för pålen.



 Pålkraft per vertikal påle:

pv n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) Q q( )

N1 n1( ) N2 n2( ) cos v n( )( )
2⋅+









Mom mx( ) ri ri( )⋅

1

2

i

rx rx( )( )2∑
=













+:=

 Pålkraft  per lutande påle:

P1 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) Q q( ) cos v n( )( )⋅

N1 n1( ) N2 n2( ) cos v n( )( )
2⋅+

P py( )
N2 n2( ) sin v n( )( )⋅

+
Mom mx( ) ri ri( )⋅

1

2

i

rx rx( )( )2∑
=

+:=

P2 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) Q q( ) cos v n( )( )⋅

N1 n1( ) N2 n2( ) cos v n( )( )
2⋅+









P py( )
N2 n2( ) sin v n( )( )⋅









−
Mom mx( ) ri ri( )⋅

1

2

i

rx rx( )( )2∑
=













−:=

 Pålgrupp med enbart vertikala pålar(6.4.2 Byggformler och tabeller):

Pi
Q

n









Q ex⋅ rxi⋅

Σrx
2











+
Q ey⋅ ryi⋅

Σry
2











+=

r.xi och r.yi blir 0 då det endast finns en pålrad.  

Pv q n1, ( ) Q q( )

n1

:=

Pv2 q n1, ( ) Pv Q q( ) N1 n1( ), ( ):=

Pmax n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) pv n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) pv n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) P1 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( )> P2 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( )>if

P1 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) P1 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) pv n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( )> P2 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( )>if

P2 n n1, n2, rx, q, mx, ri, py, ( ) otherwise

:=

Pmaximal Pmax 4 0, 4, 0.7, 1342, 185−, 0, 49, ( ):= Maximal pålkraft. Används för

dimensionering av pålar och pålfundament.
Sätt in värden för att
beräkna Pmaximal



 3 Dimensionering av pålfundament

 3.1 Täckskikt betongkonstruktion

Beräknas enligt 4.4.1

Exponeringsklass, XC2, vald enligt avsnitt 4.2

100 års livslängd. Värden för annan betongklass se eurokod 2.

vctekv 0.50≤

cmindur 15mm:= Enligt tabell 2 i SS137010

∆cdev 10 mm⋅:= Rekommenderat värde för tillägg på avvikelser

∆cdurγ 0 mm⋅:= Rekommenderat värde för säkerhetstillägg

cmin cmindur ∆cdurγ+ 15 mm⋅=:= Minsta täckande betongskikt

cnom cmin ∆cdev+ 25 mm⋅=:= Nominell tjocklek på täckande betongskikt

deffektiv ϕ hf, ( ) hf hf( ) cnom− d ϕ( )− tp−:= Effektiv höjd platta (ej använd i beräkning)

b 1m:= Beräknad bredd

 3.2 Armering av pålfundament i uk

Beräknat mha exempel 6.9:4 i Betonghandbok Konstruktion

Qp q( ) Pmaximal:= Pållast i brottstadium baserad

på maximal pålkraft.

lfel 100mm:=
Pålens felslagning uppskattas till 100 mm.

a lf lk, ( ) lcf lf lk, ( ) 0.25 B⋅− lfel+:= Hävarmen a är avståndet mellan pålkraftens angreppslinje och en axel

genom pelarens 1/4-punkt.

bp B 2 100⋅ mm+ 0.55 m=:= Tryckzonsbredden motsvarande båda pålparen

deff lf lk, ( ) a lf lk, ( ) 2⋅:= Effektiv platthöjd

z lf lk, ( ) 0.9 deff lf lk, ( )⋅:= Inre hävarm antas till 0.9d

Första uppskattning av pålkraft
Ftp lf lk, q, ( ) 2 Qp q( )⋅

a lf lk, ( )
z lf lk, ( )⋅:=

( ) ( )



Ftp lf lk, q, ( ) fcd x lf lk, q, ( )⋅ bp⋅=

Tryckzonshöjd 
x lf lk, q, ( )

Ftp lf lk, q, ( )
fcd bp⋅

:=

Ftp2 lf lk, q, ( ) 2 Qp q( )⋅
a lf lk, ( )

deff lf lk, ( )
x lf lk, q, ( )

2
−

⋅:= Andra uppskattning av pålkraft

As.uk lf lk, q, ( )
Ftp2 lf lk, q, ( )

fyd

:=
Nödvändig armeringsarea i underkant

suk suk bf, ( ) suk mm⋅:= nuk suk bf, ( )
bf bf( )

suk suk bf, ( ):= S-avstånd och antal stänger i uk i varje riktning

As.uk.tot ϕ suk, bf, ( ) nuk suk bf, ( ) A ϕ( )⋅:=
Total armeringsarea

 3.3 Armering av pålfundament i ök

α 0.8:= Indikation på förhållandet mellan medelspänning och maximal spänning 

Ny py( ) P py( ):=

As.ök fyd⋅ N py( )+ As.uk fyd⋅ α bp⋅ x⋅ fcd⋅−= Jämviktsekvation för krafter i tvärsnitt

As.ök lf lk, q, py, ( )
As.uk lf lk, q, ( ) fyd⋅ α bp⋅ x lf lk, q, ( )⋅ fcd⋅− Ny py( )−( )

fyd

:= Armeringsinnehåll i ök.

 3.4 Minimiarmering

Beräknad enligt 7.3.2

As.min σs⋅ kc k⋅ fct.eff⋅ Act⋅=

σs fyk 500 MPa⋅=:=

fct.eff fctm 2.9 MPa⋅=:=

ct.p tp 0.1 m==

Act ϕ( ) ct.p
d ϕ( )

2
+








2⋅ 1⋅ m:=

kc 1.0:=
Faktorer vid ren böjning

k 1.0:=

As.min ϕ( )
kc k⋅ fct.eff⋅ Act ϕ( )⋅( )

σs

:= Minimiarmering beräknad per meter.

smin smin( ) smin mm⋅:= s-avstånd armeringsjärn 

nmin smin bf, ( )
bf bf( )

smin smin( ):= antal stänger i uk i varje riktning

As.min.tot ϕ smin, bf, ( ) nmin smin bf, ( ) A ϕ( )⋅:= Total minimiarmeringsarea med valda dimensioner.



 3.5 Dimensionerande armering i uk

Om minimiarmeringsarean är större än den beräknade är den dimensionerande.

As.dim.uk ϕ lf, lk, q, ( )
As.min ϕ( )

2

As.min ϕ( )

2
As.uk lf lk, q, ( )>if

As.uk lf lk, q, ( ) otherwise

:= Största värdet av minimirarmering och

armering i uk blir dimensionerande

armeringsarea per meter fundament

sdimuk sdim.uk( ) sdim.uk mm⋅:=
ndimbf.uk sdim.uk bf, ( )

bf bf( )
sdimuk sdim.uk( ):=

Ajbf sdim.uk bf, ϕ, ( ) ndimbf.uk sdim.uk bf, ( ) A ϕ( )⋅:=

Kontroll att dimensionerad

armering är tillräcklig.

1=ok, tillräcklig armering

0=ej ok

Ajbf 160 2.2, 12, ( )

As.dim.uk 12 2.2, 0.4, 1342, ( )
1> 1= Sätt in värden

ndim.bredd.uk sdim.uk bf, ( ) floor ndimbf.uk sdim.uk bf, ( ) 1+( )( ):=

ndim.bredd.uk 160 2.2, ( ) 14= Antal järn för hela fundamentets bredd i uk
Sätt in värden

ndimlf.uk sdim.uk lf, ( )
lf lf( )

sdimuk sdim.uk( ):=

Ajlf sdim.uk lf, ϕ, ( ) ndimlf.uk sdim.uk lf, ( ) A ϕ( )⋅:=

Kontroll att dimensionerad

armering är tillräcklig.

1=ok, tillräcklig armering

0=ej ok

Ajlf 160 2.2, 12, ( )

As.dim.uk 12 2.2, 0.4, 1342, ( )
1> 1= Sätt in värden

ndim.längd.uk sdim.uk lf, ( ) floor ndimlf.uk sdim.uk lf, ( ) 1+( )( ):=

ndim.längd.uk 160 2.2, ( ) 14= Sätt in värden
Antal järn för hela fundamentets längd i uk

 3.6 Dimensionerande armering i ök

Om minimiarmeringsarean är större än den beräknade är den dimensionerande.

Största värdet av minimiarmeringen

och armering i ök blir

dimensionerande armeringsarea per

meter fundament. 

As.dim.ök ϕ lf, lk, q, py, ( )
As.min ϕ( )

2

As.min ϕ( )

2
As.ök lf lk, q, py, ( )>if

As.ök lf lk, q, py, ( ) otherwise

:=

sdimök sdim.ök( ) sdim.ök mm⋅:= ndimbf.ök sdim.ök bf, ( )
bf bf( )

sdimök sdim.ök( ):=

Ajbfök sdim.uk bf, ϕ, ( ) ndimbf.ök sdim.uk bf, ( ) A ϕ( )⋅:=

Kontroll att dimensionerad

armering är tillräcklig.

1=ok, tillräcklig armering

0=ej ok

Ajbfök 160 2.2, 12, ( )

As.dim.ök 12 2.2, 0.4, 1342, 49, ( )
1> 1=

Sätt in värden

ndim.bredd.ök sdim.ök bf, ( ) floor ndimbf.ök sdim.ök bf, ( ) 1+( )( ):=

ndim.bredd.ök 160 2.2, ( ) 14=
Antal järn för hela fundamentets bredd i ök Sätt in värden

ndimlf.ök sdim.ök lf, ( )
lf lf( )

sdimök sdim.ök( ):=

Ajlfök sdim.ök lf, ϕ, ( ) ndimlf.ök sdim.ök lf, ( ) A ϕ( )⋅:=



Kontroll att dimensionerad

armering är tillräcklig.

1=ok, tillräcklig armering

0=ej ok

Sätt in värdenAjlfök 160 2, 12, ( )

As.dim.ök 12 2, 0.4, 1342, 49, ( )
1> 1=

ndim.längd.ök sdim.ök lf, ( ) floor ndimlf.ök sdim.ök lf, ( ) 1+( )( ):=

ndim.längd.ök 160 2.2, ( ) 14= Sätt in värden
Antal järn för hela fundamentets längd i ök

 3.7 Kontroll av vidhäftningshållfasthet (enligt 8.4.2)

fbd 2.25 η1⋅ η2⋅ fctd⋅= Vidhäftningshållfasthet för kamstänger

η:  1,0 vid goda vidhäftningsförhållanden

     0,7 i övriga fall 
η1

0.7

1









:=

η2 ϕ( ) 1 d ϕ( ) 32mm≤if

132
d ϕ( )

mm
−








100
d ϕ( ) 32mm>if

:=

fbd ϕ( ) 2.25η1
1
η2 ϕ( )⋅ fctd⋅:=

 3.8 Grundförankringslängd i uk (enligt 8.4.3)

sdim är centrumavstånd för

dimensionerande armering vald enligt

KONTROLL 1 ovan. 

σsd.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )
4 Ftp lf lk, q, ( )⋅

ndimlf.uk sdim.uk lf, ( ) d ϕ( )( )
2⋅ π⋅

:=

Grundförankringslängd för armering i uk

fundamentets längdriktning
lb.rqd.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( ) d ϕ( )

4

σsd.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )
fbd ϕ( )

⋅:=

σsd.uk.bf bf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )
4 Ftp bf lk, q, ( )⋅

ndimbf.uk sdim.uk bf, ( ) d ϕ( )( )
2⋅ π⋅

:=

lb.rqd.uk.bf bf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( ) d ϕ( )

4

σsd.uk.bf bf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )
fbd ϕ( )

⋅:= Grundförankringslängd för armering i uk

fundamentets breddriktning

 3.9 Grundförankringslängd i ök (enligt 8.4.3)

sdim är centrumavstånd för dimensionerande

armering vald enligt KONTROLL 1 ovan. 
σsd.ök.lf lf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )

4 Ftp lf lk, q, ( )⋅

ndimlf.ök sdim.ök lf, ( ) d ϕ( )( )
2⋅ π⋅

:=

Grundförankringslängd för armering i ök

fundamentets längdriktning
lb.rqd.ök.lf lf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( ) d ϕ( )

4

σsd.ök.lf lf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )
fbd ϕ( )

⋅:=

σsd.ök.bf bf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )
4 Ftp bf lk, q, ( )⋅

ndimbf.ök sdim.ök bf, ( ) d ϕ( )( )
2⋅ π⋅

:=

Grundförankringslängd för armering i ök

fundamentets breddriktning
lb.rqd.ök.bf bf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( ) d ϕ( )

4

σsd.ök.bf bf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )
fbd ϕ( )

⋅:=



 3.10 Dimensionerande förankringslängd (enligt 8.4.4)

lbd α1 α2⋅ α3⋅ α4⋅ α5⋅ lb.rqd⋅ lb.min≥= α1 α2  α3  α4  α5 Tabell 8.2    

Armeringen är i huvudsak

dragen i uk och tryckt i ök.lb.min.drag max 0.3 lb.rqd⋅ 10 d ϕ( )⋅, 100mm, ( )≥ minsta förankringslängd för dragna stänger (8.6)

lb.min.tryck max 0.6 lb.rqd⋅ 10 d ϕ( )⋅, 100mm, ( )≥ minsta förankringslängdför tryckta förankringar (8.7)

dragen armering

i fundmanetets

längdriktning 

lb.min.drag.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( ) max 0.3 lb.rqd.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )⋅ 10 d ϕ( )⋅, 100mm, ( ):=

lb.min.drag.uk.bf bf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( ) max 0.3 lb.rqd.uk.bf bf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )⋅ 10 d ϕ( )⋅, 100mm, ( ):=
dragen

armering i

fundmanetets

breddriktning 

tryckt armering i

fundamentets

längdriktning

lb.min.tryck.ök.lf lf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( ) max 0.6 lb.rqd.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )⋅ 10 d ϕ( )⋅, 100mm, ( ):=

lb.min.tryck.ök.bf bf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( ) max 0.6 lb.rqd.uk.bf bf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )⋅ 10 d ϕ( )⋅, 100mm, ( ):=
dragen armering i

fundamentets

breddriktning



Enligt figur 8.3
cd.uk min

a1

2
c1, c, 









=

c1 tp 100 mm⋅=:= c0 tp 100 mm⋅=:= sdim är centrumavstånd mellan dimensionerad armering

cd.uk sdim.uk( ) min
sdimuk sdim.uk( )

2
c1, c0, 









:=

α1.uk sdim.uk ϕ, ( ) 0.7 cd.uk sdim.uk( ) 3 d ϕ( )⋅>if

1.0 otherwise

:=
1,0 vid rak stång eller tryckt stång

0,7 vid annan stång och om cd > 3ϕ annars 1,0

α2.uk sdim.uk ϕ, ( ) 1 0.15
cd.uk sdim.uk( ) d ϕ( )−( )

d ϕ( )
− 1.0 1 0.15

cd.uk sdim.uk( ) d ϕ( )−( )
d ϕ( )

−








> 0.7>if

1 0.15
cd.uk sdim.uk( ) 3 d ϕ( )−( )

d ϕ( )
− 1.0 1 0.15

cd.uk sdim.uk( ) 3 d ϕ( )−( )
d ϕ( )

−








> 0.7>if

1 otherwise

:=

För α2 skall gälla 0,7<α2<1,0

(För tryckt stång gäller α2=1,0) endast

dragen stång i uk!
α3.uk 1 K λ⋅−= K enligt figur 8.4

K0.uk

0

0.05

0.1











:=

ΣAst är tvärarmeringens area inom dimensionerande

förankringslängden, lbd

λuk

ΣAst ΣAst.min−

As

=

För balkar

För plattor
ΣAst.min.uklf ϕ lf, lk, q, ( )

0.25 As.dim.uk ϕ lf, lk, q, ( )⋅

0









:=

ΣAst.uklf sdim.uk lf, ϕ, ( ) ndim.längd.uk sdim.uk lf, ( ) A ϕ( )⋅:=

ΣAst.ukbf sdim.uk bf, ϕ, ( ) ndim.bredd.uk sdim.uk bf, ( ) A ϕ( )⋅:=

Eftersom att vi räknar på en platta

sätts Ast.min till 0 λuk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( )
ΣAst.uklf sdim.uk lf, ϕ, ( ) ΣAst.min.uklf ϕ lf, lk, q, ( )

1
−

As.dim.uk ϕ lf, lk, q, ( ):=

λuk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( )
ΣAst.ukbf sdim.uk bf, ϕ, ( ) ΣAst.min.uklf ϕ bf, lk, q, ( )

1
−

As.dim.uk ϕ bf, lk, q, ( ):=



α3.uk ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( ) 1 K0.uk
2
λuk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( )⋅−:=

α3.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( ) 1 K0.uk
2
λuk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( )⋅−:=

α4.uk 1:= Då armeringen ej är svetsad mot den tvärgående armeringen

α5.uk 1 0.04 p⋅−=

Tvärgående tryck i brottgränstillstånd längs lbd. Antar att

lbd=250mm
puklf lf lk, q, ( )

Ftp lf lk, q, ( )
250mm( )

2
:=

pukbf bf lk, q, ( )
Ftp bf lk, q, ( )

250mm( )
2

:=

α5.uk.lf lf lk, q, ( ) 1 0.04
puklf lf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1 1 0.04

puklf lf lk, q, ( )
MPa

⋅−> 0.7>if

1 1 0.04
puklf lf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1≥if

0.7 otherwise

:=

α5.uk.bf bf lk, q, ( ) 1 0.04
pukbf bf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1 1 0.04

pukbf bf lk, q, ( )
MPa

⋅−> 0.7>if

1 1 0.04
pukbf bf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1≥if

0.7 otherwise

:=

enl. (8.5) i kap. 8.4.4

α235.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( ) max 0.7 α2.uk sdim.uk ϕ, ( ) α3.uk ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( )⋅ α5.uk.lf lf lk, q, ( )⋅, ( ):=

α235.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( ) max 0.7 α2.uk sdim.uk ϕ, ( ) α3.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( )⋅ α5.uk.bf bf lk, q, ( )⋅, ( ):=

lbd.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( ) α1.uk sdim.uk ϕ, ( ) α4.uk⋅ α235.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( )⋅ lb.rqd.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )⋅:=

lbd.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( ) α1.uk sdim.uk ϕ, ( ) α4.uk⋅ α235.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( )⋅ lb.rqd.uk.bf bf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( )⋅:=

lb.dim.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( ) max lbd.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( ) lb.min.drag.uk.lf lf lk, ϕ, sdim.uk, q, ( ), ( ):=

lb.dim.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lkant, q, ( ) max lbd.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lkant, q, ( ) lb.min.drag.uk.bf bf lkant, ϕ, sdim.uk, q, ( ), ( ):=

lb.min.drag är dim. eftersom

att armeringen i uk är

dragen 
lb.dim.uk.lf 12 160, 2.2, 0.4, 1342, 2.2, ( ) 196.234 mm⋅= Sätt in värden

lb.dim.uk.bf 12 160, 2.2, 0.4, 1342, ( ) 196.234 mm⋅= De uppvikta förankringslängderna i uk sätts till lb.dim.uk.lf/bf. Sätt in värden

Enligt figur 8.3
cd.ök min

a1

2
c1, c, 









=

c1 tp 100 mm⋅=:= c0 tp 100 mm⋅=:= sdim är centrumavstånd mellan dimensionerad armering

cd.ök sdim.ök( ) min
sdimök sdim.ök( )

2
c1, c0, 









:=



α1.ök sdim.ök ϕ, ( ) 0.7 cd.ök sdim.ök( ) 3 d ϕ( )⋅>if

1.0 otherwise

:= 1,0 vid rak stång eller tryckt stång

0,7 vid annan stång och om cd > 3ϕ annars 1,0

α2.ök sdim.ök ϕ, ( ) 1 0.15
cd.ök sdim.ök( ) d ϕ( )−( )

d ϕ( )
− 1.0 1 0.15

cd.ök sdim.ök( ) d ϕ( )−( )
d ϕ( )

−








> 0.7>if

1 0.15
cd.ök sdim.ök( ) 3 d ϕ( )−( )

d ϕ( )
− 1.0 1 0.15

cd.ök sdim.ök( ) 3 d ϕ( )−( )
d ϕ( )

−








> 0.7>if

1 otherwise

:=

För α2 skall gälla 0,7<α2<1,0

(För tryckt stång gäller α2=1,0) endast

dragen stång i uk!
α3.ök 1 K λ⋅−= K enligt figur 8.4

K0.ök

0

0.05

0.1











:=

ΣAst är tvärarmeringens area inom dimensionerande

förankringslängden, lbd

λök

ΣAst ΣAst.min−

As

=

För balkar

För plattor
ΣAst.min.öklf ϕ lf, lk, q, py, ( )

0.25 As.dim.ök ϕ lf, lk, q, py, ( )⋅

0









:=

ΣAst.ökbf sdim.ök bf, ϕ, ( ) ndimbf.ök sdim.ök bf, ( ) A ϕ( )⋅:=

ΣAst.öklf sdim.ök lf, ϕ, ( ) ndimlf.ök sdim.ök lf, ( ) A ϕ( )⋅:=

Eftersom att vi räknar på en

platta sätts Ast.min till 0 
λök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( )

ΣAst.öklf sdim.ök lf, ϕ, ( ) ΣAst.min.öklf ϕ lf, lk, q, py, ( )
1

−

As.dim.ök ϕ lf, lk, q, py, ( ):=

λök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( )
ΣAst.ökbf sdim.ök bf, ϕ, ( ) ΣAst.min.öklf ϕ bf, lk, q, py, ( )

1
−

As.dim.ök ϕ bf, lk, q, py, ( ):=

α3.ök ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( ) 1 K0.ök
2
λök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( )⋅−:=

α3.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( ) 1 K0.ök
2
λök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( )⋅−:=

α4.ök 1:= Då armeringen ej är svetsad mot den tvärgående armeringen

α5.ök 1 0.04 p⋅−=

pöklf lf lk, q, ( )
Ftp lf lk, q, ( )

250mm( )
2

:= Tvärgående tryck i brottgränstillstånd längs lbd. Antar att

lbd=250mm

pökbf bf lk, q, ( )
Ftp bf lk, q, ( )

250mm( )
2

:=

( ) ( )



α5.ök.lf lf lk, q, ( ) 1 0.04
pöklf lf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1 1 0.04

pöklf lf lk, q, ( )
MPa

⋅−> 0.7>if

1 1 0.04
pöklf lf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1≥if

0.7 otherwise

:=

α5.ök.bf bf lk, q, ( ) 1 0.04
pökbf bf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1 1 0.04

pökbf bf lk, q, ( )
MPa

⋅−> 0.7>if

1 1 0.04
pökbf bf lk, q, ( )

MPa
⋅− 1≥if

0.7 otherwise

:=

enl. (8.5) i kap. 8.4.4

α235.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( ) max 0.7 α2.ök sdim.ök ϕ, ( ) α3.ök ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( )⋅ α5.ök.lf lf lk, q, ( )⋅, ( ):=

α235.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( ) max 0.7 α2.ök sdim.ök ϕ, ( ) α3.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( )⋅ α5.ök.bf bf lk, q, ( )⋅, ( ):=

lbd.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( ) α1.ök sdim.ök ϕ, ( ) α4.ök⋅ α235.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( )⋅ lb.rqd.ök.lf lf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )⋅:=

lbd.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( ) α1.ök sdim.ök ϕ, ( ) α4.ök⋅ α235.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( )⋅ lb.rqd.ök.bf bf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( )⋅:=

lb.dim.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( ) max lbd.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, py, ( ) lb.min.tryck.ök.lf lf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( ), ( ):=

lb.dim.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( ) max lbd.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( ) lb.min.tryck.ök.bf bf lk, ϕ, sdim.ök, q, ( ), ( ):=

lb.min.drag är dim. eftersom

att armeringen i uk är

dragen 
Sätt in värden

lb.dim.ök.lf 12 160, 2.2, 0.4, 1342, 49, ( ) 240.287 mm⋅=

lb.dim.ök.bf 12 160, 2.2, 0.4, 1342, 49, ( ) 240.287 mm⋅= Sätt in värden

Den uppvikta förankringslängden i ök sätts till lb.dim.ök.lf/bf.

 3.11 Armeringsstänger, vikt och dimension

Vikt för armering i dimension 6-32 mm

γarmering ϕ( )

0.222

0.395

0.617

0.888

1.210

1.580

2.470

3.850

6.310

























kg

m
:=



γarm ϕ( ) γarmering ϕ( )
0

d ϕ( ) 6mm=if

γarmering ϕ( )
1

d ϕ( ) 8mm=if

γarmering ϕ( )
2

d ϕ( ) 10mm=if

γarmering ϕ( )
3

d ϕ( ) 12mm=if

γarmering ϕ( )
4

d ϕ( ) 14mm=if

γarmering ϕ( )
5

d ϕ( ) 16mm=if

γarmering ϕ( )
6

d ϕ( ) 20mm=if

γarmering ϕ( )
7

d ϕ( ) 26mm=if

γarmering ϕ( )
8

d ϕ( ) 32mm=if

:=

 3.12 Armeringsmängd i uk

lstång.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( ) lf lf( ) 2 cd.uk sdim.uk( )− 2 lb.dim.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( )⋅+:=
Total armeringslängd i uk

lstång.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( ) bf bf( ) 2 cd.uk sdim.uk( )− 2 lb.dim.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( )⋅+:=

totalstång.uk ϕ sdim.uk, lf, bf, lk, q, ( ) lstång.uk.lf ϕ sdim.uk, lf, lk, q, bf, ( ) ndim.längd.uk sdim.uk lf, ( )⋅
lstång.uk.bf ϕ sdim.uk, bf, lk, q, ( ) ndim.bredd.uk sdim.uk bf, ( )⋅+

...:=

viktarmering.uk ϕ sdim, lf, bf, lk, q, ( ) totalstång.uk ϕ sdim, lf, bf, lk, q, ( ) γarm ϕ( )⋅:= Vikt av armering per fundament

Armeringsjärn väljs i dimension 6-32 mm.

armeringuk.kg viktarmering.uk 12 160, 2.2, 2.2, 0.4, 1342, ( ) 60.481 kg=:=
Sätt in värden

 3.13 Armeringsmängd i ök

lstång.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, bf, ( ) lf lf( ) 2 cd.ök sdim.ök( )− 2 lb.dim.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, bf, ( )⋅+:=

lstång.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( ) bf bf( ) 2 cd.ök sdim.ök( )− 2 lb.dim.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( )⋅+:=

totalstång ϕ sdim.ök, lf, bf, lk, q, py, ( ) lstång.ök.lf ϕ sdim.ök, lf, lk, q, bf, ( ) ndim.längd.ök sdim.ök lf, ( )⋅
lstång.ök.bf ϕ sdim.ök, bf, lk, q, py, ( ) ndim.bredd.ök sdim.ök bf, ( )⋅+

...:=
Total

armeringslängd i ök

viktarmering.ök ϕ sdim, lf, bf, lk, q, py, ( ) totalstång ϕ sdim, lf, bf, lk, q, py, ( ) γarm ϕ( )⋅:= Vikt av armering per fundament

Armeringsjärn väljs i dimension 6-32 mm.

armeringök.kg viktarmering.ök 16 160, 2.2, 2.2, 0.4, 1342, 49, ( ) 106.195 kg=:= Sätt in värden

 3.14 Kontroll av skjuvhållfasthet

Beräkningar mha exempel F Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2. 

b1 x( ) x m⋅:=
Tryckytans mått i  x-riktningen.

d1 y( ) y m⋅:=
Tryckytans mått i  y-rik tningen.

ed mx q, ( )
Mom mx( )

Q q( )
:= Excentricitet

qd lf mx, q, ( ) Q q( )

lf lf( ) 2 ed mx q, ( )⋅−( ):= Linjelast 

Tvärkraft 
VEd lf lk, mx, q, ϕ, hf, y, ( ) qd lf mx, q, ( )

lf lf( ) d1 y( )−

2









deffektiv ϕ hf, ( )−








⋅:=



k1 lf lk, ( ) 1
200 mm⋅

deffektiv lf lk, ( )+:= Storlekseffektfaktor

ρl ϕ lf, lk, sdim.uk, ( ) π d ϕ( )( )
2⋅

4 sdimuk sdim.uk( )⋅ deffektiv lf lk, ( )⋅
:= Armeringsinnehåll

ρl 12 2.2, 0.4, 160, ( ) 0.02< 1= Kontroll:

1=ok, 0=ej ok 
Sätt in värden

Tvärkraftskapacitet

6.2a och 6.2b: VRdc ϕ lf, lk, sdim, hf, ( ) 0.18

γc

k1 lf lk, ( )⋅

3

100 ρl ϕ lf, lk, sdim, ( )⋅
fck

MPa
⋅ lf lf( )⋅ deffektiv ϕ hf, ( )⋅ MPa⋅:=

VRdc.min lf lk, ϕ, hf, ( ) 0.035 k1 lf lk, ( )( )
3

2⋅
fck

MPa
⋅ lf lf( )⋅ deffektiv ϕ hf, ( )⋅ MPa⋅:=

VRdc.min 2.2 0.4, 12, 1, ( ) VRdc 12 2.2, 0.4, 160, 1, ( )> 1= Sätt in värden

1=kontroll ok

0=kontroll ej ok

VRdc.min 2.2 0.4, 12, 1, ( ) VEd 2.2 0.4, 185−, 1342, 12, 1, 0.6, ( )> 1= Sätt in värden

1=Skjuvarmering behövs inte

0=Skjuvarmering behövs

VEd.max lf mx, q, ( ) qd lf mx, q, ( ) 0.5⋅ lf lf( ) B−( )⋅:=

Kontroll av tryckbrott 

av maximal tvärkraft 

i snitt vid pelare 

enligt 6.2.2(6):

VRd.max lf lk, ϕ, hf, ( ) 0.5 lf lf( )⋅ deffektiv ϕ hf, ( )⋅ 0.6⋅ 1
fck

250MPa
−









⋅ fcd⋅:=

VRd.max 2.2 0.4, 12, 1, ( ) VEd.max 2.2 185−, 1342, ( )> 1=

Sätt in värden
1=ok

0=ej ok

 3.15 Kontroll av genomstansningshållfasthet

Beräkningar mha exempel F Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2. 

Hållfasthet vid genomstansning utan stansarmeing beräknas enligt 6.4.3 och 6.4.4

ρ ϕ lf, lk, sdim.uk, hf, ( ) A ϕ( )
1

sdimuk sdim.uk( ) deffektiv ϕ hf, ( )⋅
⋅:=

Armeringsinnehåll 

ρ 12 2.2, 0.4, 160, 1, ( ) 0.02< 1= Sätt in värden

1=ok

0=ej ok

Enligt 6.4.4 skall genomstansninghållfastheten även kontrolleras i snitt innanför 2d från pelaren

u1 lf lk, ( ) 4 B⋅ 2 π⋅ 2⋅ deffektiv lf lk, ( )⋅+:= Baskontrollperimeter

VEdpåle Pmaximal:= Dimensionerande

genomstansningslast i påle

βpåle 1.5:= Excentricitetsfaktor hörnpåle

VEd1 VEdpåle βpåle⋅ 594.5 kN⋅=:= Lasteffekt från påle 

med excentricitetsfaktor



Dimensionerande

genomstansningskapacitet 

enligt 6.50:

VRd1 ϕ lf, lk, sdim.uk, hf, ( ) 0.18

γc

1
200mm

deffektiv ϕ hf, ( )+







⋅

3

100 ρ ϕ lf, lk, sdim.uk, hf, ( )⋅
fck

MPa
⋅⋅ u1 lf lk, ( )⋅ deffektiv ϕ hf, ( )⋅ MPa⋅:=

Minimum 

genomstansningskapacitet 

enligt utan armering 

enligt 6.4.2(1) och 6.3N:
Vmin1 lf lk, ϕ, hf, ( ) 0.035 1

200mm

deffektiv ϕ hf, ( )+







3

2

⋅
fck

MPa
⋅ u1 lf lk, ( )⋅ deffektiv ϕ hf, ( )⋅ MPa⋅:=

Sätt in värden
VRmax max VRd1 12 2.2, 0.4, 160, 1, ( ) Vmin1 2.2 0.4, 12, 1, ( ), ( ) 1.44 10

6× N=:=

VRmax VEd1> VEdpåle> 1= 1=ok

0=ej ok

 4 Dimensionering av grundplint på berg

SS-EN 1992-1-1:2005(Sv)

Betongklass C30/37

Armering B500B 

Se indata i tidigare avsnitt. 

px 0 0.1, 2..:=
Intervall för x, y och z.

pz 0 0.5, 6..:=

py 0 0.1, 2..:=

p pa( ) pa m⋅:= Längd i x-riktning på plint.

p pb( ) pb m⋅:= Bredd i y-riktning på plint.

h z( ) z m⋅:= Djup ner till berg.

 4.1 Kontroll med hänsyn till prägling

FRd Ac0 fcd⋅
Ac1

Ac0

⋅ 3.0 Ac0⋅ fcd⋅≤= Bärförmåga enligt ekvation (6.63)

Ac0 x y, ( ) b1 x( ) d1 y( )⋅:= Area för tryckytan Ac0.

Ac1 b2 d2.⋅= Area för fördelningsyta Ac1.

 4.2 Geometriska villkor för uträkning av fördelningsytan A c1



Beräkning av fördelningsytan Ac1 som likformig mot

tryckytan Aco

Se figur figur 6.29 för förklaring av varibler.

b2 pa≤ d2 pb≤ b2 3 b1⋅≤

h b2 b1−≥ h d2 d1−≥ ger b2 h b1−≤ d2 h d1−≤

b2 z x, pa, ( ) min h z( ) b1 x( )− p pa( ), ( ):=

d2 z y, pb, ( ) min h z( ) d1 y( )− p pb( ), ( ):=

b22 z x, y, pa, pb, ( ) 3 b1 x( )⋅ b2 z x, pa, ( ) 3 b1 x( )⋅≥if

d2 z y, pb, ( )
b1 x( )

d1 y( )
⋅ b2 z x, pa, ( ) 3 b1 x( )⋅≤if

:=

d22 z x, y, pa, pb, ( ) 3 d1 y( )⋅ d2 z y, pb, ( ) 3 d1 y( )⋅≥if

b2 z x, pa, ( )
d1 y( )

b1 x( )
⋅ d2 z y, pb, ( ) 3 d1 y( )≤if

:=

ζ z x, y, pa, pb, ( ) min b22 z x, y, pa, pb, ( ) d22 z x, y, pa, pb, ( ), ( ):=

Ac1 z x, y, pa, pb, ( ) d2 z y, pb, ( ) b22 z x, y, pa, pb, ( )⋅ ζ z x, y, pa, pb, ( ) b22 z x, y, pa, pb, ( )=if

d22 z x, y, pa, pb, ( ) b2 z x, pa, ( )⋅ ζ z x, y, pa, pb, ( ) d22 z x, y, pa, pb, ( )=if

:=

s1 z x, y, pa, pb, ( )
d2 z y, pb, ( )

b22 z x, y, pa, pb, ( ) ζ z x, y, pa, pb, ( ) b22 z x, y, pa, pb, ( )=if

d22 z x, y, pa, pb, ( )
b2 z x, pa, ( ) otherwise

:=

s0 z x, y, ( )
d1 y( )

b1 x( )
:=

Kv z x, y, pa, pb, ( )
Ac1 z x, y, pa, pb, ( )

Ac0 x y, ( )

Ac1 z x, y, pa, pb, ( )
Ac0 x y, ( )

3≤if

3 otherwise

:=

Kv 2 0.5, 0.6, 0.8, 0.8, ( ) 3≤ 1= 1=ok

0=ej ok
Sätt in värden

 4.3 Kontroll av bärförmåga

FRd2 z x, y, pa, pb, ( ) Ac0 x y, ( ) fcd⋅ Kv z x, y, pa, pb, ( )⋅:=
Bärförmåga. 

FRd z x, y, pa, pb, ( ) Ac0 x y, ( ) fcd⋅
Ac1 z x, y, pa, pb, ( )

Ac0 x y, ( )
⋅:=

Bärförmåga. 

FRd2 2 0.5, 0.6, 0.8, 0.8, ( ) Q 1342( )> 1= 1=ok

0=ej ok Sätt in värden



Om bärförmågan är större än dimensionerande

last,ok!

 4.4 Kontroll av behov av spjälkarmering 

Beräknat enligt 9.8.4(1)

 Enligt Vägverket

q x y, q, ( )
Q q( )

Ac0 x y, ( )
:=

Om grundtrycket inte överskrider 1 MPa krävs ingen spjälkarmering. 

β 0.5:=
Spjälkning förutsätts att inte 

inträffa om tryckkraften

F.Ed=Q(q) 

är högst lika med en kapacitet 

F.RD_spjälk.

 Enligt BBK 04 avsnitt 3.10.2 a,b

FRD_spjälk x y, pa, pb, ( ) 0.75 p pa( )⋅ p pb( )⋅ fcd⋅ 0.75 p pa( )⋅ p pb( )⋅ 0.5 β+( ) Ac0 x y, ( )⋅≥if

0.5 β+( ) Ac0 x y, ( )⋅ fcd⋅ otherwise

:=

FRD_spjälk 0.5 0.6, 0.8, 0.8, ( ) Q 1342( )≥ 1= Sätt in värden

1=spjälkarmering behövs ej

0=spjälkarmering behövs
Om F.R är större eller lika med F.Ed=Q(q) krävs

ingen spjälkarmering. Tryckytans dimensioner

skrivs in i x-led respektive y-led.

 4.5 Dimensionering av spjälkarmering

Ekvation 9.14  

Fs.x x q, pa, ( ) 0.25 1
b1 x( )

p pa( )−








⋅ Q q( )⋅:=

Spjälkkraften Fs i x- och y-riktning.

Fs.y y q, pb, ( ) 0.25 1
d1 y( )

p pb( )−








⋅ Q q( )⋅:=

As.x x q, pa, ( )
Fs.x x q, pa, ( )

fyd

:=

Erforderlig armeringsmängd

As.y y q, pb, ( )
Fs.y y q, pb, ( )

fyd

:=

Areaarmering ϕ( ) π
d ϕ( )

2

4
⋅:= Armeringsarea 

as.x x q, ϕ, pa, ( )
As.x x q, pa, ( )

Areaarmering ϕ( )
:=

Antal byglar beroende av tryckplattans storlek

samt diametern på armeringen.
as.y y q, ϕ, pb, ( )

As.y y q, pb, ( )
Areaarmering ϕ( )

:=

ax x y, q, ϕ, pa, pb, ( ) 0 FRD_spjälk x y, pa, pb, ( ) Q q( )≥if

as.x x q, ϕ, pa, ( ) otherwise

:=

ay x y, q, ϕ, pa, pb, ( ) 0 FRD_spjälk x y, pa, pb, ( ) Q q( )≥if

as.y y q, ϕ, pb, ( ) otherwise

:=



ax 0.5 0.6, 1342, 16, 0.8, 0.8, ( ) 0=
Antal byglar beroende av tryckplattans storlek

samt diametern på armeringen.

ay 0.5 0.6, 1342, 16, 0.8, 0.8, ( ) 0= Sätt in värden

 5 Kostnader 

 5.1 Kostnad för projektering av schaktning och betongplintar

Alternativ 1, Alternativ 2 eller Alternativ 3 för projekteringskostnad väljs. Alternativ 1 är förinställt. Om Alternativ  2 eller 3 ska

användas byts projschakt(ritn) ut mot projschakt3(timmar, timmar2) eller kostperkvm(j,Atot)*Atot i samtliga beräkningar.

Alternativ 1: Om uppskattning av antal ritningar går att genomföra.

antal ritn( ) ritn:= Antal ritningar för Hammarbydepån

schakt ritn( ) 20000SEK antal ritn( )⋅:= Schablonvärde för projektering av en ritning. 

Detalj- och planritningar. 

projschakt ritn( ) schakt ritn( ):=

Alternativ 2: Baserad på timmar/arbetare.

Antal timmar( ) timmar:=
Projekteringskostnad baserad på antal timmar

multiplicerat med ett timpris.
Antal2 timmar2( ) timmar2:=

projschakt3 timmar timmar2, ( ) timmar 725⋅ timmar2 795⋅+( ) SEK⋅:=

Alternativ 3: Om uppskattning ej går att genomföra av antal ritningar.

Totala arean för Hammarbydepån.
Atot 14636m

2:=

ritn 120:= Antal ritningar för Hammarbydepån

t A( ) Atot:=

j 228:= Antal fundament.

Projekteringskostnad för en tung byggnad beroende av

antalet ritningar. Baserat på att 120 ritningar med en

snittkostnad på 20 000 SEK krävdes för Hammarbydepån.

projschakt2 ritn 20000⋅ SEK:=

n_f j( ) j:=

areaperfundament A j, ( )
t A( )

n_f j( )
:=

kostperfundament j( )
projschakt2

n_f j( )
:=

kostperkvm j Atot, ( )
kostperfundament j( )

areaperfundament A j, ( )
:=

kostperkvm j Atot, ( ) 163.979
SEK

m
2

= Kostnad av projektering i SEK/m2 för  Industribyggnad.

 5.2 Kostnad för produktion av schaktning och betongplintar

Vp z pa, pb, ( ) p pa( ) p pb( )⋅ h z( )⋅:= Volym av en plint. Z är djupet ner till berg.

Pris per ton armering från Swecos kostnadskalkyl.
kostarmering 27000

SEK

1000kg
:=

Kostnad för betong samt arbetskostnad för

arbetare/m3. Pris från Swecos kostnadskalkyl.
kostbtg 3000

SEK

m
3

:=



totalstång.plint pa pb, ( ) 2 p pa( ) cnom−( ) 2 p pb( ) cnom−( )⋅+:= Längden på spjälkarmeringen. 

kgarmering x y, q, ϕ, pa, pb, ( ) totalstång.plint pa pb, ( ) γarm ϕ( )⋅ ax x y, q, ϕ, pa, pb, ( )⋅
totalstång.plint pa pb, ( ) γarm ϕ( )⋅ ay x y, q, ϕ, pa, pb, ( )⋅+

...:=

kostplint x y, q, ϕ, z, pa, pb, ( ) Vp z pa, pb, ( ) kostbtg⋅ kgarmering x y, q, ϕ, pa, pb, ( ) kostarmering⋅+:=

Total kostnad för en plint.

n_tot p( ) p:= Totalt antal plintar.

totkostplintar x y, q, ϕ, z, j, pa, pb, ( ) kostplint x y, q, ϕ, z, pa, pb, ( ) n_f j( )⋅:= Total kostnad för alla plintar.

X pa pb, ( ) p pa( ) p pb( )⋅:= Basarean av plinten.

Y z pa, pb, ( ) p pa( ) 2 h z( )⋅+( ) p pb( ) 2 h z( )⋅+( )⋅:= Övre ytans area.

Vschaktp z j, pa, pb, ( ) h z( )

3
X pa pb, ( ) X pa pb, ( ) Y z pa, pb, ( )⋅+ Y z pa, pb, ( )+( )⋅:= Volym urschaktning, en plint. Baserat på

formen av en avhuggen pyramid.

Vschaktplint z j, pa, pb, ( ) Vschaktp z j, pa, pb, ( ) n_f j( )⋅:= Volym av jordmasor vid gropvis
urschaktning för alla plintar.

Vmin z j, pa, pb, ( ) Vschaktplint z j, pa, pb, ( ) Vschaktplint z j, pa, pb, ( ) Atot h z( )⋅<if

Atot h z( )⋅( ) Atot h z( )⋅ Vschaktplint z j, pa, pb, ( )≤if

:=

kapacitetgrävmaskin

35

40

30











m
3

hr
⋅:= Etableringschakt

5500

4500

6500











SEK⋅:= Tippavgifter

300

280

178

360













SEK

m
3

⋅:=

Kapacitet av grävmaskin m3/h. Etableringskostnad schakt. Tippavgift 3-axlad las tbil, 6 m3. 

Timprisschakt

420

390

450











SEK

hr
⋅:= Maskinpris

815

780

850











SEK

hr
⋅:= Lastning

360

367

290

450













SEK

m
3

⋅:=

Timkostnad för arbetare. Timkostnad för maskin.
Kostnad lastning på bil
och transport till tipp. Medianpris produktion - schaktning/betongplintar

Median antal timmar att schakta bort
all lera.t1median z j, pa, pb, ( )

Vmin z j, pa, pb, ( )
kapacitetgrävmaskin

0

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnschaktmedian z j, pa, pb, ( )

t1median z j, pa, pb, ( )
8hr

:=

Kostnadtotal.dygn.median z j, pa, pb, ( ) dygnschaktmedian z j, pa, pb, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

Kostnadschaktmedian z j, pa, pb, ( ) t1median z j, pa, pb, ( ) Timprisschakt
0

⋅





Kostnadtotal.dygn.median z j, pa, pb, ( ) Maskinpris
0

⋅( )+

...:=

Kostnad för schaktning och maskinhyra, median.

Tippmedian z j, pa, pb, ( ) Tippavgifter
0( ) Vmin z j, pa, pb, ( )⋅:= Total mediantippavgift som är beroende av volymen och

storlek på lastbil. Detta fall en 2-axlad lastbil som tar 9 ton.



Lastningmedian z j, pa, pb, ( ) Lastning
0

Vmin z j, pa, pb, ( )⋅:= Mediankostnad för lastning på bil och transport till tipp.

Totalkostnadmedian x y, q, ϕ, j, z, ritn, A, pa, pb, ( ) Kostnadschaktmedian z j, pa, pb, ( ) Lastningmedian z j, pa, pb, ( )+
Tippmedian z j, pa, pb, ( ) projschakt ritn( )++

...

totkostplintar x y, q, ϕ, z, j, pa, pb, ( )+
...

:=

Totalkostnad av projektering,
bortschaktning samt gjutning av
plintar, medel.

 Medelpris produktion  - schaktning/betongplintar  

Medel antal timmar att schakta bort
all lera.t1medel z j, pa, pb, ( )

Vmin z j, pa, pb, ( )
kapacitetgrävmaskin

0

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnschakt z j, pa, pb, ( )

t1medel z j, pa, pb, ( )
8hr

:=

Kostnadtotal.dygn.medel z j, pa, pb, ( ) dygnschakt z j, pa, pb, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

Kostnadschaktmedel z j, pa, pb, ( ) t1medel z j, pa, pb, ( ) Timprisschakt
0

⋅





Kostnadtotal.dygn.medel z j, pa, pb, ( ) Maskinpris
0

⋅( )+:=

Kostnad för schaktning och maskinhyra, medel.

Tippmedel z j, pa, pb, ( ) Tippavgifter
1( )Vmin z j, pa, pb, ( ):= Total medeltippavgift som är beroende av volymen och

storlek på lastbil. Detta fall en 2-axlad lastbil som tar 9 ton.

Lastningmedel z j, pa, pb, ( ) Lastning
1

Vmin z j, pa, pb, ( )⋅:=

Totalkostnadmedel x y, q, ϕ, j, z, ritn, A, pa, pb, ( ) Kostnadschaktmedel z j, pa, pb, ( ) Lastningmedel z j, pa, pb, ( )+
Tippmedel z j, pa, pb, ( )+

...

projschakt ritn( ) totkostplintar x y, q, ϕ, z, j, pa, pb, ( )++
...

:=

Totalkostnad av projektering,
bortschaktning samt gjutning av
plintar, medel.

 Minpris produktion  - schaktning/betongplintar  

Min antal timmar att schakta bort all
lera.t1min z j, pa, pb, ( )

Vmin z j, pa, pb, ( )
kapacitetgrävmaskin

1

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnschakt.min z j, pa, pb, ( )

t1min z j, pa, pb, ( )
8hr

:=

Kostnadtotal.dygn.min z j, pa, pb, ( ) dygnschakt.min z j, pa, pb, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.
Kostnad för schaktning och
maskinhyra, min.

Kostnadschaktmin z j, pa, pb, ( ) t1min z j, pa, pb, ( ) Timprisschakt
1

⋅





Kostnadtotal.dygn.min z j, pa, pb, ( ) Maskinpris
1

⋅( )+:=

Total mintippavgift som är beroende av volymen och storlek
på lastbil. Detta fall en 2-axlad lastbil som tar 9 ton.Tippmin z j, pa, pb, ( ) Tippavgifter

2( )Vmin z j, pa, pb, ( ):=

Lastningmin z j, pa, pb, ( ) Lastning
2

Vmin z j, pa, pb, ( )⋅:=

Totalkostnadmin x y, q, ϕ, p, z, ritn, A, pa, pb, ( ) Kostnadschaktmin z j, pa, pb, ( ) Lastningmin z j, pa, pb, ( )+
Tippmin z j, pa, pb, ( ) projschakt ritn( )+ totkostplintar x y, q, ϕ, z, p, pa, pb, ( )++

...:=

Totalkostnad av projektering,
bortschaktning samt gjutning av



plintar, min.

 Maxpris produktion  - schaktning/betongplintar  

Min antal timmar att schakta bort all
lera.t1max z j, pa, pb, ( )

Vmin z j, pa, pb, ( )
kapacitetgrävmaskin

2

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnschakt.max z j, pa, pb, ( )

t1max z j, pa, pb, ( )
8hr

:=

Kostnadtotal.dygn.max z j, pa, pb, ( ) dygnschakt.max z j, pa, pb, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.
Kostnad för schaktning och
maskinhyra, min.

Kostnadschaktmax z j, pa, pb, ( ) t1max z j, pa, pb, ( ) Timprisschakt
2

⋅





Kostnadtotal.dygn.max z j, pa, pb, ( ) Maskinpris
2

⋅( )+:=

Total maxtippavgift som är beroende av volymen och storlek
på lastbil. Detta fall en 2-axlad lastbil som tar 9 ton.Tippmax z j, pa, pb, ( ) Tippavgifter

3( )Vmin z j, pa, pb, ( ):=

Lastningmax z j, pa, pb, ( ) Lastning
3

Vmin z j, pa, pb, ( )⋅:=

Totalkostnadmax x y, q, ϕ, p, z, ritn, A, pa, pb, ( ) Kostnadschaktmax z j, pa, pb, ( ) Lastningmax z j, pa, pb, ( )+
Tippmax z j, pa, pb, ( ) projschakt ritn( )+ totkostplintar x y, q, ϕ, z, p, pa, pb, ( )++

...:=

Totalkostnad av projektering,
bortschaktning samt gjutning av
plintar, max.

Medianschaktning Totalkostnadmedian 0.5 0.6, 1342, 12, 228, 2, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( ) 6.379 10
6× SEK=:=

Medelschaktning Totalkostnadmedel 0.5 0.6, 1342, 12, 228, 2, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( ) 6.324 10
6× SEK=:=

Minschaktning Totalkostnadmin 0.5 0.6, 1342, 12, 228, 2, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( ) 5.519 10
6× SEK=:= Sätt in värden

Maxschaktning Totalkostnadmax 0.5 0.6, 1342, 12, 228, 2, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( ) 7.082 10
6× SEK=:=

 6 Kostnader för pålning

 6.1 Kostnad för pålfundament 

Vfundament lf hf, bf, ( ) lf lf( ) hf hf( )⋅ bf bf( )⋅:= Volym av fundament.

kostfundament lf hf, bf, ( ) kostbtg Vfundament lf hf, bf, ( )⋅ kostarmering armeringuk.kg armeringök.kg+( )⋅+:=

Kostnad för ett pålfundament
(betong och armering inklusive
arbetskostnad).

För alla beräkningar antas leran ha en skjuvhållfasthet på 20 kPa och rakheten på pålarna är



L.k/300.

 6.2 Slagna stålrörspålar

 Pålkrafte r  

n_pålar i( ) i:= Antal pålar i varje fundament. Antingen 2
eller 4 st. 

Fmaximal

Kslagmedel

Kslagmin

Kslagmax

Kprismedel

Kprismin

Kprismax

Ktransport





























Dim.

Maximal 
kraft i 
varje 

påle[kN]

Medelpris 
för slagna 

stålrörspålar 
[SEK/m]

Minpris för 
slagna 

stålrörspåla
r [SEK/m]

Maxpris för 
slagna 

stålrörspåla
r [SEK/m]

Medelpris 
tryckplatta 

och 
bergsko 
[SEK]

Minpris 
tryckplatta 

och 
bergsko 
[SEK]

Maxpris 
tryckplatta 

och 
bergsko 
[SEK]

Antal kg 
påle       

[kg/m]

75x6,3 318 133 107 160 248 195 300 10,80

90x6,3 398 158 127 190 305 210 400 12,80

115X6,3 569 187 164 200 415 330 500 16,80

115x8,0 702 205 200 210 415 330 500 21,00

140x8,0 932 292 264 320 663 625 700 26,00

140x10,0 1118 325 320 329 663 625 700 32,00

170x10,0 1452 509 438 580 838 800 875 39,00

170x12,5 1724 543 507 580 838 800 875 48,00

220x10 2102 594 563 625 1000 1000 1000 51,60

:=

ktryckss Kprismedel SEK⋅:=

Fmaxtotss Fmaximal kN⋅:=
Skillnad mellan pålens lastkapacitet och
dimensionerande last som pålen måste ta.kraftpåless Fmaxtotss Pmaximal−:=

Hitta_positiv kraftpåless( ) stopp 1←

läge 1←

ut_läge läge←

stopp 0←

kraftpåless
läge

0>if

läge läge 1+←

stopp 1=while

ut_läge

:=

Hittar den minsta dimensionen som krävs
för att uppfylla kraven.resultss Hitta_positiv kraftpåless( ) 1=:=

kostt.bssmed i j, ( ) Kprismedelresultss
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Medelpris för alla tryckplattor och bergskor.

kostt.bssmin i j, ( ) Kprisminresultss
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Minpris för alla tryckplattor och bergskor.

kostt.bssmax i j, ( ) Kprismaxresultss
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Maxpris för alla tryckplattor och bergskor.

Ett medelvärde baserat på priser från
Ruukki och Scandia Steel.  prismeterssmedel Kslagmedelresultss

SEK

m
:=



Ett minvärde baserat på priser från Ruukki
och Scandia Steel.  prismeterssmin Kslagminresultss

SEK

m
:=

Ett maxvärde baserat på priser från Ruukki
och Scandia Steel.  prismeterssmax Kslagmaxresultss

SEK

m
:=

 Medelpris material - slagna stålrörspålar 

Medelpris för en påle beroende av
höjden.kostpålessmedel z n, ( )

h z( )

cos v n( )( )
prismeterssmedel⋅:=

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarssmedel z n, i, ( ) kostpålessmedel z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostssmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarssmedel z n, i, ( ) n_f j( )⋅( )
kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( ) kostt.bssmed i j, ( )++

...:=

Medeltotalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament. 

 Minpris material  - slagna stålrörspålar 

Minpris för en påle beroende av höjden.
kostpålessmin z n, ( )

h z( )

cos v n( )( )
prismeterssmin⋅:=

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarssmin z n, i, ( ) kostpålessmin z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostssmin i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarssmin z n, i, ( ) n_f j( )⋅( )
kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( ) kostt.bssmin i j, ( )++

...:=

Mintotalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament. 

 Maxpris material  - slagna stålrörspålar 

kostpålessmax z n, ( )
h z( )

cos v n( )( )
prismeterssmax⋅:= Maxpris för en påle beroende av höjden.

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarssmax z n, i, ( ) kostpålessmax z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostssmax i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarssmax z n, i, ( ) n_f j( )⋅( )
kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( ) kostt.bssmax i j, ( )++

...:=

Totalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament. 

Etableringss

25000

22917

12500

30000













SEK⋅:= timprisarbetss

500

496

425

600













SEK

hr
⋅:=

maskinss

1750

1583

600

2150













SEK

hr
⋅:= kapacitetss

31.25

32.1

43.75

22.5













m

hr
⋅:=

Median, medel, min, max

Ktrans z( ) Ktransportresultss

kg

m
⋅ h z( )⋅:= Vikt av en påle.

Lastbilkapacitet 24000kg:= Lastbils kapacitet.

Antalpålarss i j, z, ( ) Ktrans z( ) n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅:= Vikt av alla pålar i projektet.

Antal_bilar_ss i j, z, ( )
Antalpålarss i j, z, ( )

Lastbilkapacitet

:= Antal bilar att leverera pålarna.



meterpålarss i j, n, z, ( ) n_pålar i( ) n_f j( )⋅
h z( )

cos v n( )( )
⋅:= Antal meter påle totalt.

 Medianpris produktion  - slagna stålrörspålar 

Medianpris är beräknat för kapacitet, maskin, etablering, transport och timpris. För materialpriser är median=medel då vi
bara har två leverantörer.

Medianltimmar att driva ner
alla pålar.timmardrivamedianss i j, n, z, ( )

meterpålarss i j, n, z, ( )

kapacitetss
0

:=

Antal dygn att hyra maskiner.

dygnmedian i j, n, z, ( )
timmardrivamedianss i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.median i j, n, z, ( ) dygnmedian i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostssmedian i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.median i j, n, z, ( ) maskinss
0

⋅





timmardrivamedianss i j, n, z, ( ) timprisarbetss
0

⋅





Etableringss
0

++

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadssmedian i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostssmedian i j, n, z, ( )

materialkostssmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:=

Totalkostnad för material
och installation. 

 Medelpris produktion  - slagna stålrörspålar 

Medeltimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivass i j, n, z, ( )

meterpålarss i j, n, z, ( )

kapacitetss
1

:=

Antal dygn att hyra maskiner.

dygn i j, n, z, ( )
timmardrivass i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn i j, n, z, ( ) dygn i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostssmedel i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn i j, n, z, ( ) maskinss
1

⋅





timmardrivass i j, n, z, ( ) timprisarbetss
1

⋅





Etableringss
1

++

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadssmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostssmedel i j, n, z, ( )

materialkostssmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:=

Totalkostnad för material
och installation. 

 Minpris produktion  - slagna stålrörspålar 

Min antal timmar att driva ner
alla pålar.timmardrivass.min i j, n, z, ( )

meterpålarss i j, n, z, ( )

kapacitetss
2

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnss.min i j, n, z, ( )

timmardrivass.min i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=



kostnadtotal.dygn.min i j, n, z, ( ) dygnss.min i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostssmin i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.min i j, n, z, ( ) maskinss
2

⋅ timmardrivass.min i j, n, z, ( ) timprisarbetss
2

⋅+

Etableringss
2

+

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadssmin i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostssmin i j, n, z, ( ) materialkostssmin i j, n, z, lf, hf, bf, ( )+ schakt ritn( )+:=

Totalkostnad för material
och installation. 

 Maxpris produktion  - slagna stålrörspålar 

Max antal timmar att driva ner
alla pålar.timmardrivass.max i j, n, z, ( )

meterpålarss i j, n, z, ( )

kapacitetss
3

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnss.max i j, n, z, ( )

timmardrivass.max i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.max i j, n, z, ( ) dygnss.max i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostssmax i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.max i j, n, z, ( ) maskinss
3

⋅ timmardrivass.max i j, n, z, ( ) timprisarbetss
2

⋅+

Etableringss
3

+

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadssmax i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostssmax i j, n, z, ( ) materialkostssmax i j, n, z, lf, hf, bf, ( )+ schakt ritn( )+:=

Totalkostnad för material
och installation. 

Medianslagna.stål totalkostnadssmedian 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 7.683 10
6× SEK=:=

Medelslagna.stål totalkostnadssmedel 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 7.642 10
6× SEK=:= Sätt in värden

Minslagna.stål totalkostnadssmin 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 7.275 10
6× SEK=:=

Maxslagna.stål totalkostnadssmax 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 8.063 10
6× SEK=:=

 6.3 Borrade stålrörspålar

 Pålkrafter 

n_pålar i( ) i:= Antal pålar i varje fundament. Antingen 2, 4
eller 6 stycken.



Fmaximalborr

Kborrmedel

Kborrmin

Kborrmax

Kprismedelborr

Kprisminborr

Kprismaxborr

Ktransportborr





























Dim.
Maximal 

kraft i 
varje 

påle[kN]

Medelpris 
för borrade 
stålrörs-

pålar 
[SEK/m]

Minpris för 
borrade 
stålrörs-

pålar 
[SEK/m]

Maxpris för 
borrade 
stålrörs-

pålar 
[SEK/m]

Medelpris 
tryckplatta, 

slagsko, 
borrkrona 
och pilot 
[SEK]

Minpris 
tryckplatta, 

slagsko, 
borrkrona 
och pilot 
[SEK]

Maxpris 
tryckplatta, 

slagsko, 
borrkrona 
och pilot 
[SEK]

Antal kg 
påle       

[kg/m]

90x6,3 447 230 230 230 850 850 850 10,80

115X6,3 638 238 165 310 1800 1660 1800 12,80

115x8,0 790 254 198 310 1800 1660 1800 16,80

140x8,0 1047 318 246 390 2800 2605 2800 21,00

140x10,0 1258 355 319 390 2800 2605 2800 26,00

170x10,0 1633 439 388 490 3900 3790 3900 32,00

170x12,5 1941 477 463 490 3900 3790 3900 39,00

220x10 2356 588 527 650 5800 5590 5800 48,00

220x12,5 2803 639 628 650 5800 5590 5800 51,60

:=

ktryckbs Kprismedelborr SEK⋅:=

Fmaxtotbs Fmaximal kN⋅:=

Skillnad mellan pålens lastkapacitet och
dimensionerande last som pålen måste ta.kraftpålebs Fmaxtotbs Pmaximal−:=

Hitta_positivbs kraftpålebs( ) stopp 1←

läge 1←

ut_läge läge←

stopp 0←

kraftpålebs
läge

0>if

läge läge 1+←

stopp 1=while

ut_läge

:=

resultbs Hitta_positivbs kraftpålebs( ) 1=:= Hittar den minsta dimensionen som krävs
för att uppfylla kraven.

kostt.bsmed i j, ( ) Kprismedelborrresultbs
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Medelpris för alla tryckplattor och bergskor.

kostt.bsmin i j, ( ) Kprisminborrresultbs
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Minpris för alla tryckplattor och bergskor.

kostt.bsmax i j, ( ) Kprismaxborrresultbs
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Maxpris för alla tryckplattor och bergskor.

Ett medelvärde baserat på priser från
Ruukki och Scandia Steel.  prismeterbsmedel Kborrmedelresultbs

SEK

m
:=

Ett minvärde baserat på priser från Ruukki
och Scandia Steel.  prismeterbsmin Kborrminresultbs

SEK

m
:=

Ett maxvärde baserat på priser från Ruukki
och Scandia Steel.  prismeterbsmax Kborrmaxresultbs

SEK

m
:=

 Medelpris material - borrade stålrörspålar 



Medelpris för en påle beroende av
höjden.kostpålessmedelborr z n, ( ) 0.5m

h z( )

cos v n( )( )
+








prismeterbsmedel⋅:=

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarbsmedel z n, i, ( ) kostpålessmedelborr z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostbsmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarbsmedel z n, i, ( ) n_f j( )⋅( )
kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( ) kostt.bsmed i j, ( )++

...:=

Totalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament.  Minpris material  - borrade stålrörspålar 

kostpålebsmin z n, ( ) 0.5m
h z( )

cos v n( )( )
+








prismeterbsmin⋅:= Minpris för en påle beroende av höjden.

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarbsmin z n, i, ( ) kostpålebsmin z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostbsmin i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarbsmin z n, i, ( ) n_f j( )⋅( ) kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( )+ kostt.bsmin i j, ( )+:=

Totalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament. 

 Maxpris material  - borrade stålrörspålar 

Maxpris för en påle beroende av höjden.
kostpålebsmax z n, ( ) 0.5m

h z( )

cos v n( )( )
+








prismeterbsmax⋅:=

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarbsmax z n, i, ( ) kostpålebsmax z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostbsmax i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarbsmax z n, i, ( ) n_f j( )⋅( ) kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( )+ kostt.bsmax i j, ( )+:=

Totalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament. 

Etableringbs

25000

25417

17500

35000













SEK⋅:= timprisarbetbs

500

496

425

600













SEK

hr
⋅:=

maskinbs

1900

2125

1500

3000













SEK

hr
⋅:= kapacitetbs

11

10.5

15

5













m

hr
⋅:=

Ktransborr z( ) Ktransportborrresultbs

kg

m
⋅ h z( )⋅:= Vikt av en 6-meterspåle.

Lastbilkapacitetborr 24000kg:= Lastbils kapacitet.

Antalpålarborr i j, z, ( ) Ktransborr z( ) n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅:= Vikt av alla pålar i projektet.

Antal_bilar_borr i j, z, ( )
Antalpålarborr i j, z, ( )

Lastbilkapacitetborr

:= Antal bilar att leverera pålarna.

meterpålarbs i j, n, z, ( ) n_pålar i( ) n_f j( )⋅
h z( )

cos v n( )( )
⋅:= Antal meter påle totalt.

 Medianpris produktion  - borrade stålrörspålar 

Medianpris är beräknat för kapacitet, maskin, etablering, transport och timpris. För materialpriser är median=medel då vi
bara har två leverantörer.

Medeltimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivamedianbs i j, n, z, ( )

meterpålarbs i j, n, z, ( )

kapacitetbs
0

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmedian.bs i j, n, z, ( )

timmardrivamedianbs i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=



kostnadtotal.dygn.medianbs i j, n, z, ( ) dygnmedian.bs i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostbsmedian i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.medianbs i j, n, z, ( ) maskinbs
0

⋅





timmardrivamedianbs i j, n, z, ( ) timprisarbetbs
0

⋅





Etableringbs
0

++

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbsmedian i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbsmedian i j, n, z, ( )

materialkostbsmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:=

Totalkostnad för material
och installation. 

 Medelpris produktion  - borrade stålrörspålar 

Medeltimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivabs i j, n, z, ( )

meterpålarbs i j, n, z, ( )

kapacitetbs
1

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmedel.bs i j, n, z, ( )

timmardrivabs i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.bs i j, n, z, ( ) dygnmedel.bs i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostbsmedel i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.bs i j, n, z, ( ) maskinbs
1

⋅





timmardrivabs i j, n, z, ( ) timprisarbetbs
1

⋅





Etableringbs
1

++

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbsmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbsmedel i j, n, z, ( )

materialkostbsmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:=

Totalkostnad för material
och installation. 

 Minpris produktion  - borrade stålrörspålar 

Mintimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivabs.min i j, n, z, ( )

meterpålarbs i j, n, z, ( )

kapacitetbs
2

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmin.bs i j, n, z, ( )

timmardrivabs.min i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.bs.min i j, n, z, ( ) dygnmedel.bs i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostbsmin i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.bs.min i j, n, z, ( ) maskinbs
2

⋅





timmardrivabs.min i j, n, z, ( ) timprisarbetbs
2

⋅





Etableringbs
2

++

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbsmin i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbsmin i j, n, z, ( ) materialkostbsmin i j, n, z, lf, hf, bf, ( )+ schakt ritn( )+:=

Totalkostnad för material
och installation. 



 Maxprisproduktion  - borrade stålrörspålar 

Maxtimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivabs.max i j, n, z, ( )

meterpålarbs i j, n, z, ( )

kapacitetbs
3

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmax.bs i j, n, z, ( )

timmardrivabs.max i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.bs.max i j, n, z, ( ) dygnmax.bs i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostbsmax i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.bs.max i j, n, z, ( ) maskinbs
3

⋅





timmardrivabs.max i j, n, z, ( ) timprisarbetbs
3

⋅





Etableringbs
3

++

...:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbsmax i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbsmax i j, n, z, ( )

materialkostbsmax i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:=

Totalkostnad för material
och installation. 

Medianborrade.stål totalkostnadbsmedian 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 1.002 10
7× SEK=:=

Medelborrade.stål totalkostnadbsmedel 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 1.019 10
7× SEK=:=

Sätt in värden
Minborrade.stål totalkostnadbsmin 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 9.513 10

6× SEK=:=

Maxborrade.stål totalkostnadbsmax 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 1.275 10
7× SEK=:=

 6.4 Slagna betongpålar

 Pålkrafter 

n_pålar i( ) i:= Antal pålar i varje fundament. Antingen 2, 4
eller 6 stycken.

Fmaximalbet

Kbetmedel

Kbetmin

Kbetmax

Kprismedelbet

Kprisminbet

Kprismaxbet

Ktransportbet





























Dim.

Maximal 
kraft i 
varje 

påle[kN]

Medelpris 
för slagna 

betongpålar 
[SEK/m]

Minpris för 
slagna 

betongpålar 
[SEK/m]

Maxpris för 
slagna 

betongpålar 
[SEK/m]

Medelpris 
bergsko 
[SEK]

Minpris 
bergsko[S

EK]

Maxpris 
bergsko 
[SEK]

Antal kg 
för påle       
[kg/m]

235x235 790 155 150 158 564 550 585 145,00

270X270 1570 183 178 190 637 610 650 190,00

275x275 1660 228 210 250 653 610 700 195,00

:=

ktryckbet Kprismedelbet SEK⋅:=

Fmaxtotbet Fmaximal kN⋅:=

Skillnad mellan pålens lastkapacitet och
dimensionerande last som pålen måste ta.kraftpålebet Fmaxtotbet Pmaximal−:=

( )



Hitta_positivbet kraftpålebet( ) stopp 1←

läge 1←

ut_läge läge←

stopp 0←

kraftpålebet
läge

0>if

läge läge 1+←

stopp 1=while

ut_läge

:=

Hittar den minsta dimensionen som krävs
för att uppfylla kraven.resultbet Hitta_positivbet kraftpålebet( ) 1=:=

kostt.betmed i j, ( ) Kprismedelbetresultbet
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Medelpris för alla tryckplattor och bergskor.

kostt.betmin i j, ( ) Kprisminbetresultbet
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Minpris för alla tryckplattor och bergskor.

kostt.betmax i j, ( ) Kprismaxbetresultbet
n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅





SEK⋅:= Maxpris för alla tryckplattor och bergskor.

Ett medelvärde baserat på priser från
Pålplintar, Veidekke och Skanska.  prismeterbetmedel Kbetmedelresultbet

SEK

m
:=

Ett minvärde baserat på priser från
Pålplintar, Veidekke och Skanska.  prismeterbetmin Kbetminresultbet

SEK

m
:=

Ett maxvärde baserat på priser från
Pålplintar, Veidekke och Skanska.  prismeterbetmax Kbetmaxresultbet

SEK

m
:=

 Medelpris material  - slagna betongpålar

Medelpris för en påle beroende av
höjden.kostpålessmedelbet z n, ( )

h z( )

cos v n( )( )
prismeterbetmedel⋅:=

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarbetmedel z n, i, ( ) kostpålessmedelbet z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostbetmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarbetmedel z n, i, ( ) n_f j( )⋅( )
kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( ) kostt.betmed i j, ( )++

...:=

Totalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament.  Minpris  material  - slagna betongpålar 

kostpålebetmin z n, ( )
h z( )

cos v n( )( )
prismeterbetmin⋅:= Minpris för en påle beroende av höjden.

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarbetmin z n, i, ( ) kostpålebetmin z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

materialkostbetmin i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarbetmin z n, i, ( ) n_f j( )⋅( )
kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( ) kostt.betmin i j, ( )++

...:=

Totalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament.  Maxpris  material  - slagna betongpålar 

kostpålebetmax z n, ( )
h z( )

cos v n( )( )
prismeterbetmax⋅:= Maxpris för en påle beroende av höjden.

Kostnad för pålar i ett fundament beroende
av antal pålar och höjden. totkostpålarbetmax z n, i, ( ) kostpålebetmax z n, ( ) n_pålar i( )⋅:=

( ) ( )



materialkostbetmax i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) totkostpålarbetmax z n, i, ( ) n_f j( )⋅( )
kostfundament lf hf, bf, ( ) n_f j( )⋅( )+

...

kostt.betmax i j, ( )+
...

:=

Totalkostnad för material till slagna
stålrörspålar och betongfundament. 

Etableringbet

30000

36667

30000

50000













SEK⋅:= timprisarbetbet

500

496

425

600













SEK

hr
⋅:=

maskinbet

1750

1775

1000

2500













SEK

hr
⋅:= kapacitetbet

28.1

31

43.75

25













m

hr
⋅:=

transportbet

4800

4715

4000

5346













SEK⋅:=

Ktransbet z( ) Ktransportbetresultbet

kg

m
⋅ h z( )⋅:= Vikt av en 6-meterspåle.

Lastbils kapacitet.
Lastbilkapacitetbet 30000kg:=

Antalpålarbet i j, z, ( ) Ktransbet z( ) n_pålar i( )⋅ n_f j( )⋅:= Vikt av alla pålar i projektet.

Antal bilar att leverera pålarna.
Antal_bilar_bet i j, z, ( )

Antalpålarbet i j, z, ( )

Lastbilkapacitetbet

:=

kostnadtransportmedianbet i j, z, ( ) Antal_bilar_bet i j, z, ( ) transportbet
0

⋅:= Medianpris för transport.

kostnadtransportmedelbet i j, z, ( ) Antal_bilar_bet i j, z, ( ) transportbet
1

⋅:= Medelpris för transport.

kostnadtransportminbet i j, z, ( ) Antal_bilar_bet i j, z, ( ) transportbet
2

⋅:= Minpris för transport.

kostnadtransportmaxbet i j, z, ( ) Antal_bilar_bet i j, z, ( ) transportbet
3

⋅:= Maxpris för transport.

meterpålarbet i j, n, z, ( ) n_pålar i( ) n_f j( )⋅
h z( )

cos v n( )( )
⋅:= Antal meter påle totalt.

 Medianpris produktion  - slagna betongpålar 

timmardrivamedianbet i j, n, z, ( )
meterpålarbet i j, n, z, ( )

kapacitetbet
0

:= Mediantimmar att driva ner alla pålar.

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmedian.bet i j, n, z, ( )

timmardrivamedianbet i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.bet.median i j, n, z, ( ) dygnmedian.bet i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostbetmedian i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.bet.median i j, n, z, ( ) maskinbet
0

⋅





timmardrivamedianbet i j, n, z, ( ) timprisarbetbet
0

⋅





+

...

Etableringbet
0

kostnadtransportmedianbet i j, z, ( )++

...

:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbetmedian i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbetmedian i j, n, z, ( )

materialkostbetmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:=

Totalkostnad för
material och
installation. 



 Medelpris  produktion  - slagna betongpålar 

Medeltimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivabet i j, n, z, ( )

meterpålarbet i j, n, z, ( )

kapacitetbet
1

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmedel.bet i j, n, z, ( )

timmardrivabet i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.bet.medel i j, n, z, ( ) dygnmedel.bet i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostbetmedel i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.bet.medel i j, n, z, ( ) maskinbet
1

⋅





timmardrivabet i j, n, z, ( ) timprisarbetbet
1

⋅





+

...

Etableringbet
1

kostnadtransportmedelbet i j, z, ( )++

...

:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbetmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbetmedel i j, n, z, ( )

materialkostbetmedel i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:= Totalkostnad för material

och installation. 

 Minpris  produktion  - slagna betongpålar 

Mintimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivabet.min i j, n, z, ( )

meterpålarbet i j, n, z, ( )

kapacitetbet
2

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmin.bet i j, n, z, ( )

timmardrivabet.min i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.bet.min i j, n, z, ( ) dygnmin.bet i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.

produktionkostbetmin i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.bet.min i j, n, z, ( ) maskinbet
2

⋅





timmardrivabet.min i j, n, z, ( ) timprisarbetbet
2

⋅





Etableringbet
2

++

...

kostnadtransportminbet i j, z, ( )+

...

:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbetmin i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbetmin i j, n, z, ( )

materialkostbetmin i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:= Totalkostnad för material

och installation. 

 Maxpris  produktion  - slagna betongpålar 

Maxtimmar att driva ner alla
pålar.timmardrivabet.max i j, n, z, ( )

meterpålarbet i j, n, z, ( )

kapacitetbet
3

:=

Antal dygn att hyra maskiner.
dygnmax.bet i j, n, z, ( )

timmardrivabet.max i j, n, z, ( )

8 hr⋅
:=

kostnadtotal.dygn.bet.max i j, n, z, ( ) dygnmax.bet i j, n, z, ( ) 24⋅ hr:= Totalt antal timmar.



produktionkostbetmax i j, n, z, ( ) kostnadtotal.dygn.bet.max i j, n, z, ( ) maskinbet
3

⋅





timmardrivabet.max i j, n, z, ( ) timprisarbetbet
3

⋅





Etableringbet
3

++

...

kostnadtransportmaxbet i j, z, ( )+

...

:=

Produktionskostnad (maskin, arbete och
etablering).

totalkostnadbetmax i j, n, z, lf, hf, bf, ritn, ( ) produktionkostbetmax i j, n, z, ( )

materialkostbetmax i j, n, z, lf, hf, bf, ( ) schakt ritn( )++
...:=

Totalkostnad för material
och installation. 

Medianbetong totalkostnadbetmedian 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 8.132 10
6× SEK=:=

Medelbetong totalkostnadbetmedel 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 8.106 10
6× SEK=:=

Sätt in värden
Minbetong totalkostnadbetmin 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 7.851 10

6× SEK=:=

Maxbetong totalkostnadbetmax 4 228, 4, 2, 2.2, 1, 2.2, 120, ( ) 8.408 10
6× SEK=:=



 7 Jämförelse av totala kostnader

 7.1 Förslag av metod med lägst totalkostnad

 Median 

totalkostnadmedian min Medianslagna.stål Medianborrade.stål, Medianbetong, Medianschaktning, ( ) 6.379 10
6× SEK=:=

föreslagenmetod.median "Slagna betongpålar" totalkostnadmedian Medianbetong=if

"Borrade stålrörspålar" totalkostnadmedian Medianborrade.stål=if

"Slagna stålrörspålar" totalkostnadmedian Medianslagna.stål=if

"Urschaktning med plint på berg" totalkostnadmedian Medianschaktning=if

:=

föreslagenmetod.median "Urschaktning med plint på berg"=

 Medel 

totalkostnadmedel min Medelslagna.stål Medelborrade.stål, Medelbetong, Medelschaktning, ( ) 6.324 10
6× SEK=:=

föreslagenmetod.medel "Slagna betongpålar" totalkostnadmedel Medelbetong=if

"Borrade stålrörspålar" totalkostnadmedel Medelborrade.stål=if

"Slagna stålrörspålar" totalkostnadmedel Medelslagna.stål=if

"Urschaktning med plint på berg" totalkostnadmedel Medelschaktning=if

:=

föreslagenmetod.medel "Urschaktning med plint på berg"=

 Min 

totalkostnadmin min Minslagna.stål Minborrade.stål, Minbetong, Minschaktning, ( ) 5.519 10
6× SEK=:=

föreslagenmetod.min "Slagna betongpålar" totalkostnadmin Minbetong=if

"Borrade stålrörspålar" totalkostnadmin Minborrade.stål=if

"Slagna stålrörspålar" totalkostnadmin Minslagna.stål=if

"Urschaktning med plint på berg" totalkostnadmin Minschaktning=if

:=

föreslagenmetod.min "Urschaktning med plint på berg"=

 Max

totalkostnadmax min Maxslagna.stål Maxborrade.stål, Maxbetong, Maxschaktning, ( ) 7.082 10
6× SEK=:=

föreslagenmetod.max "Slagna betongpålar" totalkostnadmax Maxbetong=if

"Borrade stålrörspålar" totalkostnadmax Maxborrade.stål=if

"Slagna stålrörspålar" totalkostnadmax Maxslagna.stål=if

"Urschaktning med plint på berg" totalkostnadmax Maxschaktning=if

:=

föreslagenmetod.max "Urschaktning med plint på berg"=



 7.2 Plot av totalkostnader baserade på medianpris 
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7 10
7×

Betongpålar

Borrade stålrörspålar

Slagna stålrörspålar

Schaktning

Totalkostnad av varje grundläggningsmetod beroende av djup ner till berg

totalkostnadbetmedian 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
totalkostnadbsmedian 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
totalkostnadssmedian 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
Totalkostnadmedian 0.5 0.6, 1342, 12, 228, pz, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( )

pz



 7.3 Plot av totalkostnader baserade på medelpris 
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7×

5.867 10
7×

6.433 10
7×

7 10
7×

Betongpålar

Borrade stålrörspålar

Slagna stålrörspålar

Schaktning

Totalkostnad av varje grundläggningsmetod beroende av djup ner till berg

totalkostnadbetmedel 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
totalkostnadbsmedel 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
totalkostnadssmedel 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
Totalkostnadmedel 0.5 0.6, 1342, 12, 228, pz, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( )

pz



 7.4 Plot av totalkostnader baserade på minpris 
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4.208 10
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4.604 10
7×

5 10
7×

Betongpålar

Borrade stålrörspålar

Slagna stålrörspålar

Schaktning

Totalkostnad av varje grundläggningsmetod beroende av djup ner till berg

totalkostnadbetmin 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
totalkostnadbsmin 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
totalkostnadssmin 4 228, 4, pz, 2.2, 1, 2.2, 120, ( )
Totalkostnadmin 0.5 0.6, 1342, 12, 228, pz, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( )

pz



 7.5 Plot av totalkostnader baserade på maxpris 
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5.433 10
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6.075 10
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6.717 10
7×

7.358 10
7×

8 10
7×

Betongpålar

Borrade stålrörspålar

Slagna stålrörspålar

Schaktning

Totalkostnad av varje grundläggningsmetod beroende av djup ner till berg

totalkostnadbetmax 4 228, 4, pz, 2, 1, 2, 120, ( )
totalkostnadbsmax 4 228, 4, pz, 2, 1, 2, 120, ( )
totalkostnadssmax 4 228, 4, pz, 2, 1, 2, 120, ( )
Totalkostnadmax 0.5 0.6, 1342, 12, 228, pz, 120, 14636, 0.8, 0.8, ( )

pz
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