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Abstract 

Purpose: During the last couple of years, BIM has been considered a useful tool within 
the AEC industry to lower costs. Although widely applied for projects above earth, it 
has only rarely been applied for geotechnical projects. This work examines the 
possibility of integrating BIM within a geotechnical project where a shared soil-
structure model is used to optimize a piled foundation design. One goal is to enlighten 
differences between today’s way of working and the new proposed BIM-aided method. 
Another goal is to determine what consequences the new method will have on 
foundation design and production cost. 

Method: The study was primarily done as a case study together with structured 
observation, literature review, interview, document analysis and calculations. 

Findings: The main difference in BIM-aided pile design as opposed to today’s way of 
working is that a geotechnician and construction engineer work together against a 
shared BIM-model, upon which calculations and analyses can be performed. Changes 
that occur throughout the design process as well as the production stage are regularly 
updated in the model where re-calculations and further analyses could be done. As a 
Finite Element software is used, soil-structure interaction is realistically calculated in a 
way that differ from today’s empirical methods which proves to give optimization 
possibilities as well as cost saving potential for a studied reference project. 

Implications: 

• BIM-aided pile design can be a way of implementing the benefits of BIM into 
geotechnical projects 

• Today’s methods for pile design may give over-dimensioned constructions 
• The use of BIM-aided pile design with Finite Element software can produce 

optimized constructions in terms of lowered material usage and reduced 
production cost 

• When using a BIM-aided process for pile design it is deemed imperative that 
both a geotechnician and a construction engineer work against the soil-structure 
model. This is to guarantee the reliability of the resulting construction as it is 
highly related to the validity of the input data from the separate disciplines 

Limitations: As the study is deemed as being explorative in its character, its results are 
highly affected by the chosen way of conducting it, where the authors both performed 
and observed the case study. Also, the Finite Element software used was brand new 
(February 2018) which meant that limited user instructions were available. What 
today’s pile design process looks like was restricted to the studying of Tyréns AB’s 
methods, and as such the process may not be valid in general. 

Keywords: GeoBIM, Geotechnics, pile foundation design, pile design, FE-analysis, 
FE-optimization, soil-structure interaction, soil-structure mode
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Sammanfattning 

Syfte: BIM har de senaste åren lyfts fram som ett verktyg som bidragit till att sänka 
kostnader i byggbranschen men har hittills inte kommit geotekniska projekt till gagns 
på samma sätt som för projekt ovan mark. Syftet med detta arbete är att integrera BIM 
i ett geotekniskt projekt där en delad mark- och konstruktionsmodell används för att 
effektivisera och optimera en pålprojektering. Arbetet har som mål att utreda vilka 
skillnader som finns gentemot dagens arbetssätt samt att studera de konsekvenser det 
nya arbetssättet får på utformning och produktionskostnader. 

Metod: Arbetet utfördes i huvudsak som en fallstudie tillsammans med metoderna 
semistrukturerad deltagande observation, litteraturstudie, intervju, dokumentanalys och 
beräkningar. 

Resultat: Den stora skillnaden med BIM-stödd pålprojektering gentemot dagens 
arbetssätt är att geotekniker och konstruktör jobbar tillsammans mot en delad BIM-
modell i vilken beräkningar och analyser kan utföras. Under hela 
projekteringsprocessen samt under produktionen följs ändringar upp i modellen varpå 
omberäkningar enkelt kan göras. Då beräkningarna görs med finita 
elementprogramvara tas samverkan mellan mark och konstruktion i beaktning på ett 
annat sätt än med dagens metoder, vilket påvisats ge optimeringseffekter och 
kostnadsbesparingar för studiens referensprojekt. 

Konsekvenser:  

• BIM-stödd pålprojektering kan vara ett sätt att även låta geotekniska projekt dra 
nytta utav fördelarna med BIM 

• Dagens metoder för pålprojektering kan ge överdimensionerade pålgrunder 
• Användning av BIM-stödd pålprojektering med finita elementprogramvara kan 

ge optimerade konstruktioner med avseende på materialåtgång och 
produktionskostnader 

• Vid BIM-stödd pålprojektering bedöms viktigt att både geotekniker och 
konstruktör arbetar mot mark- och konstruktionsmodellen för att säkra 
tillförlitligheten i resulterande konstruktion, då den i hög grad beror av precis 
indata från båda disciplinerna 

Begränsningar: Då arbetet anses vara av explorativ karaktär är resultaten starkt 
kopplade till valt tillvägagångssätt, där fallstudien både genomfördes och observerades 
av författarna. Dessutom användes ny programvara (utkom februari 2018) där 
begränsade användarinstruktioner fanns tillgängliga. Hur pålprojektering ser ut idag 
begränsades till att studera Tyréns AB processer, vilket inte nödvändigtvis ger en 
generell bild. 

Nyckelord: GeoBIM, Geoteknik, pålgrundläggning, påldimensionering, FEM-analys, 
FEM-optimering, samverkan jord-konstruktion, mark- konstruktionsmodell.
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras arbetets bakgrund och problemformulering. Här beskrivs 
även arbetets mål, frågeställningar, avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 
Byggkostnaderna i Sverige har ökat kraftigt de senaste 25 åren - från mitten av 1990-
talet har byggnadsprisindex ökat väsentligt mer per år än konsumentprisindex (SCB, 
2017). Statistik visar också att Sverige har de högsta byggkostnaderna bland EU-
länderna och ligger 69 % över EU-snittet (Eurostat, 2017). De höga byggkostnaderna 
förklaras dels genom låg produktivitet jämfört med andra tillverkande branscher men 
också genom brist på användandet av digitala verktyg och IT-hjälpmedel (Bygg 4.0, 
2017). 

Byggnadsindustrin har ett behov av fortsatt förbättringsarbete med informationsutbyte 
och informationsflöden, speciellt vid uppförandet av större och komplexa 
byggnadsprojekt. Digitala hjälpmedel och nya arbetsmetoder som BIM har utvecklat 
utbytet av information mellan de olika aktörerna i branschen de senaste åren och 
medgett kostnadseffektivare byggprojekt (Brydea, Broquetas & Volm, 2013). BIM kan 
innefatta olika aktiviteter; digital återgivning av en tilltänkt byggnad, objektsorienterad 
3D-modellering och kan ses som en informationsbas där inblandade parter i ett 
byggprojekt kan hämta och använda information genom kompatibla mjukvaror 
(Miettinen & Paavola, 2017). Olofsson, Lee och Eastman (2008) sammanfattar fördelar 
som finns med att använda BIM i byggprojekt och menar att beställaren är den som har 
mest att vinna på att BIM används och drar även slutsatsen att byggnader kan 
produceras till lägre pris om BIM används i projekt. 

1.2 Problembeskrivning 
Dagens användning av BIM omfattar dock oftast inte grundläggningar (Zhang et al., 
2017). Enligt Tawelian och Mickowski (2016) finns flera fördelar med att implementera 
BIM i geotekniska projekt; de menar att förbättrad projektering är en av de främsta 
vinsterna. Enligt SGI (1995) uppskattades mark- och grundläggningskostnader stå för 
runt 20 % av de totala bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige, därmed finns 
anledning att hitta nya arbetsmetoder och verktyg för att på sikt sänka dessa kostnader.  

Pålprojektering är enligt Wood & Karstunen (2017) ett område där särskilt behov för 
nya arbetsmetoder finns. Enligt Wood & Karstunens (2017) studier har pålprojektering 
i Sverige historiskt sett skett med empiriska metoder där schablonvärden använts i 
kapacitetsberäkningar. De menar att detta har lett till överdimensionerade 
konstruktioner och visar på befintliga pålgrundläggningar med över 100 % högre 
kapacitet än nödvändigt. 

Pålgrundläggning omfattas av Eurokod med den nationella anpassningen EKS, 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeisk 
konstruktionsstandard (Pålkommissionen, 2018). Påldimensionering delas upp i två 
delar: geoteknisk dimensionering och konstruktiv dimensionering. Den geotekniska 
dimensioneringen behandlar brott och sättningar i jord och den konstruktiva 
dimensioneringen behandlar brott, sprickvidd och kantpåkänningar i pålelementen 
(Pålkommissionen, 2014). En övergripande förklaring av förfarandet vid 
pålprojektering illustreras i Figur 1.  
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Figur 1. Förfarande vid påldimensionering enligt Eurokod (Pålkommissionen, 
2014) 

Den vanligaste påltypen i Sverige är den slagna spetsburna betongpålen 
(Pålkommissionen, 2018), till vilken kategori de s.k. standardpålarna SP1, SP2 och SP3 
faller under. Dessa tre lever kvar som branschstandard trots att de är från en äldre 
standard (Pålkommissionen, 2018). 

När en spetsburen betongpåle slås ner till fast berg kan geoteknisk dimensionering i 
bruksgränstillstånd bortses från då sättningar kan försummas, men för 
brottgränstillstånd gäller vanligen att dimensionering sker genom provning med s.k. 
stötvågsmätning där bärförmågan hos pålen verifieras efter installation 
(Pålkommissionen, 2014). Den konstruktiva dimensioneringen av pålelementet sker 
vanligen genom beräkning för både bruksgräns- och brottgränstillstånd 
(Pålkommissionen, 2014). 

Enligt detta förfarande beaktas pålelementen isolerade från ovanliggande konstruktion, 
vilket Mandolini, Laora och Mascarucci (2013) och Ko, Cho & Jeong (2017) m.fl. anser 
bör förändras och menar att förfarandet lett till överdimensionerade konstruktioner. 
Wood & Karstunen (2017) menar även att det beräkningstekniskt skulle vara 
fördelaktigt att övergå till finita elementberäkningar där samverkan mellan jord-
konstruktion beaktas, istället för att som idag använda empiriska formler. 

För att undersöka effekterna av en pålgrundskonstruktion som projekteras med finita 
elementberäkningar i en BIM-miljö där geotekniker idealt står för markmodellen och 
konstruktör för konstruktionsmodellen, gjordes en fallstudie i samarbete med Tyréns 
AB. 
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1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Mål 

Målet med arbetet var att undersöka hur ett BIM-stöttat arbetssätt för pålprojektering 
skiljer sig från befintligt arbetssätt och vilka konsekvenser arbetssättet får på 
projekteringens resultat och produktionskostnaden i ett projekt.  

1.3.2 Frågeställningar 

 

1. Hur skiljer sig arbetsgången vid användandet av BIM-stödd pålprojektering 
gentemot befintlig metod?  

2. Hur skiljer sig resultatet efter BIM-stödd pålprojektering med avseende på 
dimensionering och placering av pålar gentemot befintlig metod? 

3. Vilka effekter får användandet av BIM-stödd pålprojektering på 
produktionskostnaderna i ett projekt? 

1.4 Avgränsningar 
BIM avgränsades till att syfta på det arbetssätt vilket fallstudien genomförs på; en 
projektering och analys av sammanslagen mark- och konstruktionsmodell i 3D mot 
vilken både geotekniker och konstruktör kan jobba och föra in information. 

Befintlig metod för projektering av pålar avgränsades till det arbetssätt som används av 
Tyréns AB. Avgränsningens syfte var att, inom tidsramen för arbetet, djupare kunna 
studera de processer som ingår i befintlig pålprojektering för att utföra en noggrann 
jämförelse mot BIM-stödd pålprojektering.  

I fallstudien studerades endast den del av projekteringsarbetet som berörde 
pålgrundläggning, projekteringen för resten av referensprojektet berördes ej. I 
fallstudien modellerades pålgrundläggningen i detalj medan resten av byggnaden 
endast modellerades för att kunna simulera de laster som fanns i referensprojektet, detta 
på grund av tidsskäl. Fallstudien avgränsades från att beakta tidsåtgång, då 1) det var 
första gången en BIM-stödd pålprojektering utfördes på detta sätt och 2) författarna 
själva utförde den, vilket bedömdes ha för stor inverkan på resultatets reliabilitet och 
validitet. Dessutom valdes att endast beakta de påltyper som används i det verkliga 
referensprojektet.  

Arbetet avgränsades till att endast beakta sammanlagd material- och 
installationskostnad för pålarna, vidare benämnt produktionskostnad.  

1.5 Disposition 
I kapitel 2 beskrivs de undersökningsmetoder som valts för arbetet samt genomförandet. 
Med utgång i valda undersökningsmetoder diskuteras även deras inverkan på resultatets 
validitet och reliabilitet. I kapitel 3 presenteras de teorier som ligger till grund för att 
kunna besvara arbetets frågeställningar och uppnå dess mål. De empiriska data som 
samlats in presenteras i kapitel 4 för att sedan analyseras och bearbetas till resultat i 
kapitel 5. Arbetets slutsatser presenteras sedan i kapitel 6 tillsammans med författarnas 
diskussion om arbetet och vilka konsekvenser det fått. Avslutningsvis ges förslag på 
vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
Detta arbete genomfördes huvudsakligen som en fallstudie. Fallstudien stöttades med 
flera olika undersökningsmetoder, valda metoder och arbetsgången presenteras 
ingående i detta kapitel. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Då den samlade forskningsfronten inom BIM-projektering av pålgrundläggning efter 
litteraturgenomgång konstaterades vara tunn, valdes arbetet att betraktas som en 
explorativ undersökning. Enligt Patel & Davidson (1991) har en explorativ 
undersökning som främsta syfte att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett 
bestämt problemområde och belysa det allsidigt. Patel & Davidson (1991) 
rekommenderar att använda flera olika tekniker för informationsinsamlingen; därför 
valdes en fallstudie som grundläggande metod. Fallstudien lämpar sig väl enligt 
Merriam (1988/1994) och Patel & Davidson (1991) för arbeten som har som mål att 
skaffa djupgående insikter om ett visst problem och beskriver att insamlande av 
information av olika karaktär ger en fylligare bild av det aktuella fallet. Därför användes 
även litteraturstudie, intervju, observation, beräkningar samt dokumentanalys för att 
besvara frågeställningarna. 

En kvalitativ datainsamling, främst i form av intervju och observation valdes eftersom 
arbetet till stor del berörde ett komplext problem som inbegrep studier av arbetssätt. 
Enligt Patel & Davidson (1991) fokuserar kvalitativ datainsamling på mjuka data som 
öppnar för tolkande analyser och menar att den bör användas då problemet handlar om 
att tolka och förstå situationer, vilket varit det primära i arbetet med att studera och 
jämföra olika arbetssätt. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 

datainsamling 

Här redovisas de metoder som valdes för att besvara de olika frågeställningarna, se 
Figur 2. 
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Figur 2. Koppling mellan valda metoder, frågeställningar och teori 

2.2.1 Frågeställning 1 

Hur skiljer sig arbetsgången vid användning av BIM-stödd pålprojektering 
gentemot befintlig metod? 

För frågeställning 1 utfördes en kvalitativ intervju och dokumentanalys som besvarade 
hur pålprojektering ser ut idag. För att beskriva hur processen såg ut vid en BIM-stödd 
pålprojektering med en kopplad mark-konstruktionsmodell genomfördes en deltagande 
observation. De två olika processerna jämfördes sedan för att besvara frågeställning 1. 

2.2.2 Frågeställning 2 

Hur skiljer sig resultatet efter BIM-stödd pålprojektering med avseende på 
dimensionering och placering av pålar gentemot befintlig metod? 

En fallstudie utfördes i form av en BIM-stödd pålprojektering med en kopplad mark-
konstruktionsmodell som analyserades med hjälp av datorberäkningar. Den 
resulterande konstruktionen från fallstudien ställdes sedan mot den befintliga 
konstruktionen från referensprojektet som analyserades med hjälp av en 
dokumentanalys. Genom att jämföra resultaten besvarades frågeställning 2. 

2.2.3 Frågeställning 3 

Vilka effekter får användning av BIM-stödd pålprojektering på 
produktionskostnaderna i ett projekt? 

Frågeställning 3 besvarades med hjälp av Excelberäkningar för att jämföra 
produktionskostnader mellan referensprojektets konstruktion som bestämdes med 
dokumentanalys och den konstruktion som togs fram i fallstudien. 



Metod och genomförande 

6 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Nedan beskrivs vilka metoder för datainsamling som använts i detta arbete och i vilket 
syfte de använts. 

2.3.1 Litteraturstudie 

För att sätta upp ett teoretiskt ramverk genomfördes en strukturerad litteraturstudie i 
etablerade databaser för vetenskaplig litteratur. Litteraturstudien gav förutom att leda 
till det teoretiska ramverket även författarna god insikt i det studerade området. 

2.3.2 Intervju 

För att ta reda på hur pålprojektering fungerar hos Tyréns ABs, valdes att genomföra 
en semistrukturerad intervju, i vilken avsikten var att ge intervjupersonen stor frihet att 
utforma svaren och utveckla på ämnet för att skapa en fyllig bild av det studerade 
fenomenet i enlighet med Patel & Davidson (1991). En intervjuguide användes, vilken 
Dalen (2015) beskriver som ett bra hjälpmedel för att täcka in all nödvändig information 
samt för att skapa en öppen dialog med intervjupersonen. 

2.3.3 Dokumentanalys 

Dokumentanalys valdes i detta arbete för att på ett strukturerat sätt studera det 
projektunderlag samt den pålprojekteringsguide som Tyréns AB levererat för att svara 
på frågeställning 1, 2 och 3. Särskilt viktigt bedömdes det vara att ta hänsyn till 
eventuella omständigheter vid dokumentens framställning (Patel & Davidson, 1991) 
eftersom dessa skulle spela viktig roll för att den BIM-stödda pålprojekteringen skulle 
kunna utföras på så lika villkor som möjligt med den befintliga projekteringen. 

2.3.4 Strukturerad deltagande observation 

För att på ett strukturerat sätt studera hur arbetsgången såg ut vid BIM-stödd 
pålprojektering togs Patel & Davidson (1991) i beaktning, och en strukturerad 
deltagande observation valdes, vilken de menar bör användas när det är givet vilka 
situationer som ska observeras och när forskarna själva är delaktiga i den observerade 
processen. 

2.3.5 Fallstudie 

En separat fallstudie utfördes inom ramarna för arbetet, för att studera vilka resultat en 
pålprojektering med kopplad mark-konstruktionsmodell genererar. Denna valdes att 
genomföras i FEM-Design 17 då programmet ansågs ha alla nödvändiga funktioner. 

2.3.6 Beräkningar 

Som en del av frågeställning 2 utfördes handberäkningar för att kontrollera konstruktiv 
bärförmåga hos påltyperna, syftet var att bedöma rimligheten i fallstudiens resultat. För 
att svara på frågeställning 3 valdes beräkningar då skillnader i produktionskostnader 
studerades.  

2.4 Arbetsgång 
Arbetets genomförande förklaras i detalj i detta avsnitt. 

2.4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes parallellt med rapportskrivandet. För att utföra studien 
användes tre olika databaser; Scopus, Science direct och PQDT Open. För att bestämma 
söktermer för området pålprojektering gjordes först en bred sökning på "pile design", 
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vilket genererade ca 4300 sökträffar på alla typer av publikationer i Scopus utgivna 
mellan år 2013 – 2018. Därefter användes booleska operatorer (främst AND) för att 
generera sökresultat med mer specifikt innehåll. Antal intressanta sökresultat 
reducerades i de olika databaserna tills det blev överskådligt, dessa ögnades sedan 
igenom och de mest relevanta valdes ut för arbetet. Detta tillvägagångssätt applicerades 
även på de andra litteraturområdena. Då Scopus även samlade den mesta av litteraturen 
i de andra databaserna, användes den söktjänsten främst. Endast publiceringar från 2013 
till 2018 studerades för att hålla litteraturstudien aktuell. Utförda sökningar och dess 
resultat presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Utförda litteratursökningar per 2018-04-03 
Databas Publiceringsår Sökord Sökfält Antal träffar 

Scopus - Pile design Titel, 
sammanfattning & 
nyckelord 

4300 

 2013-2018 Pile* AND 
Dimension* 
AND Design 
AND Building* 

Titel, 
sammanfattning & 
nyckelord 

90 

 2013-2018 Finite Element 
Method AND 
Pile* AND 
Building* 

Titel 
sammanfattning & 
nyckelord 

231 

 2013-2018 Geo* AND BIM Titel 
sammanfattning & 
nyckelord 

627 

 2013-2018 Geotech* AND 
BIM 

Titel 
sammanfattning & 
nyckelord 

21 

 2013-2018 

 

Pile* AND BIM Titel 
sammanfattning & 
nyckelord 

16 

Science direct 

 

2013-2018 Geo BIM - 190 

 2013-2018 Pile BIM - 90 

 2013-2018 Finite Element 
Method Building 

- 

(Titel 
sammanfattning & 
nyckelord) 

1796 (19) 

PQDT Open 2013-2018 Pile AND Design - 773 
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2.4.2 Intervju 

En intervjuguide togs fram som låg till grund för intervjun (se Bilaga 4). I 
intervjuguiden fanns övergripande frågor för intervjun och syftet med guiden var att 
säkerställa att all nödvändig information samlades in. För att förbereda 
intervjupersonen skickades även en kallelse ut som meddelade intervjuns syfte. Vid 
intervjutillfället upprepades syftet återigen och intervjupersonen meddelades att det 
genererade materialet från intervjun skulle behandlas anonymt. Intervjun började och 
två ljudupptagare användes. Båda författarna turades om att ställa frågor enligt 
intervjuguiden. När författarna sökte fylligare svar än det som gavs ställdes följdfrågor. 
Intervjun tog cirka 45 minuter och avslutades med att författarna meddelade att 
intervjun skulle sammanfattas och sedan skickas som PDF till intervjupersonen för 
granskning. 

Intervjun transkriberades, sammanfattades och skickades till intervjupersonen för 
granskning. Inga synpunkter mottogs av intervjupersonen. 

2.4.3 Dokumentanalys 

Referensprojektet som tilldelats av Tyréns AB samt dokument som redogjorde för 
Tyréns ABs pålprojektering presenterades i följande PDF-dokument: 

• Geotekniska dokument (5 st) 
• Ritningar (17 st) 
• Lastberäkningar (6 st) 
• Påltabell 
• Guide för pålprojektering 
• Prisuppgifter för installationskostnad för olika påltyper 

Dessa bedömdes tillsammans med konstruktör som nödvändiga för arbetet och mottogs 
via email från Tyréns AB. Innehåll, skapandedatum samt ursprungskälla sågs över för 
varje dokument för att utreda dess giltighet för arbetet. För att utreda vissa frågetecken 
gällande värden i det geotekniska underlaget konsulterades geotekniker på Tyréns AB. 
Detaljerad sammanställning av dokumentdata finns i Bilaga 3. 

2.4.4 Strukturerad deltagande observation 

Den strukturerade deltagande observationen utfördes genom att föra dagbok löpande 
under arbetets gång med fallstudien. I dagboken beskrevs fallstudiens arbetsgång i 
detalj. De olika steg som genomfördes antecknades med kommentarer om de olika 
momenteten. Dagboken ligger som Bilaga 1. 

2.4.5 Fallstudie 

Referensobjekt 
För fallstudien användes ett referensprojekt från Tyréns AB, ett IKEA-varuhus i 
Kållered utanför Göteborg, Sverige. Tyréns AB i Jönköping projekterade 
grundläggningen och byggnadstekniska lösningar i projektet. I sin helhet var projektets 
byggnadsarea ca 30 000 kvadratmeter och ca 2 300 pålar användes i grundläggningen. 
För att avgränsa fallstudien så bestämdes tillsammans med Tyréns AB att endast norra 
delen av projektet skulle studeras, se Figur 3. Delen bestod av två plan, ett undre plan 
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för kundparkering och ett övre plan med varuintag. Den avgränsade delen var 
byggnadsmekaniskt fristående från resten av byggnaden. 

 

Figur 3. Del av referensprojekt som studerats i fallstudien 
Av tidsskäl modellerades inte byggnadens stomme. Byggnadens egentyngd 
simulerades istället genom att modellera in de angivna lasterna, utifrån 
lastnedräkningen, som angrep grundplattan. Vindlaster togs i det verkliga projektet om 
hand genom dragstagsförankring till pålplintar (injekterade i berggrund). Detta innebar 
att pålarna inte skulle ta några vindlaster, och därför är de alltså ej beaktade i fallstudien. 

Den avgränsade delens alla 519 pålar visas i Figur 4, varav 39 pålar valdes ut för 
detaljstudie. I Figur 5 visas de detaljstuderade pålarna som pålgrupp 1-12 och tre 
fristående pålar. 

 

Figur 4. Den avgränsade delens alla pålar och de detaljstuderade pålarnas läge 
inom markerad ruta 
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Figur 5. De detaljstuderade pålarna i fallstudien; 12 pålgrupper och tre fristående 
pålar 

Arbetsgång 
1. Modellering av markmodell 

a. Granskande av tillhandahållet projektunderlag för att ta fram underlag 
för markmodell. 

b. Modellering av markmodell med införda materialegenskaper. 
2. Modellering av konstruktionsmodell 

a. Modellering av konstruktionsmodellens grundplatta enligt 
projektunderlag. 

b. Simulering av resterande del av byggnadsstommen genom modellering 
av lasterna som angrep grundplattan enligt lastnedräkningen från 
projektunderlaget. 

c. Resterande laster som ej beaktats i lastnedräkningen modellerades in. 
3. Hopslagning av mark-konstruktionsmodell 

a. Konstruktionsmodellen kopierades in i markmodellen. 
b. Pålgruppernas position och form ritades in med hjälp av stödlinjer. 
c. Utifrån pålgruppernas placering modellerades projektets pålar. Pålarnas 

höjd justerades in mot berggrunden i markmodellen.  
4. Datorberäkning 

a. Lastkombinationer bestämdes för beräkningen.  
b. Pålarna armerades enligt underlag.  
c. Beräkning av pålarnas normalkrafter och utnyttjandegrader utfördes.  

5. Analys och optimering av projektering 
a. Resultatet av datorberäkningen analyserades och användes som 

beslutsunderlag för optimering.  
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b. Pålgruppernas placering i förhållande till de angripande lasterna 
studerades och centrerades för att jämna ut pålarnas belastning. 

c. Pålar med låg kapacitet beräknades stegvis för att finna den påltyp som 
gav högst utnyttjandegrad för minsta tvärsnitt, lägsta betongkvalitet och 
minsta armeringsmängd.  

2.4.6 Beräkningar 

Handberäkningarna utfördes med hjälp av Excel för att bestämma de olika påltypernas 
bärförmågor i för brottgräns- och bruksgränstillstånd. Beräkningarna utfördes enligt 
beräkningsanvisningar i Supplement nr 2 till Pålkommissionen rapport 96:1 
(Pålkommissionen, 2011) och ligger som Bilaga 2. 

Beräkningar av skillnader i produktionskostnader mellan Tyréns ABs befintliga 
pålprojektering och BIM-projekteringen utgick från angivna värden från 
projektunderlaget. Beräkningarna genomfördes i Excel enligt: 

• Pålarnas produktionskostnad beräknades per meter påle utifrån 
projektunderlaget för de aktuella pålarna: 

o SP1 
o PP25 

• Den totala produktionskostnaden för de pålar som projektet avgränsats till 
beräknades för den BIM-stödda pålprojekteringen (SP1) och för Tyréns ABs 
befintliga pålprojektering (PP25). 

När de totala produktionskostnaderna var beräknade ställdes de mot varandra för att 
beräkna vilken besparing som den BIM-stödda pålprojekteringen resulterat i.  

2.5 Trovärdighet 
Valet att använda en kvalitativ datainsamling istället för en kvantitativ innebar att 
resultatets yttre validitet minskar (Patel & Davidson, 1991) då det inte är säkert att den 
studerade processen gäller för andra företag än Tyréns AB. Enligt Dalen (2015) minskar 
även validiteten eftersom resultaten bygger på de förhållanden som gällde vid 
intervjutillfället, och ändringar i Tyréns ABs arbetssätt kan sedan dess ha skett. Dock 
gav den kvalitativa datainsamlingen en djupare och mer ingående förståelse för hur 
arbetet ser ut vilket i detta fall behövdes för att kunna analysera och jämföra de olika 
arbetssätten. För att öka validiteten användes en intervjuguide som säkerställde att all 
nödvändig information täcktes in under intervjun. 

För resultaten från intervjun och den strukturerade deltagande observationen var 
reliabiliteten i hög grad relaterad till intervjuarens och observatörens förmågor (Patel 
och Davidsson, 1991). Enligt Patel och Davidsson (1991) kan bedömarfel ske när 
intervjusvar registreras och observationen görs. För att minska dessa fel och öka 
reliabiliteten bör intervjuaren vara väl förberedd. För att hålla reliabiliteten hög i detta 
arbete genomfördes därför intervjun när författarna tillgodosett sig god kännedom på 
området pålprojektering och efter genomgång av programvaran FEM-Design 17 samt 
att observationen av BIM-projekteringen genomfördes med stor disciplin med avseende 
på löpande dokumentation och objektivitet.
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3  Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras en vetenskaplig grund för de områden arbetet behandlar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan anges områden som arbetet behandlar och relevant forskning på respektive 
område presenteras. I Figur 6 nedan så kopplas de valda teorierna samman med arbetets 
frågeställningar. 

 

Figur 6. Koppling mellan teori och frågeställning 

3.2 BIM-användning inom geoteknik 

McGraw Hill (2007) anser att den största fördelen med BIM-användning är att viktiga 
beslut kan ske tidigt, när möjligheten att påverka kostnaderna fortfarande är stor, 
gentemot befintliga byggprojekt där stor del av kostnaderna låsts när ändringar 
uppkommer, se Figur 7. Czmoch och Pękala (2014) menar att BIM-användning kan 
minska projekteringstiden med 10 % jämfört med projekt som inte använder BIM och 
Wasmi och Castro-Lacoutures (2016) visar att projekteringen blir mer resurseffektiv än 
traditionellt då alternativa utförandeförslag snabbt kan utvärderas. 

 

Figur 7. Tidigare beslutsfattning med BIM (högra grafen) ger större möjlighet att 
påverka kostnaderna, (McGraw Hill, 2007) 
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Morin, Deaton och Chandler (2017) menar dock att BIM endast kommit till nytta för 
byggnation ovan mark och att geoteknisk information i BIM-stödda projekt hittills 
utelämnats. De ser stora möjligheter i att integrera även geoteknisk information i BIM-
projekt och presenterar väsentliga aspekter ett sådant arbetssätt bör innehålla: 

• Process: BIM-användningen kräver överenskomna repeterbara procedurer, 
metoder och arbetsflöden för att effektivt kunna använda, dela och bearbeta rätt 
data. 

• Samarbete: BIM-fördelarna ligger till mångt och mycket i att kunna visualisera 
och analysera data i kontext med information från andra discipliner, detta 
hjälper till att förstå helheter och fatta informerade beslut. 

• Livscykelperspektiv: Aktiv förvaltning av informationsmodell under hela 
projektets livscykel. För att undvika dubbelarbete med framtagande av 
information över byggnadens/anläggningens livscykel ska den ursprungliga 
modellen hela tiden förfinas och återanvändas. 

• Digital data (3D): Den digitala datamodellen är kärnan i och det som skapar 
fördelarna med BIM. Gemensamt överenskomna format måste användas så att 
informationen kan delas. Den stora fördelen med BIM är kostnadssparandet i 
och med att potentiella problem kan visualiseras i 3D-modellen och arbete kan 
ske för att lösa dessa redan innan dess uppkomst. 

Under beaktande av ovanstående aspekter för geoteknisk BIM genomförde Morin et al. 
(2017) en fallstudie av ett tunnelprojekt i London där en sammansatt geoteknisk modell 
skapad utifrån borrhålsinformation (med överlagrad befintlig data om mark, väg, VA 
etc.) slogs ihop med en ny konstruktionsmodell. De slutsatser Morin et al. (2017) drar 
är: 

• Den visuella 3D-modellen medgav en bättre förståelse för platsen och 
potentiella konstruktionssvårigheter kunde förutses. 

• Modellen gav möjlighet att noggrant bedöma schaktmassor vilket gav mycket 
precis kostnadsuppskattning. 

• Det digitala utbytet och 3D-representation av redan befintlig information om 
marken gjorde att antalet nya borrprov kunde minskas. 

• Konstruktören som projekterade påfartsramper kunde tidigt genomföra 
designändringar på grund av att grundvattennivån som skapade problem fanns 
visualiserade i 3D-modellen. 

• Förbestämda BIM-arbetsflöden sparade tid och resurser för uppdatering och 
integrering av data i modellen. 

3.3 Optimering av pålprojektering 

Vid projektering av pålgrunder har filosofin traditionellt varit att lasten från byggnaden 
ska tas upp utav pålarna och man har bortsett från grundplattans lastöverförande 
förmåga till marken, något som Horikoshi och Randolph (1998) menar ska ha inneburit 
oekonomiska konstruktioner med överkapacitet. Mandolini, Laora och Mascarucci 
(2013) instämmer och beskriver att branschen hittills studerat pålar och pålgruppers 
individuella kapacitet, men ej studerat grunden och överliggande konstruktion som en 
helhet vilket gett konservativa pålgrunder. Ko, Cho & Jeong (2017) beskriver att 
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överliggande konstruktion och grundkonstruktion oftast beaktas var för sig även med 
nutida projekteringsmetoder och att konsekvenserna är att laster och sättningar 
överskattas. Ko et al. (2017) menar att det beror på att det inte funnits beräknings- och 
analysmetoder som på ett praktiskt sätt hanterar samverkanseffekter mellan jord, 
pålgrund och ovanliggande konstruktion samtidigt. 

Enligt Wood och Karstunen (2017) används i Sverige främst empiriska metoder för 
projektering av pålgrunder. De har studerat ett flertal projekt i Göteborg och visat att 
dessa empiriska metoder ger missvisande resultat för de långtidseffekter i form av 
sättningar som uppstår för mantelburna pålar. Enligt deras studie har laster på pålarna 
varierat med upp till 100 % mellan beräknade värden med de empiriska metoderna 
jämfört med fältmätningar. Med bakgrund i detta anser Wood och Karstunen (2017) att 
branschen är i behov av nya arbetssätt och metoder som tar förhållandet mellan jordens 
egenskaper och pålgrundläggningen i beaktning på ett mer verklighetstroget sätt. För 
att förbättra projekteringen föreslår de i sin rapport ett arbetssätt som innebär en 
noggrannare design där noggranna jordtester och digitala hjälpmedel i form av FEM-
program krävs. Dessutom menar de att 3D-analyser bör användas för att skapa mer 
omfattande och noggrannare resultat vid studier av interaktion mellan pålgrund och 
mark, men trycker på att indatakvaliteten i projekteringen är minst lika viktig som 
metodens noggrannhet för att få ett giltigt resultat. 

3.4 FEM-programanvändning inom geoteknik och 

konstruktion 

Finita elementmetoden (FEM) är en matematisk teori för att hitta approximativa 
lösningar på komplexa problem (Rao, 2018). Metoden hanterar problem genom att dela 
upp dem i så kallade element som kopplas ihop med noder. Med hjälp av dessa element 
och noder kan komplexa strukturer beskrivas på ett förenklat sätt. Varje element 
studeras individuellt och tilldelas en funktion som förenklat beskriver påkänningen 
(last, temperatur, tryck osv.) i elementet. Helheten studeras sedan genom 
matrisekvationer som omfattar funktionerna i alla element. Genom att lösa 
matrisekvationerna fås värden för påkänningarna i strukturens nodpunkter. När dessa 
värden är kända kan approximativa värden för påkänningarna i elementen beräknas 
(Rao, 2018). Idag ses metoden som en branschstandard för att lösa ingenjörsproblem 
inom flera olika områden, däribland byggnadsmekanik samt geokonstruktion (Rao, 
2018).  

Enligt Ko et al. (2017) har finita elementprogramvaror möjliggjort effektivare analyser 
för pålgrundläggning eftersom de automatiskt beaktar s.k. interaktion (förhållandet 
mellan konstruktion ovan mark och pålgrund) vilket tidigare krävt avancerade 
beräkningar. Med hjälp av finita elementmetoden har Ko et al. (2017) studerat 
interaktion mellan överliggande konstruktion och pålgrund där styvheten hos stommen 
ändrades och responsen hos pålgrunden analyserades. Då den överliggande stommens 
styvhet ökade, sjönk pålarnas interna påkänningar medan pålarnas diameter, längd och 
avstånd visade sig ha stor inverkan på stommens sättning men ej på dess interna 
påkänningar. Ko et al. (2017) menar att beaktande av interaktionen genom finita 
elementberäkningar gav en mer realistisk bild av förloppet. 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Då detta arbete studerar BIM-användning inom det geotekniska området vilar det på 
övergripande forskning om BIM som koncept som McGraw Hill (2007), Olofsson et 
al. (2008), Wasmi och Castro-Lacouture (2016) och Linderoth & Elbanna (2017) m.fl. 
åstadkommit. BIM har historiskt främst applicerats för byggnation över mark vilket ses 
som ett problem av Morin et al. (2017) som presenterar viktiga aspekter att beakta för 
geotekniska BIM-projekt, och dessa överensstämmer väl med de som gäller för 
generella BIM-projekt; det är främst typ av data som skiljer. Inom avgränsningen för 
detta arbete studeras specifikt pålgrundläggning, ett område som historiskt behandlats 
på ett rationellt sätt där lasten ovanför fördelas mellan och tas upp av pålarna och 
konstruktiv samt geoteknisk bärförmåga beräknas genom empiriska formler (Wood & 
Karstunen, 2017). Horikoshi och Randolph (1998) och Mandolini et al. (2013) menar 
att detta lett till onödigt konservativa konstruktioner då samverkan mellan mark och 
konstruktion inte beaktats på ett realistiskt sätt. Ko et. Al (2017) menar att användning 
utav finita elementprogram (FEM-program) kan ge bättre underlag vid projektering då 
de kan ta hänsyn till samverkan mellan jord och överliggande konstruktion. Flera 
studier har visat att användning av FEM-program vid utformning av 
grundkonstruktioner, som beaktat både geotekniska förhållanden samt konstruktiva, 
genererat effektivare lösningar än om befintligt arbetssätt använts såsom Ko et. al 
(2017). 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras arbetets insamlade data efter insamlingsmetod. 

4.1 Intervju med konstruktör 
Empirin från intervjun som presenteras nedan användes för att kunna ta reda på hur den 
befintliga pålprojekteringen ser ut.  

Intervjupersonen 

Den intervjuade personen har jobbat som konstruktör hos Tyréns AB i 6 år och varit 
uppdragsledare i ca 4-5 år av dessa. Konstruktören har arbetat med grundläggning i 
nästan alla dennes projekt hittills och med pålgrundläggning i runt tio projekt, både vid 
stora byggnader (köpcenter och flerbostadshus i kvarterstorlek) och mindre byggnader. 
I alla projekt som inbegriper grundläggning har konstruktören tagit del av geoteknisk 
information i form av markteknisk utredningsrapport samt geotekniskt PM. 
Konstruktörens bild av vad BIM innebär är 3D-modellering med information knuten 
till sig och i en mängd som kan väljas antingen själv eller av beställare/entreprenör. 

Intervjupersonens syn på pålprojektering 

Konstruktören har genomfört pålprojektering på olika sätt beroende på hur projektet 
sett ut men följande punkter beskriver konstruktörens redogörelse för arbetsprocessen 
vid pålprojektering: 

• Geotekniker genomför markutredningsarbete på uppdrag utav beställare, och 
sammanställer markteknisk utredningsrapport samt geotekniskt PM. 

• Rapporten behandlar hur undersökningen genomförts och PM:et består i 
rekommendationer och anvisningar för vidare projektering. 

• Geoteknikers PM styr primärt huruvida spets-, kohesions- eller friktionsburen 
påle ska användas, men en dialog mellan konstruktör och geotekniker om 
alternativa möjligheter finns. 

• Lösning hittas av huskonstruktör för att ta ner laster till pålar. 
• Grundkonstruktör identifierar laster - typ, läge och storlek i samarbete med 

huskonstruktör. 
• Grundkonstruktör för dialog med pålentreprenör angående vilken kapacitet som 

finns på de pålar som avses användas i projektet (schablonvärde). 
• Grundkonstruktör utformar fundament och kantbalkar efter laster och aktuella 

påltyper. 
• Grundkonstruktör bestämmer antal pålar och dess läge. 
• Grundkonstruktör samråder med pålentreprenör om genomförande, t.ex. max 

lutning pålkran 
• Grundkonstruktör samråder med totalentreprenör/generalentreprenör angående 

vilka ritningar som ska vara klara först.  
• Grundkonstruktör tar fram pålplan (granskningshandling). 
• Total-/generalentreprenör granskar pålplanen. 
• Grundkonstruktör bearbetar pålplan (bygghandling). 
• Pålentreprenör pålar enligt planen. 
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• Grundkonstruktör följer upp produktionen, t.ex. beräknar ny påle om någon går 
sönder under installation (så kallad bortslagning). 

• Pålentreprenör verifierar geoteknisk bärförmåga genom provslagning på 
föreskrivet antal pålar. 

• Grundkonstruktör använder inmätningsdata från pålentreprenör efter 
produktionen och upprättar relationshandling. 

Kommunikationsmedium mellan de olika parterna är enligt konstruktören: 

• Mail och telefon (vanligast) 
• Projektportal (webbtjänst för ritnings- och beskrivningsdelning) 

o 2D-ritningar som bygghandlingar 
• BIM (3D-modell som visuellt hjälpmedel, ej bygghandling, som även visar 

pålar) 

Konstruktören uppger att beräkningar görs för att säkerställa att alla laster tas upp av 
den projekterade pålgrunden samt beräknar i förekommande fall deformationer 
(sättningar) med hjälp av datorberäkningsprogram i samarbete med geotekniker. 
Konstruktören uppger dock att pålarnas konstruktiva bärförmågor inte beräknas, utan 
att en angiven kapacitet från pålentreprenören används. Om påhängslaster förekommer, 
uppger konstruktören att detta hanteras genom att geoteknikern tar fram ett värde för 
varje påle varpå konstruktören skriver ner den angivna kapaciteten för pålen med 
motsvarande värde. För spetsburna pålar beräknas enligt konstruktören endast 
fundament medan pålarna tas i beaktning som en omvänd punktlast med storleken max 
kapacitet påle enligt pålentreprenör, som sen anses angripa i fundamentet. 

Konstruktören beskriver att det ofta är tidspress, att de kommer sent in i projekt och att 
total-/generalentreprenör redan har en tanke om hur pålgrunden ska se ut och att de bara 
vill ha bygghandlingar så snabbt som möjligt. Detta ostrukturerade arbetssätt menar 
konstruktören kan leda till överdimensionerade konstruktioner. Konstruktören berättar 
om ett fall där samtliga pålar verifierats till 50 % högre kapacitet än beräknat/projekterat 
och uppger att det kan också kan bero på att säkerhetsmarginaler appliceras i flera led 
av olika aktörer.  

Konstruktören är just nu delaktig i ett projekt där BIM används där pålgrundläggningen 
modellerats i 3D, vilket konstruktören beskriver som lyckat, då mängdavtagning varit 
enkel inför beställningar av material. Konstruktören uppger dock att geotekniker inte 
jobbar mot BIM-modellen. Information om jordlager och tillhörande jordparametrar 
finns inte i modellen och det går inte att göra några beräkningar, enligt konstruktören. 

Konstruktören uppger att underlaget i det geotekniska PM:et i projekt hade varit bättre 
om beställaren köpt mer tid av geoteknikern och fler borrpunkter undersökts. Ofta kan 
det enligt konstruktören bli att sämsta läget väljs för dimensionering, t.ex. om 
påhängslast ska beaktas väljs den högsta last som uppmätts även om den kanske inte 
finns på alla pålar. 
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4.2 Dokumentanalys 

Empirin från dokumentanalys användes för att kunna ta reda på hur den befintliga 
processen för pålprojektering såg ut samt för att kunna studera skillnader i 
utformningsresultat.  

4.2.1 Arbetssätt, befintlig pålprojektering 

I det dokument som behandlar pålprojektering från Tyréns AB fanns fem stycken olika 
roller definierade: 

• Geotekniker 
• Konstruktör 
• Geokonstruktör 
• Pålspecialist 
• Pålentreprenör 

De olika rollerna har olika ansvarsområden och genomför olika aktiviteter i processen. 
Pålprojekteringen slutar inte vid färdig byggritning utan beskrivs i dokumentet fortlöpa 
tills pålarna är på plats och dess geotekniska bärförmågor verifierade. För 
överskådlighet har empirin från dokumentanalysen sammanställts i ett processchema i 
Figur 8. 
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Figur 8. Tillvägagångssätt för pålprojektering baserat på dokumentanalys 
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4.2.2 Utformning, befintlig pålprojektering 

I Tabell 2 redovisas en sammanställning av de detaljstuderade pålarna i fallstudien 
utifrån det tillgängliga projektunderlaget. Vid beräkning av betongmängd och 
armeringsmängd har bygelarmeringen bortsetts från. 

Tabell 2. Sammanställning av detaljstuderad del från befintlig pålprojektering av 
Tyréns AB 

 

4.3 Strukturerad deltagande observation 
Observationsempirin användes för att studera hur processen för den BIM-stödda 
pålprojekteringen skiljer sig från den befintliga pålprojekteringen.  

Dagboken som utgör den deltagande observationen över fallstudien sammanfattas 
nedan som en arbetsgång. Processen innehåller de olika moment som genomförts under 
fallstudien och i vilken ordning dessa har utförts. Den fullständiga dagboken med text 
och illustrationer redovisas i Bilaga 1.  

Arbetet inleddes med att skapa en markmodell utifrån det tilldelade projektunderlaget 
från Tyréns AB, främst användes det geotekniska underlaget för att ta fram indata till 
markmodellen. Jordlagrens egenskaper bestämdes och en markmodell med homogena 

P208 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12
P209 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12
P210 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12
P211 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14
P212 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14
P213 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14

Fri	påle P214 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14
P215 PP25 270x270,	12Ø16 1,0573 0,0362 15
P216 PP25 270x270,	12Ø16 1,0573 0,0362 15
P217 PP25 270x270,	12Ø16 1,0573 0,0362 15

Fri	påle P251 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14
P249 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12
P277 PP25 270x270,	12Ø16 0,7754 0,0265 11
P278 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12
P250 PP25 270x270,	12Ø16 0,9163 0,0314 13
P279 PP25 270x270,	12Ø16 0,9163 0,0314 13
P280 PP25 270x270,	12Ø16 0,9163 0,0314 13
P252 PP25 270x270,	12Ø16 1,0573 0,0362 15
P281 PP25 270x270,	12Ø16 1,0573 0,0362 15
P282 PP25 270x270,	12Ø16 1,0573 0,0362 15
P312 PP25 270x270,	12Ø16 0,7049 0,0241 10
P313 PP25 270x270,	12Ø16 0,7049 0,0241 10
P314 PP25 270x270,	12Ø16 0,7049 0,0241 10
P315 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12
P316 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12
P317 PP25 270x270,	12Ø16 0,8458 0,0290 12

Fri	påle P318 PP25 270x270,	12Ø16 0,9163 0,0314 13
P319 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14
P320 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14
P321 PP25 270x270,	12Ø16 0,9868 0,0338 14
P362 PP25 270x270,	12Ø16 0,7049 0,0241 10
P363 PP25 270x270,	12Ø16 0,7049 0,0241 10
P364 PP25 270x270,	12Ø16 0,7049 0,0241 10
P365 PP25 270x270,	12Ø16 0,7754 0,0265 11
P366 PP25 270x270,	12Ø16 0,7754 0,0265 11
P367 PP25 270x270,	12Ø16 0,7754 0,0265 11
P368 PP25 270x270,	12Ø16 0,9163 0,0314 13
P369 PP25 270x270,	12Ø16 0,9163 0,0314 13
P370 PP25 270x270,	12Ø16 0,9163 0,0314 13

Totalt 34,75 1,19 493

Tvärnsnittsmått	(mm)	
&	armering

39

Betongmängd	(m³) Armeringsmängd	(m³)

11

12

Påltyp Pållängd	(m)

5

6

7

8

9

10

Pålfundament Påle

1

2

3

4
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skikt skapades. Genom att använda data från de utförda sonderingarna från 
projekteringsunderlaget kunde jordlagrens mäktigheter och läge uppskattas.  

När markmodellen var färdigställd skapades en konstruktionsmodell för byggnadens 
stomme. Grundplattan modellerades enligt underlaget och sedan simulerades resterande 
del av byggnaden med hjälp av laster utifrån den utförda lastnedräkningen från 
underlaget. Då byggnaden bestod av ett pelarsystem så angrep lasterna i plattan i form 
av punktlaster. Även resterande laster som inte beaktats i lastnedräkningen i underlaget 
modellerades in i konstruktionsmodellen. När plattan och de angripande lasterna 
skapats var konstruktionsmodellen färdigställd. 

Då markmodellen och konstruktionsmodellen var färdigställd sammanfördes 
modellerna. Detta utfördes genom att kopiera in konstruktionsmodellen i 
markmodellen. Efter det startade arbetet med att modellera byggnadens pålar. Första 
steget var att modellera in pålgrupperna och dess position i modellen utifrån underlaget. 
Utifrån pålgruppernas utformning placerades pålarna ut; dess egenskaper och 
dimensioner bestämdes utifrån den befintliga projekteringen. Pålarnas höjd justerades 
in med hjälp av sektioner så att pålspetsarna stod på berggrunden.  

När alla pålar var utplacerade och injusterade bestämdes de lastkombinationer som 
behövdes för att utföra beräkningen. Innan beräkningen utfördes modellerades pålarnas 
armering utifrån projektunderlaget. När armeringen var färdigställd utfördes en 
beräkning för att studera pålarnas belastning och utnyttjandegrad. 

Resultatet av beräkningen gav värden på pålarnas dimensionerande normalkrafter och 
utnyttjandegrad. Utifrån resultatet kunde beslut om modifiering tas. Då 
utnyttjandegraderna var låga så utfördes optimeringsförsök genom att lägga in pålar 
med lägre kapacitet. Genom att stegvis minska pålarnas kapacitet och beräkna om 
pålarnas utnyttjandegrader kunde de optimala påldimensionerna bestämmas. För att 
optimera resultatet ytterligare studerades även pålgruppernas förhållande till de 
angripande lasterna för att försöka jämna ut pålarnas utnyttjandegrader. 

FEM-beräkningarnas resultat jämfördes mot angivna värden för kapaciteten utifrån 
underlaget. De jämfördes även med handberäknade kapaciteter för att uppskatta 
resultatens rimlighet.  

4.4 Fallstudie 
Fallstudieempirin användes för att kunna ta reda på hur utfallet från BIM-stödd 
pålprojektering skiljer sig från utfallet från den befintliga pålprojekteringen. 

En sammanställning av de pålkapaciteter som angetts i projektunderlaget, motsvarande 
handberäknade värden samt armeringsmängd och tvärsnitt för de studerade påltyperna 
presenteras i Tabell 3. Där (-) används saknas värde för pålegenskapen. Tvärsnitten och 
armeringen utgår från standarden SS-EN 12699:2015 och värden inom parentes är 
använda värden vid beräkning i FEM-design. Centrumavstånd reducerades vid 
beräkning i FEM-design då programvaran beräknar pålarna som balkar och därmed 
behövde byglarna uppfylla kravet för minimiarmering.  



Empiri 

22 

Tabell 3. Tvärsnitt, armeringsmängd samt kapacitet för de beaktade påltyperna 

 

I tabell 4-8 nedan visas resultatet från de beräkningar på pålelementens konstruktiva 
kapacitet som utförts i fallstudien. I tabellerna presenteras de av FEM-Design 
beräknade dimensionerande normalkrafterna (NED) i varje påle för både brott- och 
bruksgränstillstånd. Lasterna i bruksgränstillstånd har delats upp för kvasipermanent 
och frekvent lastkombination. Pålarnas utnyttjandegrader ges också av Tabell 4-8 och 
delas upp i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd.  

De olika utnyttjandegraderna i brottgränstillstånd för varje påltyp är uppdelade i tre 
olika kategorier; 1) FEM-design, 2) Enligt projektunderlaget och 3) Enligt 
handberäkning. Dessa kategorier bygger på kapaciteterna framtagna med respektive 
metod. Samma princip gäller för utnyttjandegraderna i bruksgränstillståndet som är 
uppdelade i kategorierna 1) Enligt underlag och 2) Enligt handberäkning. FEM-Design 
kunde inte beräkna utnyttjandegraden i bruksgränstillstånd varför denna kategori 
utelämnats i tabellerna.  

För att förenkla tolkning av Tabell 4-8 så har utnyttjandegraderna i brottgränstillstånd 
tabellerna färglagts beroende på värde. Om utnyttjandegraden är > 100 % har värdet 
röd färg. Värden för pålar med utnyttjandegrad i intervallet 75 - 100 % har grön färg. 
Värden för pålar med utnyttjandegrad < 75 % har gul färg. För bruksgränstillstånd är 
värden under 100 % i grönt. 

Underlag Handberäkning Underlag Handberäkning

SP1 4Ø16 Ø5,	s200	(s140) 500 860 - 650

SP2 8Ø12 Ø5,	s160 1090 1125 1090 890

SP3 8Ø16 Ø5,	s200	(s160) - 1265 - 970

PP25 12Ø16 Ø5,	s200	(s160)
Tvärsnitt	redovisas
	ej	på	önskan	av	källa 1600 1645 1420 1390

Påtyp Huvudarmering Spiralarmering Tvärsnitt
Kapacitet	i	brottgränstillstånd	(kN) Kapacitet	i	bruksgränstillstånd	(kN)
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Tabell 4. Beräknade värden för påltyp PP25 

 
Tabell 5. Beräknade värden för påltyp SP3 

 

Kvasipermanent Frekvent FEM-design Enligt	underlag Enligt	handberäkning Enligt	underlag Enligt	handberäkning
P208 PP25 981 476 549 49 61 60 39 39
P209 PP25 958 469 538 48 60 58 38 39
P210 PP25 947 457 528 47 59 58 37 38
P211 PP25 989 507 575 50 62 60 40 41
P212 PP25 1020 529 597 51 64 62 42 43
P213 PP25 1009 513 583 51 63 61 41 42

Fri	påle P214 PP25 348 268 275 19 22 21 19 20
P215 PP25 1052 571 637 53 66 64 45 46
P216 PP25 1054 568 634 53 66 64 45 46
P217 PP25 1077 575 644 54 67 65 45 46

Fri	påle P251 PP25 267 221 224 13 17 16 16 16
P249 PP25 728 370 419 37 46 44 30 30
P277 PP25 1150 539 628 58 72 70 44 45
P278 PP25 1085 509 593 54 68 66 42 43
P250 PP25 798 431 480 40 50 49 34 35
P279 PP25 1172 574 660 59 73 71 46 47
P280 PP25 1147 563 647 57 72 70 46 47
P252 PP25 835 477 523 42 52 51 37 38
P281 PP25 1181 607 688 59 74 72 48 49
P282 PP25 1224 629 713 61 77 74 50 51
P312 PP25 930 435 507 47 58 57 36 36
P313 PP25 1153 520 613 58 72 70 43 44
P314 PP25 887 417 484 44 55 54 34 35
P315 PP25 934 465 532 47 58 57 37 38
P316 PP25 1241 590 684 62 78 75 48 49
P317 PP25 909 454 518 46 57 55 36 37

Fri	påle P318 PP25 269 202 209 13 17 16 15 15
P319 PP25 966 515 577 48 60 59 41 42
P320 PP25 1258 618 710 63 79 76 50 51
P321 PP25 966 509 572 48 60 59 40 41
P362 PP25 968 435 514 49 61 59 36 37
P363 PP25 647 427 503 47 40 39 35 36
P364 PP25 670 434 513 49 42 41 36 37
P365 PP25 1007 480 557 50 63 61 39 40
P366 PP25 969 464 536 49 61 59 38 39
P367 PP25 976 464 538 49 61 59 38 39
P368 PP25 1001 496 568 50 63 61 40 41
P369 PP25 1017 507 579 51 64 62 41 42
P370 PP25 1013 500 573 51 63 62 40 41

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

1

2

Dimensionerande	normalkraft,	NED	(kN)

Brottgränstillstånd
Bruksgränstillstånd Brottgränstillstånd

Utnyttjandegrad	(%)
BruksgränstillståndPålfundament Påle Påltyp

Kvasipermanent Frekvent FEM-design Enligt	underlag Enligt	handberäkning Enligt	underlag Enligt	handberäkning
P208 SP3 922 457 522 65 - 73 - 54
P209 SP3 904 451 514 64 - 71 - 53
P210 SP3 893 440 504 63 - 71 - 52
P211 SP3 932 487 548 66 - 74 - 56
P212 SP3 960 508 569 68 - 76 - 59
P213 SP3 948 492 555 67 - 75 - 57

Fri	påle P214 SP3 371 288 299 26 - 29 - 31
P215 SP3 983 543 602 69 - 78 - 62
P216 SP3 992 545 605 70 - 78 - 62
P217 SP3 1007 548 609 71 - 80 - 63

Fri	påle P251 SP3 290 241 244 21 - 23 - 25
P249 SP3 718 370 417 51 - 57 - 43
P277 SP3 1064 508 587 75 - 84 - 61
P278 SP3 1011 483 558 71 - 80 - 58
P250 SP3 783 428 475 55 - 62 - 49
P279 SP3 1085 542 618 77 - 86 - 64
P280 SP3 1065 533 607 75 - 84 - 63
P252 SP3 812 467 511 57 - 64 - 53
P281 SP3 1096 575 646 77 - 87 - 67
P282 SP3 1126 589 663 80 - 89 - 68
P312 SP3 886 421 487 63 - 70 - 50
P313 SP3 1068 489 573 75 - 84 - 59
P314 SP3 850 405 468 60 - 67 - 48
P315 SP3 891 452 512 63 - 70 - 53
P316 SP3 1144 554 637 81 - 90 - 66
P317 SP3 871 442 501 61 - 69 - 52

Fri	påle P318 SP3 296 224 230 21 - 23 - 24
P319 SP3 915 494 551 65 - 72 - 57
P320 SP3 1159 581 662 82 - 92 - 68
P321 SP3 916 489 547 65 - 72 - 56
P362 SP3 916 418 490 65 - 72 - 51
P363 SP3 899 412 482 63 - 71 - 50
P364 SP3 917 416 489 65 - 72 - 50
P365 SP3 947 460 529 67 - 75 - 55
P366 SP3 918 447 513 65 - 73 - 53
P367 SP3 922 447 514 65 - 73 - 53
P368 SP3 944 477 542 67 - 75 - 56
P369 SP3 960 488 553 68 - 76 - 57
P370 SP3 954 480 546 67 - 75 - 56

6

7

8

9

10

1

2

3

11

12

4

5

Pålfundament Påle Påltyp
Dimensionerande	normalkraft,	NED	(kN)

Brottgränstillstånd
Bruksgränstillstånd

Utnyttjandegrad	(%)
BruksgränstillståndBrottgränstillstånd
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Tabell 6. Beräknade värden för påltyp SP2 

 

Tabell 7. Beräknade värden för påltyp SP2 med pålgrupper centrerade under 
angripande punktlaster 

 

 
  

Kvasipermanent Frekvent FEM-design Enligt	underlag Enligt	handberäkning Enligt	underlag Enligt	handberäkning
P208 SP2 919 454 519 65 84 82 48 58
P209 SP2 900 448 510 64 83 80 47 57
P210 SP2 890 437 500 63 82 79 46 56
P211 SP2 929 484 545 66 85 83 50 61
P212 SP2 956 505 566 67 88 85 52 64
P213 SP2 945 489 551 67 87 84 51 62

Fri	påle P214 SP2 367 284 291 26 34 33 27 33
P215 SP2 981 540 590 69 90 87 54 66
P216 SP2 988 542 601 70 91 88 55 68
P217 SP2 1003 544 606 71 92 89 56 68

Fri	påle P251 SP2 286 237 240 27 26 25 22 27
P249 SP2 715 367 414 50 66 64 38 47
P277 SP2 1060 505 584 75 97 94 54 66
P278 SP2 1007 479 554 71 92 90 51 62
P250 SP2 780 425 472 55 72 69 43 53
P279 SP2 1082 539 615 76 99 96 56 69
P280 SP2 1061 529 604 75 97 94 55 68
P252 SP2 809 464 508 57 74 72 47 57
P281 SP2 1092 571 643 77 100 97 59 72
P282 SP2 1122 585 659 79 103 100 60 74
P312 SP2 884 418 484 62 81 79 44 54
P313 SP2 1065 486 569 75 98 95 52 64
P314 SP2 847 493 465 60 78 75 45 52
P315 SP2 888 449 509 63 81 79 47 57
P316 SP2 1141 550 634 81 105 101 58 71
P317 SP2 868 439 498 61 80 77 46 56

Fri	påle P318 SP2 294 220 226 21 27 26 21 25
P319 SP2 913 491 548 64 84 81 50 62
P320 SP2 1155 577 658 82 106 103 60 74
P321 SP2 912 486 543 64 84 81 50 61
P362 SP2 913 415 487 64 84 81 45 55
P363 SP2 896 409 479 63 82 80 44 54
P364 SP2 914 413 486 65 84 81 45 55
P365 SP2 944 457 526 67 87 84 48 59
P366 SP2 915 444 510 65 84 81 47 57
P367 SP2 918 444 511 65 84 82 47 57
P368 SP2 941 474 539 66 86 84 49 61
P369 SP2 957 485 550 68 88 85 50 62
P370 SP2 950 476 543 67 87 84 50 61

Dimensionerande	normalkraft,	NED	(kN)

Brottgränstillstånd
Bruksgränstillstånd

5

6

7

1

2

3

4

10

BrottgränstillståndPåle Påltyp
Utnyttjandegrad	(%)

BruksgränstillståndPålfundament

8

9

11

12

Kvasipermanent Frekvent FEM-design Enligt	underlag Enligt	handberäkning Enligt	underlag Enligt	handberäkning
P208 SP2 924 455 520 65 85 82 48 58
P209 SP2 897 447 509 63 82 80 47 57
P210 SP2 896 438 502 63 82 80 46 56
P211 SP2 936 486 547 66 86 83 50 61
P212 SP2 953 504 565 67 87 85 52 63
P213 SP2 949 489 552 67 87 84 51 62

Fri	påle P214 SP2 367 283 291 26 34 33 27 33
P215 SP2 983 540 599 69 90 87 55 67
P216 SP2 985 541 600 70 90 88 55 67
P217 SP2 1008 545 607 71 92 90 56 68

Fri	påle P251 SP2 297 240 244 23 27 26 22 27
P249 SP2 944 457 525 67 87 84 48 59
P277 SP2 957 463 533 68 88 85 49 60
P278 SP2 921 443 511 65 84 82 47 57
P250 SP2 1018 515 584 72 93 90 54 66
P279 SP2 963 493 558 68 88 86 51 63
P280 SP2 975 497 563 69 89 87 52 63
P252 SP2 1032 552 617 73 95 92 57 69
P281 SP2 999 532 595 71 92 89 55 67
P282 SP2 1007 535 600 71 92 90 55 67
P312 SP2 959 448 521 68 88 85 48 59
P313 SP2 952 448 520 67 87 85 48 58
P314 SP2 946 441 513 67 87 84 47 58
P315 SP2 986 491 561 70 90 88 51 63
P316 SP2 979 486 555 69 90 87 51 62
P317 SP2 967 480 548 68 89 86 50 62

Fri	påle P318 SP2 303 224 232 21 28 27 21 26
P319 SP2 987 519 582 70 91 88 53 65
P320 SP2 1005 522 589 71 92 89 54 66
P321 SP2 1014 526 593 72 93 90 54 67
P362 SP2 916 416 488 65 84 81 45 55
P363 SP2 896 407 477 63 82 80 44 54
P364 SP2 915 414 487 65 84 81 45 55
P365 SP2 943 456 525 67 87 84 48 59
P366 SP2 928 448 515 65 85 82 47 58
P367 SP2 915 442 509 65 84 81 47 57
P368 SP2 934 471 536 66 86 83 49 60
P369 SP2 971 489 555 69 89 86 51 62
P370 SP2 948 476 542 67 87 84 50 61

4

5

Bruksgränstillstånd
Utnyttjandegrad	(%)

1

Brottgränstillstånd

2

3

Påltyp
Dimensionerande	normalkraft,	NED	(kN)

Brottgränstillstånd
BruksgränstillståndPålfundament Påle

11

12

6

7

8

9

10
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Tabell 8. Beräknade värden för påltypen SP1 med pålgrupper centrerade under 
angripande punktlaster 

 

4.5 Beräkningar 
I Tabell 9 presenteras en sammanställning av de handberäknade bärförmågorna för de 
studerade påltyperna. 

Tabell 9. Handberäknade bärförmågor för studerade påltyper 

Påltyp	
Konstruktiv	bärförmåga	(kN)	

Brottgräns	 Bruksgräns	

SP1	 860	 650	

SP2	 1125	 890	

SP3	 1265	 970	

PP25	 1645	 1390	

 

Kostnadsberäkningar som utförts för både den befintliga och den BIM-stödda 
pålprojekteringen redovisas nedan. I Tabell 10 redovisas först beräkningen för att räkna 
om kostnaderna från projektunderlaget till ett uppskattat värde av den totala 
produktionskostnaden per meter påle. I underlaget angavs att 18 meter PP25 kostade 
20000 kr och att 19 meter SP1 kostade 11000 kr.  

Kvasipermanent Frekvent FEM-design Enligt	underlag Enligt	handberäkning Enligt	underlag Enligt	handberäkning
P208 SP1 806 390 448 78 161 94 - 69
P209 SP1 785 384 439 77 157 91 - 68
P210 SP1 784 377 433 76 157 91 - 67
P211 SP1 812 414 468 79 162 94 - 72
P212 SP1 825 429 482 80 165 96 - 74
P213 SP1 823 418 473 80 165 96 - 73

Fri	påle P214 SP1 319 242 249 31 64 37 - 38
P215 SP1 845 457 508 82 169 98 - 78
P216 SP1 850 459 511 83 170 99 - 79
P217 SP1 867 462 516 85 173 101 - 79

Fri	påle P251 SP1 253 203 206 25 51 29 - 32
P249 SP1 830 395 455 81 166 97 - 70
P277 SP1 839 399 460 82 168 98 - 71
P278 SP1 810 383 443 79 162 94 - 68
P250 SP1 887 441 502 86 177 103 - 77
P279 SP1 840 423 480 82 168 98 - 74
P280 SP1 850 426 484 83 170 99 - 74
P252 SP1 892 469 526 87 178 104 - 81
P281 SP1 865 453 508 85 173 101 - 78
P282 SP1 869 455 511 85 174 101 - 79
P312 SP1 853 392 457 84 171 99 - 70
P313 SP1 845 390 455 83 169 98 - 70
P314 SP1 841 385 450 82 168 98 - 69
P315 SP1 866 423 485 85 173 101 - 75
P316 SP1 857 419 480 84 171 100 - 74
P317 SP1 848 414 474 83 170 99 - 73

Fri	påle P318 SP1 268 192 200 26 54 31 - 31
P319 SP1 858 443 499 84 172 100 - 77
P320 SP1 874 447 505 85 175 102 - 78
P321 SP1 881 449 508 86 176 102 - 78
P362 SP1 817 364 430 80 163 95 - 66
P363 SP1 799 357 420 78 160 93 - 65
P364 SP1 816 362 428 80 163 95 - 66
P365 SP1 829 394 455 81 166 96 - 70
P366 SP1 818 388 447 80 164 95 - 69
P367 SP1 806 383 442 79 161 94 - 68
P368 SP1 817 405 462 80 163 95 - 71
P369 SP1 848 419 478 83 170 99 - 74
P370 SP1 829 409 467 81 166 96 - 72
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Tabell 10. Uppskattad produktionskostnad per meter påle enligt underlag 

 

Tabell 11 redovisar beräkningen för de totala produktionskostnaderna för den 
detaljstuderade delen av den befintliga pålprojekteringen. I Tabell 12 redovisas samma 
beräkning för den utförda BIM-stödda pålprojekteringen.  

Tabell 11. Uppskattad produktionskostnad för Tyréns befintliga pålgrundläggning 

 

Påltyp Kostnad	(SEK) Pållängd	(m) Kostnad	per	meter	påle	(SEK/m)

PP25 20000 18 1111
SP1 11000 19 579

P208 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947
P209 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947
P210 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947
P211 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105
P212 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105
P213 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105

Fri	påle P214 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105
P215 PP25 275x275,	12Ø16 15 8684
P216 PP25 275x275,	12Ø16 15 8684
P217 PP25 275x275,	12Ø16 15 8684

Fri	påle P251 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105
P249 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947
P277 PP25 275x275,	12Ø16 11 6368
P278 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947
P250 PP25 275x275,	12Ø16 13 7526
P279 PP25 275x275,	12Ø16 13 7526
P280 PP25 275x275,	12Ø16 13 7526
P252 PP25 275x275,	12Ø16 15 8684
P281 PP25 275x275,	12Ø16 15 8684
P282 PP25 275x275,	12Ø16 15 8684
P312 PP25 275x275,	12Ø16 10 5789
P313 PP25 275x275,	12Ø16 10 5789
P314 PP25 275x275,	12Ø16 10 5789
P315 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947
P316 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947
P317 PP25 275x275,	12Ø16 12 6947

Fri	påle P318 PP25 275x275,	12Ø16 13 7526
P319 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105
P320 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105
P321 PP25 275x275,	12Ø16 14 8105
P362 PP25 275x275,	12Ø16 10 5789
P363 PP25 275x275,	12Ø16 10 5789
P364 PP25 275x275,	12Ø16 10 5789
P365 PP25 275x275,	12Ø16 11 6368
P366 PP25 275x275,	12Ø16 11 6368
P367 PP25 275x275,	12Ø16 11 6368
P368 PP25 275x275,	12Ø16 13 7526
P369 PP25 275x275,	12Ø16 13 7526
P370 PP25 275x275,	12Ø16 13 7526

Totalt 493 547778

Kostnad	(SEK)
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Tabell 12. Uppskattad produktionskostnad för BIM-stödd pålgrundläggning 

 

P208 SP1 235x235,	4Ø16 14,1 8163
P209 SP1 235x235,	4Ø16 14,3 8279
P210 SP1 235x235,	4Ø16 14,1 8163
P211 SP1 235x235,	4Ø16 14,3 8279
P212 SP1 235x235,	4Ø16 14,8 8568
P213 SP1 235x235,	4Ø16 14,3 8279

Fri	påle P214 SP1 235x235,	4Ø16 15,1 8742
P215 SP1 235x235,	4Ø16 14,5 8395
P216 SP1 235x235,	4Ø16 15,4 8916
P217 SP1 235x235,	4Ø16 15,2 8800

Fri	påle P251 SP1 235x235,	4Ø16 14,5 8395
P249 SP1 235x235,	4Ø16 13,6 7874
P277 SP1 235x235,	4Ø16 13,4 7758
P278 SP1 235x235,	4Ø16 13,4 7758
P250 SP1 235x235,	4Ø16 13,8 7989
P279 SP1 235x235,	4Ø16 13,7 7932
P280 SP1 235x235,	4Ø16 13,7 7932
P252 SP1 235x235,	4Ø16 14,7 8511
P281 SP1 235x235,	4Ø16 14,5 8395
P282 SP1 235x235,	4Ø16 14,5 8395
P312 SP1 235x235,	4Ø16 11,7 6774
P313 SP1 235x235,	4Ø16 11,9 6889
P314 SP1 235x235,	4Ø16 11,7 6774
P315 SP1 235x235,	4Ø16 12,9 7468
P316 SP1 235x235,	4Ø16 13 7526
P317 SP1 235x235,	4Ø16 12,9 7468

Fri	påle P318 SP1 235x235,	4Ø16 13,4 7758
P319 SP1 235x235,	4Ø16 13,7 7932
P320 SP1 235x235,	4Ø16 13,9 8047
P321 SP1 235x235,	4Ø16 13,7 7932
P362 SP1 235x235,	4Ø16 11 6368
P363 SP1 235x235,	4Ø16 11,2 6484
P364 SP1 235x235,	4Ø16 11 6368
P365 SP1 235x235,	4Ø16 12,2 7063
P366 SP1 235x235,	4Ø16 12,3 7121
P367 SP1 235x235,	4Ø16 12,2 7063
P368 SP1 235x235,	4Ø16 13 7526
P369 SP1 235x235,	4Ø16 13,2 7642
P370 SP1 235x235,	4Ø16 13 7526

Totalt 523,8 303253
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5 Analys och resultat 
Den insamlade empirin analyseras här i relation till det teoretiska ramverket för att kunna 
besvara arbetets frågeställningar och arbetets mål. I Figur 9 presenteras vilka teorier och vilken 
empiri som används för att besvara varje frågeställning.  

 

Figur 9. Koppling mellan teori, frågeställning och empiri 

5.1 Frågeställning 1 
Hur skiljer sig arbetsgången vid användandet av BIM-stödd pålprojektering gentemot 
befintlig metod?  

5.1.1 Befintlig metod 

För att göra ett antagande om hur den befintliga metoden ser ut vägdes resultatet från intervjun 
ihop med dokumentanalysen från Tyréns AB. Dokumentanalysen gav en strukturerad bild av 
processen vid pålprojektering med fem tydligt definierade roller och ansvarsområden, medan 
intervjun gav en mer nyanserad bild, där endast tre roller fanns med i processen. Dokumentet 
som analyserades innehöll riktlinjer som gäller för all typ av pålning (både för hus och 
anläggning) och innehöll rollen geokonstruktör men ingen information om kommunikation 
parterna emellan. Arbetsprocessen som intervjun beskrev gällde endast för hus och nämnde 
ingen geokonstruktör men innefattade kommunikationen emellan parterna. De arbetsuppgifter 
som geokonstruktören hade enligt dokumentanalysen täcktes enligt intervjupersonen in av 
geotekniker, konstruktör och pålentreprenör tillsammans. Det arbetssätt för pålprojektering som 
för detta arbete bedömdes ligga närmast verkligheten är det som konstruktören beskrev i 
intervjun, dock valdes projekteringsfasernas namn från dokumentanalysen. Valet att primärt 
utgå ifrån intervjudata motiverades genom att intervjupersonen arbetat som grundkonstruktör i 
sex år och i närtid varit delaktig i projekt av större karaktär, liknande detta arbetes 
referensprojekt. Dessutom var det av intresse att studera kommunikationen under processen 
vilket intervjun behandlade. I Figur 10 sammanfattas ett flödesschema som representerar 
befintlig pålprojektering indelat i fem faser, uppdelat på aktiviteter och ansvariga parter samt 
använda kommunikationsmedium. 
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Figur 10. Befintlig pålprojektering som flödesschema indelat i faser med aktiviteter och 
ansvariga parter samt använda kommunikationsmedium 

5.1.2 Jämförelse mellan befintlig och BIM-stödd pålprojektering 

Empirin från observationen av fallstudien visar att en BIM-stödd pålprojektering endast skulle 
påverka delar av den befintliga pålprojekteringen. Enligt empirin från intervjun förekom viss 
BIM-användning i den befintliga metoden, men endast i form av 3D-visualisering samt för 
mängdavtagning. För att även kunna dimensionera, optimera och utforma föreslås därför ett 
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BIM-stöttat arbetssätt. Faserna från det befintliga projekteringssättet behålls då de flesta 
aktiviteter utförs som tidigare men skillnaderna i arbetsgång från den befintliga metoden är: 

• I slutet av Utredningsfasen skapar geotekniker en beräkningskompatibel BIM-modell 
av marken, en s.k. markmodell som baseras på jordparametrar från genomförda 
geotekniska undersökningar. Ansvarig konstruktör kan också skapa modellen utifrån 
t.ex. geotekniskt PM men på grund av komplexiteten i indata bör detta utföras av 
geotekniker. Förståelse för hur indata påverkar projekteringen krävs för att få så 
realistiska resultat som möjligt.  

o Enligt empirin från dokumentanalysen så lämnar geoteknikern idag endast ifrån 
sig ett PM med dimensionerande jordparameterar men någon BIM-modell görs 
ej, detta bekräftas även av intervjun. 

• I början på fasen Projektering – dimensionering skapar konstruktören motsvarande 
BIM-modell, s.k. konstruktionsmodell för stommen där aktuella laster bestäms och 
läggs in. Konstruktionsmodellen och markmodellen kopplas sedan ihop i ett 
kompatibelt beräkningsprogram som kan beakta interaktionen mellan konstruktionen 
och marken varpå pålar modelleras.  Sedan kan beräkning och analys utföras för att 
optimera pålgrunden till slutgiltig utformning. Geotekniker bör finnas tillgänglig i 
processen som stöd m.h.t. geotekniska aspekter som måste beaktas. 

o I den befintliga pålprojekteringen skapas enligt dokumentanalysen och intervjun 
ingen BIM-beräkningsmodell, utan pålgrupper dimensioneras schablonmässigt 
för att ta hand om de laster som angriper dem. Ingen fullständig 
samverkansanalys mellan jord och konstruktion görs heller. 

• I fasen Projektering/utförande – provning meddelar pålentreprenören om ändrade 
förutsättningar uppstår under provningen, så att konstruktören kan uppdatera den 
kopplade mark-konstruktionsmodellen och ev. göra nya beräkningar och ändra 
utformningen. 

o I den befintliga pålprojekteringen meddelas enligt dokumentanalys och intervju 
de ändringar som uppstår varpå konstruktören får räkna om för hand. Detta 
gäller även för utförandefasen nedan. 

• I fasen Utförande meddelar pålentreprenören om ändrade förutsättningar uppkommer 
under produktionspålningen. Ett exempel kan vara en bortslagen påle (påle som knäckts 
mot oförutsett stenblock t.ex.) som måste ersättas med en ny påle. När pålentreprenören 
meddelat konstruktören kan denne sätta in och beräkna en ersättningspåle med ny 
placering i mark-konstruktionsmodellen där entreprenören kan installera den. Mark-
konstruktionsmodellen uppdateras alltså på detta sätt under hela produktionen. 

I Figur 11 illustreras utifrån empirin från observationen de nya aktiviteterna som medger 
BIM-stödd pålprojektering; där BIM tidigare endast nyttjats för visualisering och 
mängdavtagning används det nu även för dimensionering och utformning. 
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Figur 11. Nya aktiviteter implementeras i den befintliga pålprojekteringen för att medge en 
BIM-stödd utformningsprocess 

5.1.3 Koppling till teori 

De föreslagna ändringarna från traditonell pålprojektering till det föreslagna BIM-arbetssättet 
tar stöd i Morin, Deaton och Chandlers (2017) teori om viktiga aspekter för implementering 
geoteknisk data i BIM: 
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• Process: Morin, Deaton och Chandler (2017) menar att BIM-användningen kräver 
överenskomna repeterbara procedurer, metoder och arbetsflöden vilket den föreslagna 
processen innehåller, dock på en övergripande nivå.  

o För att effektivt kunna använda den föreslagna processen behöver de nya 
aktiviteterna utvecklas till att beskriva exakt tillvägagångssätt och 
ansvarsfördelning för alla delmoment som ingår i dem. Detta görs hos respektive 
användare/företag. Den föreslagna processen kan dock användas som en 
övergripande guide. 

• Samarbete: Morin, Deaton och Chandler (2017) anser att BIM-fördelarna också ligger 
i att kunna visualisera och analysera data i kontext med information från andra 
discipliner för att förstå helheter och fatta informerade beslut.  

o Framförallt krävs i den föreslagna processen ett nära samarbete mellan de två 
disciplinerna geotekniker och konstruktör. I den föreslagna processen kan både 
mark- och konstruktionsmodellen visualiseras och analyseras tillsammans, 
vilket ska underlätta vid beslutsfattning. 

• Livscykelperspektiv: Morin, Deaton och Chandler (2017) menar att den ursprungliga 
modellen hela tiden ska förfinas och återanvändas för att undvika dubbelarbete med 
framtagande av information över byggnadens/anläggningens livscykel. 

o I den föreslagna processen blir detta tillämpbart främst under 
byggnadens/anläggningens uppförande, där information från produktionen 
återförs projekteringsledet för att justera och bearbeta mark-
konstruktionsmodellen.  

• Digital data (3D): Morin, Deaton och Chandler (2017) anser att den digitala 
datamodellen är kärnan i och det som skapar fördelarna med BIM men att gemensamt 
överenskomna format måste användas för att informationen ska kunna delas. 

o Det föreslagna arbetssättet specificerar ingen bestämd programvara eller 
bestämda format på data som används men för processen är det vitalt att 
geotekniker och konstruktör har gemensamt överenskomna format så de kan 
dela sina modeller med varandra och för att utföra projekteringen. Programvaran 
skall även beakta interaktionen mellan konstruktionen och marken för att 
projekteringen skall kunna optimeras.  

Flera av de positiva effekter som Morin et al. (2017) påvisat att användningen geoteknisk-BIM 
haft vid ett tunnelprojekt i London kan också hänföras den föreslagna processen, nämligen: 

• Att den visuella sammanslagna mark-konstruktionsmodellen kan medge bättre 
förståelse för platsen och potentiella konstruktionssvårigheter kan förutses. 

• Att modellerna, antigen för sig eller kopplade, gav möjlighet att noggrant bedöma 
mängder, även geotekniska såsom jordlagrens mäktigheter etc. vilket utöver 
beräkningsfördelar kan ge mycket precis kostnadsuppskattning. 

• Att förbestämda BIM-arbetsflöden kan spara tid och resurser för uppdatering och 
integrering av data i modellen. 

Den samlade bilden av befintlig pålprojektering ger skäl för Wood och Karstunens (2017) 
efterlysning av nya arbetssätt och metoder som tar förhållandet mellan jordens egenskaper och 
pålgrundläggningen i beaktning på ett mer verklighetstroget sätt, där noggranna jordmodeller 
och digitala hjälpmedel i form av FEM-program krävs. I den föreslagna BIM-stödda 
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projekteringen gör konstruktören beräkningarna med hjälp av FEM-program och kan snabbt se 
om vidare optimering kan göras, vilket innebär att valet av påltyp kan göras helt efter 
projektförutsättningarna istället för schablonmässigt och arbetssättet kan alltså ses som ett svar 
på Wood och Karstunens (2017) efterlysning. 

5.1.4 Resultat 

Sammanfattningsvis observeras flertalet skillnader mellan de två olika projekteringsmetoderna. 
I en BIM-stödd pålprojektering får geoteknikern ett större ansvar och större roll än i den 
befintliga projekteringen. I dagsläget avslutas geoteknikerns arbete när det geotekniska PM:et 
är färdigställt. I BIM-projekteringen har geoteknikern även uppgiften att ta fram en 
markmodell. Med hjälp av markmodellen kan konstruktören sedan projektera pålgrunden och 
beakta samverkan mellan överliggande byggnad och jord. Detta medför att kommunikationen 
och informationsöverföringen mellan konstruktören och geoteknikern blir en betydande faktor 
för pålprojekteringens resultat. Förhållandet mellan de två parterna blir även mer fortlöpande 
då geoteknikern även bör stötta upp konstruktören under hela pålprojekteringen då geotekniska 
frågor uppkommer.  

Uppföljningen skiljer sig också från den befintliga metoden. I BIM-projekteringen uppdateras 
den kopplade mark-konstruktionsmodellen fortlöpande under projektets gång i och med att 
ändringar eller nya information uppkommer. I den befintliga metoden hanteras ändringar endast 
lokalt i det område som påverkas.  

5.2 Frågeställning 2 
Hur skiljer sig resultatet efter BIM-stödd pålprojektering med avseende på 
dimensionering och placering av pålar gentemot befintlig metod? 

Empirin från dokumentanalysen av den befintliga pålprojekteringen utförd med befintlig 
metod, där påltyp PP25 använts, sammanställs i Tabell 13. 
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Tabell 13. Sammanställning av resultatet från Tyréns befintliga pålprojektering för de 
detaljstuderade pålarna 

 

Utifrån empirin från dokumentanalysen framgår att fyra olika påltyper kunde väljas för 
pålgrundläggningen, så länge vald påltyp användes överallt. De olika påltyperna var SP1, SP2, 
SP3 och PP25 i ökande kapacitetsordning. Efter en inledande analys som visade att PP25 gav 
utnyttjandegrader < 75 % i FEM-Design för alla detaljstuderade pålar sågs möjligheten att 
minska påldimensionen. Efter att ha studerat de olika påltyperna framgick att påltypen SP1 var 
det optimala valet för grundläggningen. Påltypen SP1 valdes eftersom utnyttjandegraden för 
alla detaljstuderade pålar låg under 100 % enligt FEM-Design-beräkningar. Dock konstateras 
följande med hänseende till resultatet:    

• Används istället angiven kapacitet från projektunderlaget så överstiger 36 av 39 de 
detaljstuderade pålarna 100 % utnyttjandegrad 

• Används istället handberäknad kapacitet så överstiger 8 av de 39 detaljstuderade pålarna 
100 % utnyttjandegrad, men ligger nära (inom 101 – 104 %). 

Detta resultat kan förklaras med hjälp av Wood och Karstunens (2017) teorier om att empiriska 
metoder för dimensionering (som används i projektunderlaget och handberäkningarna) kan ge 
konservativa resultat. Med stöd i detta, samt att FEM-beräknade pålgrundläggningar påvisats 
ge mer verklighetstrogna resultat (Ko et al., 2017) anses påltyp SP1 vara det optimala valet för 

P208 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12
P209 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12
P210 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12
P211 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14
P212 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14
P213 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14

Fri	påle P214 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14
P215 PP25 275x275,	12Ø16 1,0982 0,0362 15
P216 PP25 275x275,	12Ø16 1,0982 0,0362 15
P217 PP25 275x275,	12Ø16 1,0982 0,0362 15

Fri	påle P251 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14
P249 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12
P277 PP25 275x275,	12Ø16 0,8053 0,0265 11
P278 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12
P250 PP25 275x275,	12Ø16 0,9518 0,0314 13
P279 PP25 275x275,	12Ø16 0,9518 0,0314 13
P280 PP25 275x275,	12Ø16 0,9518 0,0314 13
P252 PP25 275x275,	12Ø16 1,0982 0,0362 15
P281 PP25 275x275,	12Ø16 1,0982 0,0362 15
P282 PP25 275x275,	12Ø16 1,0982 0,0362 15
P312 PP25 275x275,	12Ø16 0,7321 0,0241 10
P313 PP25 275x275,	12Ø16 0,7321 0,0241 10
P314 PP25 275x275,	12Ø16 0,7321 0,0241 10
P315 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12
P316 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12
P317 PP25 275x275,	12Ø16 0,8785 0,0290 12

Fri	påle P318 PP25 275x275,	12Ø16 0,9518 0,0314 13
P319 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14
P320 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14
P321 PP25 275x275,	12Ø16 1,0250 0,0338 14
P362 PP25 275x275,	12Ø16 0,7321 0,0241 10
P363 PP25 275x275,	12Ø16 0,7321 0,0241 10
P364 PP25 275x275,	12Ø16 0,7321 0,0241 10
P365 PP25 275x275,	12Ø16 0,8053 0,0265 11
P366 PP25 275x275,	12Ø16 0,8053 0,0265 11
P367 PP25 275x275,	12Ø16 0,8053 0,0265 11
P368 PP25 275x275,	12Ø16 0,9518 0,0314 13
P369 PP25 275x275,	12Ø16 0,9518 0,0314 13
P370 PP25 275x275,	12Ø16 0,9518 0,0314 13

Totalt 36,09 1,19 493
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grundläggningen enligt BIM-stödd pålprojektering. En sammanställning av resultatet av den 
BIM-stödda pålprojekteringen presenteras i Tabell 14. 

Tabell 14. Sammanställning av resultatet från den utförda BIM-stödda pålprojekteringen 
med påltyp SP1 

 

Efter den BIM-stödda pålprojekteringen där påltyp SP1 användes konstateras följande för de 
39 detaljstuderade pålarna gentemot den befintliga pålprojekteringen: 

• Antal pålar förblev 39 st men pålgrupper flyttades så att lastfördelningen optimerades 
• Den sammanlagda pållängden för de 39 studerade pålarna ökade från 493 m till 523,8 

m på grund av olika antaganden om berggrundens läge 
• Påltyp ändrades från PP25 till SP1 

o Påltvärsnittet minskade då från 275 x 275 12Ø16 till 235 x 235 4Ø16 
• Betongbehovet för de 39 studerade pålarna minskade från 36,09 m3 till 28,51 m3 
• Armeringsbehovet för de 39 studerade pålarna minskade från 1,19 m3 till 0,42 m3 

Resultaten, som innebär att en mindre påle kan användas än vad som projekterats kan också 
kopplas till Mandolini, Laora och Mascarucci (2013) teori om att pålgrunder historiskt 
utformats utan beaktning av samverkan mellan grunden och överliggande konstruktion. Även 
Ko et al. (2017) beskriver att dagens projekteringsmetoder innebär att överliggande 
konstruktion och grundkonstruktion beaktas var för sig.  De menar att det inte funnits 
beräknings- och analysmetoder som på ett praktiskt sätt hanterat samverkanseffekter mellan 

P208 SP1 235x235,	4Ø16 0,7673 0,0113 14,1
P209 SP1 235x235,	4Ø16 0,7782 0,0115 14,3
P210 SP1 235x235,	4Ø16 0,7673 0,0113 14,1
P211 SP1 235x235,	4Ø16 0,7782 0,0115 14,3
P212 SP1 235x235,	4Ø16 0,8054 0,0119 14,8
P213 SP1 235x235,	4Ø16 0,7782 0,0115 14,3

Fri	påle P214 SP1 235x235,	4Ø16 0,8218 0,0121 15,1
P215 SP1 235x235,	4Ø16 0,7891 0,0117 14,5
P216 SP1 235x235,	4Ø16 0,8381 0,0124 15,4
P217 SP1 235x235,	4Ø16 0,8272 0,0122 15,2

Fri	påle P251 SP1 235x235,	4Ø16 0,7891 0,0117 14,5
P249 SP1 235x235,	4Ø16 0,7401 0,0109 13,6
P277 SP1 235x235,	4Ø16 0,7292 0,0108 13,4
P278 SP1 235x235,	4Ø16 0,7292 0,0108 13,4
P250 SP1 235x235,	4Ø16 0,7510 0,0111 13,8
P279 SP1 235x235,	4Ø16 0,7456 0,0110 13,7
P280 SP1 235x235,	4Ø16 0,7456 0,0110 13,7
P252 SP1 235x235,	4Ø16 0,8000 0,0118 14,7
P281 SP1 235x235,	4Ø16 0,7891 0,0117 14,5
P282 SP1 235x235,	4Ø16 0,7891 0,0117 14,5
P312 SP1 235x235,	4Ø16 0,6367 0,0094 11,7
P313 SP1 235x235,	4Ø16 0,6476 0,0096 11,9
P314 SP1 235x235,	4Ø16 0,6367 0,0094 11,7
P315 SP1 235x235,	4Ø16 0,7020 0,0104 12,9
P316 SP1 235x235,	4Ø16 0,7075 0,0105 13
P317 SP1 235x235,	4Ø16 0,7020 0,0104 12,9

Fri	påle P318 SP1 235x235,	4Ø16 0,7292 0,0108 13,4
P319 SP1 235x235,	4Ø16 0,7456 0,0110 13,7
P320 SP1 235x235,	4Ø16 0,7564 0,0112 13,9
P321 SP1 235x235,	4Ø16 0,7456 0,0110 13,7
P362 SP1 235x235,	4Ø16 0,5986 0,0088 11
P363 SP1 235x235,	4Ø16 0,6095 0,0090 11,2
P364 SP1 235x235,	4Ø16 0,5986 0,0088 11
P365 SP1 235x235,	4Ø16 0,6639 0,0098 12,2
P366 SP1 235x235,	4Ø16 0,6694 0,0099 12,3
P367 SP1 235x235,	4Ø16 0,6639 0,0098 12,2
P368 SP1 235x235,	4Ø16 0,7075 0,0105 13
P369 SP1 235x235,	4Ø16 0,7184 0,0106 13,2
P370 SP1 235x235,	4Ø16 0,7075 0,0105 13

Totalt 28,51 0,42 523,8
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jord, pålgrund och ovanliggande konstruktion samtidigt, vilket det numera finns i t.ex. FEM-
Design som detta arbete använt sig av. Resultaten kan också ta stöd i Horikoshi och Randolphs 
(1998) teorier om att beaktande av grundplattans lastöverförande förmåga till marken bidrar till 
mer optimerade konstruktioner, då detta är något som den BIM-stödda pålprojekteringen har 
beaktat genom att ta hänsyn till samverkanseffekter. Den resulterande optimeringen ligger även 
i linje med Ko et al. (2017) som menar att moderna programvaror möjliggjort mer realistiska 
analyser inom pålgrundläggning med hjälp av finita elementmetoden, något som tidigare krävt 
avancerade manuella beräkningar och därför inte utförts. 

5.3 Frågeställning 3 
Vilka effekter får användandet av BIM-stödd pålprojektering på 
produktionskostnaderna i ett projekt? 

Beräkningar av skillnaderna i produktionskostnad mellan påltyp SP1 och PP25 ger att 
kostnaden för SP1 per meter endast är 52 % av kostnaden för PP25. Produktionskostnaden per 
meter för de olika påltyperna illustreras i Figur 12 nedan.  

 

Figur 12. Kostnad per meter påle för påltyp PP25 & SP1 
För varje meter påle uppskattas enligt empirin att 532,20 kr sparas vid byte från PP25 till en 
SP1. Om samma princip appliceras på alla 39 detaljstuderade pålarna genererar det en 
kostnadsbesparing på ca 245 000 kr. I Figur 13 redovisas de totala produktionskostnaderna för 
de två olika projekteringsmetoderna samt den uppskattade besparingen för den detaljstuderade 
delen. 
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Figur 13. Total kostnad samt kostnadsbesparing för de olika projekteringsmetoderna för 
detaljstuderad del 

Resultatet av kostnadsberäkningarna kan direkt kopplas till det faktum att påltyp PP25 som 
använts i den befintliga projekteringen kostar 1 111 kr/meter medan påltyp SP1 som bevisats 
räcka enligt BIM-stödd projektering endast kostar 579 kr/meter. En del av denna 
kostnadsskillnad härrör från de materialbesparingar som visas i resultatet i frågeställning 2, men 
vad som utgör kostnadsskillnaden i detalj går inte att bestämma då kostnaderna från underlaget 
är ett sammanlagt pris för material- och installation från pålentreprenören. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att undersöka hur ett BIM-stöttat arbetssätt för pålprojektering skiljer sig 
från befintligt arbetssätt och vilka konsekvenser arbetssättet får på projekteringens resultat och 
produktionskostnaden i ett projekt.  

Resultatet från arbetets tre frågeställningar knyter ihop bilden om hur det BIM-stödda 
arbetssättet påverkar ett projekt och hur det skiljer sig, både i process och resultat, mot befintlig 
pålprojektering. 

Resultatet från frågeställning 1 beskriver att BIM-stödd pålprojektering innebär ett liknande 
arbetsflöde som för befintlig pålprojektering, dock adderas ett antal nya processer.  Geotekniker 
får en mer betydande roll i BIM-stödd pålprojektering; förutom att skapa ett geotekniskt PM 
som i befintlig pålprojektering, får geoteknikern även ansvar att ta fram en markmodell. Den 
BIM-stödda pålprojekteringen medför även ett ökat behov av samarbete och kommunikation 
mellan geotekniker och konstruktören då de tillsammans ansvarar för pålprojekteringens 
resultat.  

I resultatet för frågeställning 2 visar det sig även att användandet av BIM-stödd pålprojektering 
förbättrar utformningen gentemot befintlig pålprojektering. Genom FEM-beräkningar och 
analys kan pålarnas dimensioner reduceras från PP25 till SP1. Detta gav inverkan på resultatet 
för frågeställning 3 som visade på en kostnadsbesparing om ca 45 % då pålarnas dimension 
minskades.
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6 Diskussion och slutsatser 
Här sammanfattas och diskuteras arbetets resultat, valda metoder, begränsningar och de 
slutsatser som studien resulterat i. Förslag till vidare forskning ges avslutningsvis. 

6.1 Resultatdiskussion 
Detta arbete kan enligt Patel & Davidson (1991) betraktas som en explorativ undersökning, då 
det undersöker nya arbetssätt och programvaror som inte testats på liknande sätt innan. Detta 
måste beaktas vid tolkning av resultaten som i stor utsträckning beror av författarnas 
tillvägagångssätt. Hela dagboken från fallstudien ligger därför som Bilaga 1 för att skapa 
transparens i arbetets genomförande. Hit ska också tilläggas att ny programvara användes 
(FEM-Design 17, utkom februari 2018) där begränsade användarinstruktioner fanns 
tillgängliga. 

En kvalitativ ansats valdes för att studera befintlig pålgrundsprojektering på endast ett företag 
och resultatet för frågeställning 1 vilar till mångt och mycket på det resultatet. För att uppnå 
högre validitet i arbetets resultat skulle en kvantitativ ansats valts för att studera befintlig 
pålprojektering, där en bredare intervjustudie skulle kunna ha gett en mer rättvis bild av hur den 
befintliga pålprojekteringen i Sverige ser ut. Validiteten påverkades också av att författarna 
både utförde BIM-pålprojekteringen och observerade den, där främst objektiviteten kan ha 
påverkats. 

För att öka arbetets inre validitet baseras dock antagandet om befintlig pålgrundsprojektering 
på empiri från både intervju och dokumentanalys. Reliabiliteten säkerställs genom att intervjun 
genomfördes med två intervjuare med intervjuguide och att den spelades in, transkriberades 
samt skickades till intervjupersonen för feedback. Reliabiliteten säkerställs även för 
dokumentanalysen då båda författarna genomförde den parallellt. 

Resultatet för hur den BIM-stödda pålprojekteringen bör se ut baseras i sin tur på resultatet från 
intervjun och dokumentanalyserna samt från den genomförda strukturerade deltagande 
observationen där reliabiliteten säkerställdes genom att båda författarna var delaktiga och 
objektivt antecknade hur hela processen såg ut i dagbok. 

Den resulterande pålgrundsutformningen från den BIM-stödda pålprojekteringen påverkades i 
hög grad av de indata som valdes för FEM-Design-beräkningarna och då författarna, som endast 
besitter begränsad geoteknisk kunskap, fattade beslut om jordmodellen påverkar det 
reliabiliteten. Där större frågetecken uppstod konsulterades dock geotekniker, men eftersom 
avvägningar fick göras om när detta skulle ske påverkar det reliabiliteten likväl.  

Då FEM-Design 17 inte kunde hantera korrekta värden för centrumavstånd för bygelarmering 
i pålarna minskar reliabiliteten för resultatet. I fallstudien reducerades bygelarmeringens 
centrumavstånd i vissa fall för att överhuvudtaget kunna beräknas, vilket kan ha inneburit att 
pålarnas kapacitet överskattats. Därmed bör resulterande utnyttjandegrader för pålar som är 
beräknade med reducerad bygelarmering tolkas försiktigt. 

Indata för kostnadsberäkningarna var projektspecifik och kan självfallet variera för andra 
projekt, därmed bör resultatet för beräkningarna endast ses som giltiga för denna studie. Den 
stora kostnadsbesparingen (45 %) bör beaktas med kritiska ögon då pålarnas 
produktionskostnad gick från 1 111 till 579 kr/meter vid byte från PP25 till SP1. Kostnaden för 
PP25 bedöms förhållandevis dyr jämfört med andra påltyper och ger därför i detta arbetes 
resultat en stor procentuell kostnadsskillnad mellan de olika projekteringsmetoderna.  
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Arbetets frågeställningar anses trots ovanstående vara korrekt ställda för att uppnå arbetets mål. 
Frågeställning 1 anses nödvändig för att besvara hur en BIM-stödd pålprojektering bör se ut. 
Genom att först studera processen för befintlig pålprojektering lades en grund för att ta fram 
den BIM-stödda pålprojekteringsprocessen. Med hjälp av fallstudien kartlades sedan de nya 
processer som behövde adderas till den befintliga pålprojekteringsprocessen. Därefter kunde ett 
arbetssätt tas fram för BIM-stödd pålprojektering. Frågeställning 2 och 3 anses nödvändiga för 
att utvärdera det BIM-stödda arbetssättet, även om de ger väldigt specifika resultat för detta 
arbete. Formuleringen av frågeställning 2 sökte jämföra befintlig pålprojektering och BIM-
stödd pålprojektering i form av mätbara resultat med avseende på resulterande utformning av 
pålgrund, vilket lyckades. Formuleringen av frågeställning 3 gav konkret exempel på möjliga 
kostnadsbesparingar med BIM-stödd pålprojektering vilket bidrog till att uppnå målet med 
arbetet.  

6.2 Metoddiskussion 
Frågeställning 1 besvarades med hjälp av intervju, dokumentanalys och strukturerad deltagande 
observation. Intervjun och dokumentanalysen användes för att bestämma hur den befintliga 
pålprojekteringen ser ut vilket gav god insikt i de olika processerna. Avsikten var från början 
att intervjua både konstruktör och geotekniker, i slutändan intervjuades dock endast en 
konstruktör då arbetets fallstudie visade sig vara mer tidskrävande än väntat. Fler intervjuer 
hade stärkt arbetets trovärdighet och medfört en mer ingående studie av befintlig 
pålprojektering. Arbetets generaliserbarhet hade kunna bedömas bättre genom att undersöka 
om samma projekteringsmetod används unisont i branschen eller om metoderna skiljer sig åt 
mellan olika företag. 

Metoden strukturerad deltagande observation användes för att studera arbetsgången för den nya 
BIM-stödda pålprojekteringen. Observationen utfördes av författarna själva genom att efter 
varje arbetstillfälle anteckna de utförda momenten i en dagbok. Att använda dagbok som under 
arbetets gång uppdaterades gav konkret information om de olika processerna som genomfördes. 
Dagboken gav möjlighet att reflektera över svårigheter och vägskäl som fallstudien stötte på. 
Att författarna själva utförde observationen påverkar dock metodens trovärdighet då ett neutralt 
perspektiv ej kan säkras till fullo. Om istället ett pilotprojekt utförts där en testgrupp hade utfört 
fallstudien hade en mer neutral observation åstadkommits. Eftersom någon BIM-stödd 
pålprojektering inte tidigare studerats på liknande sätt fanns dock inget vedertaget 
tillvägagångsätt vilket medför att en deltagande observation av författarnas eget arbete ändå 
anses vara rätt metodval. 

Fallstudie användes som metod för att utföra den BIM-stödda pålprojekteringen. För att utföra 
fallstudien användes FEM-programvaran FEM-Design. FEM-design valdes eftersom 
programvaran beaktar samverkan mellan marken och byggnadens konstruktion. Då fallstudien 
var begränsad i tid fanns inte möjlighet till att testa andra programvaror eller metoder. Om fler 
programvaror eller studier hade utförts hade trovärdigheten för resultatet från fallstudien stärkts. 
För att öka trovärdigheten för de utförda analyserna i FEM-Design ställdes de beräknade 
utnyttjandegraderna mot utnyttjandegrader från projektunderlaget samt egna utförda 
handberäkningar. De framtagna utnyttjandegraderna från projektunderlaget och 
handberäkningarna bygger dock på de angripande normalkrafterna som beräknats med hjälp av 
FEM-Design i fallstudien. Om en manuell lastnedräkning hade utförts för exempelvis en 
pålgrupp hade de dimensionerande normalkrafterna från FEM-Design kunnat 
rimlighetsbedömas och trovärdigheten i fallstudiens resultat ökats ytterligare. 

I detta arbetes referensprojekt angrep endast punktlaster och alla pålgrupper hade 
minimumantal (tre pålar), därför kunde inte antalet pålar reduceras. För att möjliggöra bättre 
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optimeringsmöjligheter hade ett annat referensprojekt kunnat väljas, exempelvis en pålgrund 
som belastas av bärande väggar. Då hade t.ex. centrumavstånd mellan pålar kunnat varieras, 
analyserats och modifierats för att söka minska antal pålar. 

6.3 Begränsningar 
Att avgränsa BIM till att syfta på ett arbetssätt som innebär projektering och analys av en 
sammanslagen mark- och konstruktionsmodell i 3D, där indata kommer från olika 
yrkeskategorier anses passande då denna definition möjliggjorde det föreslagna BIM-stödda 
arbetssättet med en geotekniker som ansvarig för markmodellen och en konstruktör för 
konstruktionsmodellen. 

Att befintlig metod för pålprojektering avgränsades till Tyréns ABs metod innebär lägre 
generaliserbarhet för resultaten men medförde att studien i sin helhet kunde genomföras inom 
angiven tidsram. 

Valet att inte modellera hela byggnaden utan att istället använda den lastnedräkning Tyréns AB 
använt, gör att jämförelsen mellan den BIM-stödda pålgrundsutformningen och den befintliga 
pålgrundsutformningen sker på lika villkor. I efterhand insågs dock att om ett annat område 
hade detaljstuderats hade andra resultat kunnat genereras. Exempelvis hade möjligen större 
belastningar angripit pålelementen om de längsta pålarna studerats, då både egentyngd samt 
påhängslaster ökat. I studiens detaljstuderade del så var det längsta pålelementet 15,4 m 
gentemot projektets längsta påle som var 22,1 m. Detta hade kunnat resultera i att en annan 
påltyp behövt användas för BIM-projekteringen.  

Ett annat, kanske mer optimerat, resultat för frågeställning 2 och 3 kunde åstadkommits om 
andra pålar än entreprenörens specificerade typer använts, eftersom den presenterade 
utformningen med påltyp SP1 enligt den BIM-stödda pålprojekteringen inte nådde 
utnyttjandegrad 100 %. Dock fanns i referensprojektet en önskan om att endast använda dessa, 
varför avgränsningen gjordes. 

De resulterande kapaciteterna skulle i ett verkligt projekt enligt Eurokod behöva kontrolleras 
för geoteknisk bärförmåga genom provning, vilket inte beaktats i detta arbete. Sådana studier 
bedömer författarna som nödvändiga innan BIM-stödd projektering med FEM-Design används 
kommersiellt för att undersöka om de FEM-beräknade pålkapaciteterna stämmer överens med 
verkligheten. 

För att helt jämföra BIM-stödd pålprojektering med befintlig måste även tidsåtgången för det 
föreslagna arbetssättet undersökas. BIM-projekteringens nya processer bör studeras för att 
kartlägga vilka effekter dessa har på projekteringstiden. Genom att studera påverkan på 
projekteringstiden gentemot de möjliga kostnadsbesparingar metoden har på utformningens 
resultat, kan metodens lönsamhet utvärderas. Utifrån detta arbete kan endast slutsatser om 
tillvägagångssättet och projekteringsresultatet dras.  

Då detta arbete endast utgår från en samlad material- och installationskostnad för två påltyper 
ges endast en övergripande bild av kostnadsbesparingen. För att få en mer verklighetstrogen 
uppskattning bör kostnaderna brytas ner i fler olika aspekter, material, installation, skarvning 
osv. Detta kunde inte göras i denna studie då denna information inte var tillgänglig. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Aktuellt forskningsläge visar att området pålgrundläggning står i ett särskilt behov av nya 
arbetsmetoder eftersom de empiriska metoder som används idag kan hindra optimerade 
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pålgrundsutformningar. Arbetet har visat på möjligheten att projektera pålgrundläggning med 
BIM, där FEM-beräkningar används för analys och optimering. Projekteringen utfördes av 
författarna själva vilket påverkat reliabiliteten i resultaten, som dock pekar åt att besparingar av 
material och kostnader är möjliga. Vidare studier, såsom provslagning av installerade pålar för 
att verifiera projekterade bärförmågor, bör dock genomföras för att säkra reliabiliteten i de 
FEM-beräknade pålarnas kapacitet. 

Huvudsakliga slutsatser och rekommendationer från detta arbete är: 

• BIM-stödd pålprojektering kan vara ett sätt att även låta geotekniska projekt dra nytta 
utav fördelarna med BIM, som hittills mest gagnat byggnation ovan mark 

• Dagens metoder för pålprojektering kan ge överdimensionerade pålgrunder 
• Användning av BIM-stödd pålprojektering med FEM-beräkningar kan ge optimerade 

konstruktioner med avseende på materialåtgång och produktionskostnader 
• Vid BIM-stödd pålprojektering, bedöms viktigt att både geotekniker och konstruktör 

arbetar mot mark-konstruktionsmodellen för att säkra tillförlitligheten i resulterande 
konstruktion, då den i hög grad beror av precis indata från båda disciplinerna 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Utifrån arbetets resultat och slutsatser finns flera intressanta ämnen att studera vidare. Nedan 
listas några förslag för vidare forskning: 

• För att öka reliabilitet i resultatet för utformning med det BIM-stödda arbetssättet kan 
en djupare analys med färre pålar genomföras i FEM-Design med avseende på 1) hur 
lasterna sprids i pålelementen och marken, 2) hur påhängslaster hanteras i detalj och 3) 
hur grundplattan påverkar lastnedtagningen till marken. 

• Vid påldimensionering enligt Eurokod verifieras också geoteknisk bärförmåga (t.ex. 
genom dynamisk stötvågsmätning) för pålar, vilket detta arbete inte beaktat. Förslag till 
vidare forskning är att projektera en pålgrund enligt BIM-stödd metod och sedan 
utvärdera pålarnas geotekniska bärförmåga för att på det sättet studera skillnader mellan 
beräknade och uppmätta resultat. 

• I och med det BIM-stödda arbetssättet kan känslighetsanalyser för mark-
konstruktionsmodellen genomföras. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att 
genomföra känslighetsanalys för t.ex. grundvattenytans läge i mark-
konstruktionsmodellen och jämföra mot resultat från andra metoder.  

• I detta arbete beaktas inte tidsåtgång för de olika projekteringsmetoderna vilket kan 
studeras vidare för att utreda ekonomisk lönsamhet för BIM-stödd pålprojektering. 

• För att ytterligare undersöka optimeringseffekter av BIM-stödd pålprojektering kan en 
fallstudie utföras med ett projekt med bärande väggar istället för ett pelarsystem.
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Dag 1 - Från geotekniskt PM till markmodell: jorddatainmatning och 
överlagring av ”boreholes” 

Fallstudien inleddes med att studera och granska det geotekniska PM:et. De aktuella borrhålen för 
den avgränsade delen identifierades för att underlätta arbetet. Ett projekt startades även upp i FEM-
Design för att skapa markmodellen. Stomlinjer och de olika våningshöjderna bestämdes utefter 
materialet från Tyréns AB. Nästa steg i fallstudien var att bestämma de olika jordlagren samt deras 
egenskaper. Majoriteten av datan fanns att hämta ifrån geotekniskt PM som beskrev de olika 
jordlagren samt dess värden för tunghet, skjuvhållfasthet och kompressionsmodul, se tabell 1. Dock 
saknades värden för lagret med friktionsjord samt bergets egenskaper. 

Tabell 1; Härleda medelvärden för parametrar i jordmodellen från Geotekniskt PM 

 

Med hjälp av egenskaperna för jordlagren så bestämdes modellens jordskikt i FEM-Design. Varje 
lager specificerades i programmet med information om lagrets mäktighet samt om lagret skulle 
beräknas som odränerat eller dränerat. En illustration av hur och värdena som fylldes in i FEM-
design presenteras i figur 1. Alla jordlagrens fullständiga indata redovisas i tabell 2 nedan. Marknivån 
låg på ca +10,4 i fallstudieområdet. 
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Figur 1; Redovisning av hur jordlagren i markmodellen förts in, typexempel 

Tabell 2; Använda värden för jordlagrens egenskaper i fallstudien 

Skikt 

1
. 

Fylln
in

g 

2
. 

G
yttja 

3
. 

G
yttjig lera 

4
. 

Le
ra 

5
. 

B
erg 

Mäktighet (m) Marknivå till 
+10 +10 till +2 +2 till -2 -2 och neråt Varierande 

Dränerat/ Odränerat Dränerat Odränerat Odränerat Odränerat - 
Odränerad 

skjuvhållfasthet (MPa) - 6 10 10 - 

d (faktor som ökar 
odränerad 

skjuvhållfasthet med 
djup) 

- 0,5 - 1,5 - 

Torrdensitet (kg/m³) 20 14 14,5 15,5 - 
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Denistet (kg/m³) 20 14 14,5 15,5 - 
Kompressionsmodul 

(kN/m²) 50 000 1000 1000 1000 1000 

Tvärkontraktionstal 
(kN/m²) 

- 0,3 0,3 0,3 - 

Friktionsvinkel (°) 35 - - - - 
 

Nästa steg var att bestämma positionen för de olika sonderingarna (borrprov) som utförts i 
projektet. Planritningar importerades in i Autocad och sammanställdes för att få korrekt placering av 
sonderingarna i förhållande till projektets stomlinjer. Även bergmodellen och de sektioner som fanns 
i underlaget importerades för att uppskatta bergets höjd i modellen. När allt materialet var 
sammanställt lades det in i FEM-design, se figur 2. 

 

Figur 2; Planvy från FEM-design med överlagrad information om bergsdjup, sektioner och mätpunkter från 
projektunderlaget 

Efter att det nödvändiga underlaget var inlagt i FEM-design skapades en simpel markmodell som 
täckte den avgränsade delen av projektet. Markmodellen saknade korrekt höjdsättning och bestod 
endast av homogena markskikt. För att justera markmodellens olika skikt sattes FEM-design-
funktionen "borehole" (borrprov/sondering) ut i alla de punkter där borrprov utförts i verkligheten.   
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Dag 2 - Från geotekniskt PM till markmodell: färdigställande av 
markmodellen 

De i FEM-Design utsatta boreholes matades med värden baserade på Geotekniskt PM och tidigare 
utförda geotekniska undersökningar i projektunderlaget. När höjder skulle sättas ut för de olika 
markskikten behövde flera problem hanteras. Ett problem var att endast ett fåtal av sonderingarna 
som utförts i den geotekniska undersökningen gick ner till berggrunden. För att skapa en så trovärdig 
markmodell som möjligt behövdes flera antaganden göras. För att bestämma skiktens djup användes 
grundsektionerna och planerna från den geotekniska undersökningen för att studera de tillgängliga 
sonderingarna. De värden som dessa sonderingar gav prioriterades i första hand för att bestämma 
berggrundens djup. För de resterande sonderingarna där information om berggrund saknades 
utfördes en uppskattning med hjälp de sektioner som fanns att tillgå där bergsdjupet hade 
uppskattats. Informationen från varje sondering sammanfattas i tabell 2 nedan, i tabellen redovisas 
information om sonderingsmetod, markhöjd, bedömt pålstopp, bestämda bergsdjup och antaget 
bergsdjup.  

Grundvattennivån antogs konstant ligga 0,3 m under markytan, detta antagande bygger på 
information från geotekniskt PM där vattennivån antogs ligga mellan 0,3-1 m under markytan.  

Tabell 3; Uppmätta och uppskattade höjder för marknivå och bergsnivå utifrån mätpunkter 

Borrhål 
Sonderings
metod 

Starthöjd 
(+m) 

Bedömt pålstopp 
enligt PM (+m) 

Bestämt bergsdjup 
enligt mätning (+m) 

Uppskattat 
bergsdjup (+m) 

MW8401 Tr 10,4 -11,4 - -16 
TY23 Jb3 10,0 -11,5 -20,2 - 
AF4 CPT 

Skr 
10,1 -11,3 - -15 

AF11 Skr 10,0 -11 - -18 
MW8402 
(Osäker) 

Tr 
Kv(Stl) 

10,4 -11,5 -12,6 - 

TY22 Vb 
Skr 
Jb3 

10,4 -12,3 -17,5 - 

VIAK01 Tr 10,4 -10,2 -10,2 - 
MW8403 
(Osäker) 

Tr 10,4 -9 -9 - 

MW8404 Tr 10,5 -5,5 - -6,5 
TY14 HfA 10,4 -10,4 - -11 

PC8604 HfA 10,7 -7,1 - -6 
TY9 Jb3 10,3 -6,5 -7,5 - 

MW8405 Tr 10,4 -6,1 -5,6 - 
MW8406 Tr 10,4 5,2 - 4,2 

MW8407 Tr 10,4 -0,6 -0,6 - 
MW8408 Tr 10,4 2,8 - 2 

MW8409 Tr 10,4 4,4 - 4,1 
PC8603 HfA 10,6 3,1 3,1 - 
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TY8 Skr 
HfA 

10,5 2,1 2,1 - 

PC8602 HfA 11,2 5,8 5,8 - 
PC8601 HfA 11,4 4,9 - 4 

 

Dag 3 - Från geotekniskt PM till markmodell: komplettering med 
friktionsjordlager 

Efter diskussion med en geotekniker på Tyréns AB i Jönköping så bestämdes att friktionsjordlagret 
ovan berg även skulle beaktas i markmodellen. För att bestämma lagrets egenskaper så användes 
tabellvärden från dokumenten SIG- Information 1 samt TK-Geo 13, se tabell 4,5 och 6. Geotekniker 
föreslog att det undre friktionsjordlagret skulle ses som ett fast lagrat marklager i form av sandig 
morän. 

Tabell 4; Karakteristiska värden på elasticitetsmoduler för vanliga krossmaterial och naturliga material från TK-
Geo 13 

 

Tabell 5; Empiriska överslagsvärden på friktionsvinkel hos olika friktionsjordar från SIG-Information 1 
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Tabell 6; Typiska värden på jords tunghet från SGI-Information 1 

 

Med hjälp av tabellvärden lades sedan friktionslagret in som ett lager i markmodellen. Även lagret 
för berggrunden tilldelades samma egenskaper av programtekniska skäl. Vid pålningen i FEM-Design 
så simuleras berget genom att sätta ut helt styva stöd under pålspetsen och genom att sätta samma 
egenskaper på både friktionsjorden och berglagret så påverkas inte pålarna om de i simuleringen 
skulle bli aningen längre eller kortare än berglagrets läge, utan alla pålar ges därmed samma 
förutsättningar.  En fullständig tabell för de slutliga indatavärdena för markmodellen presteras i 
tabell 7 nedan.  

Tabell 7; Slutliga indatavärden för markmodellen 

Skikt 

1
. 

Fylln
in

g 

2
. 

G
yttja 

3
. 

G
yttjig le

ra  

4
. 

Le
ra 

5.  Friktio
n

sjo
rd

 

6
. 

B
erg 

Mäktighet (m) Marknivå 
till +10 +10 till +2 +2 till -2 -2 och 

neråt Varierande Varierande 

Dränerat/ 
Odränerat Dränerat Odränerat Odränerat Odränerat Dränerat Dränerat 

Odränerad 
skjuvhållfasthet 

(MPa) 
- 6 10 10 - - 

d (faktor som ökar 
odränerad 

skjuvhållfasthet 
med djup) 

- 0,5 - 1,5 - - 

Torrdensitet (kg/m³) 20 14 14,5 15,5 20 20 

Denistet (kg/m³) 20 14 14,5 15,5 22 22 

Kompressionsmodul 
(kN/m²) 50 000 1000 1000 1000 - - 
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Elasticitetsmodul 
(kN/m²) - - - - 20000 20000 

Tvärkontraktionstal 
(kN/m²) - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Friktionsvinkel (°) 35 - - - 42 42 
 

 

Friktionsjordens höjd justerades in på samma sätt som de befintliga lagren. Främst utgick det från 
värden från sonderingarna men där värden saknades användes sektionerna för att kartlägga 
friktionsjordens läge. Då alla lager var inlagda och justerade i höjd enligt projektunderlaget var 
markmodellen färdigställd. I figur 3 nedan visas färdiga illustrationer av markmodellen. 

 

Figur 3; Färdigställd markmodell skapad I FEM-Design 

En sektion av markmodellen visas även i figur 4 där de olika skikten redovisas. Efter markmoddelens 
färdigställande sparades modellen för att senare kombineras med konstruktionsmodellen.  

 

Figur 4; Sektion som illustrerar markskiktens lägen sam samt form 
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Dag 4-5 - Modellering av konstruktionsmodell och laster 

Nästa steg i fallstudien var att skapa konstruktionsmodellen. Första steget var att rita upp 
stomlinjerna för modellen och bestämma de olika höjderna som behövdes. Därefter modellerades 
grundplattan, se figur 5. 

 

Figur 5; Grundplattan för den utvalda delen modellerad i FEM-Design 

I projektunderlaget fanns även en lastnedräkning som beskrev de laster som kom ner på 
grundplattan, så istället för att modellera resterande del av stommen användes endast de 
beräknade lasterna för att simulera byggnaden. Dessa laster kom främst ner genom pelare och 
därmed modellerades de in som punktlaster efter angivna värden. Både laster för brottgräns samt 
bruksgräns var beräknade. Bruksgräns-lasterna bestod av både frekvent lastkombination och 
kvasipermanent lastkombination. Utöver de vertikala lasterna fanns även horisontella laster såsom 
som påkörningslaster, dock valdes dessa att ej beaktas då de efter bedömdes ha försumbar inverkan 
på pålarna. 

Utöver de befintliga lasterna så lades även en nyttig last in som belastar bjälklaget. Lasten valdes till 
2,5 kN/m2 (trafik, fordon med vikt < 3kN) i samråd med konstruktör på Tyréns AB. Alla laster som 
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använts i projektet redovisas i figur 6. I figur 7 redovisas en översikt över de beräknade lasterna som 
kommer ner på bjälklaget. 

Figur 6; Inlagda laster i projektet 

  

När både konstruktionsmodellen och markmodellen var färdigställda slogs dessa ihop i en 
gemensam fil. En kopia gjordes av markmodellen, sedan kopierades konstruktionsmodellen in i 
markmodellen. Genom att utföra sammanslagningen på detta sätt så skapades en urgröpning i 
markmodellen för stommens byggdelar. Sammanslagningen testades också att utföras tvärt om men 
då markmodellen kopierades in i en befintlig konstruktionsmodell så kolliderade marken med den 
befintliga konstruktionen.  

Figur 7: Illustration över de inlagda lasternas placering och antal 
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Dag 6-8 - Pålmodellering 

För att kunna jämföra den befintliga pålprojekteringen mot den nya (optimerade) så valdes att först 
modellera och beräkna den befintliga projekteringen. Efter att mark- och konsturktionsmodellen 
slagits samman så ritades de befintliga pålgruppernas placering och form in enligt de befintliga 
pålplanerna. Pålgrupperna skapades endast med hjälp av stödlinjer då pålplintarna inte modelleras i 
FEM-design av beräkningstekniska skäl, se figur 8.  

Då alla pålgrupper placerats ut startade arbetet med att placera ut pålar. Första steget var att 
specificera pålarnas egenskaper. Pålarnas tvärsnitt valdes efter projektunderlaget till PP25, med 
måtten 275 x 275 (i den befintliga projekteringen vald utifrån önskemål från entreprenören i 
projektet) och de namngavs efter deras längd i meter, se figur 9. 

 

Figur 9; Namngivning av påle enligt längd samt val av påle 

Betongkvaliteten valdes till C60/75 utifrån underlaget från Tyréns, dock justerades under denna flik 
betongens krypning samt krympning utifrån ett beräkningsverktyg från Strusoft (tillverkaren av FEM-
Design). Beräknade värden för krypning samt krypning (Creep och Shrinkage) redovisas i figur 11 
nedan. Kryptalet för påle i brottgränstillstånd antogs vara 75 % av kryptalet i bruksgränstillstånd. 
Pålarnas sattes även till att beräknas som ledat inspända, se figur 10. 

Figur 8; Figur som illustrerar beräkningsantagandet för pålplintar i FEM-design. 
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Figur 10; Val av betongkvalitet samt kryp- och krymptal och val av randvilkor för PP25 

 

 

Figur 11; Beräkning av kryptal och krymptal i brukgränstillstånd med hjälp av Concrete creep and shrinkage 
calculator från Strusoft 

Ett beräkningsantagande att pålskorna fixeras i berget gjordes genom att sätta ut oändligt styva stöd 
i horisontalled och som upplag i underkant för varje påle. Pålarnas stöd under pålspetsen ändrades 
sedan för att generera en spetsburenpåle. Genom att ändra ”Vertical pile tip spring” till ”Rigid” så 
gavs ett styvt stöd under pålen som simulerar berggrunden. För att FEM-design ej skall ändra de 
angivna inställningarna så kryssades ”Auto calculate” ur, se figur 12. Dessutom angavs i FEM-Design 
ett beräkningsantagande för påhängslaster på pålarna enligt följande:  
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x Påhängslast beaktas i FEM-Design m.h.t. omgivande jords skjuvhållfasthet och antas verka 
överallt där en relativ sättning mellan jord och påle finns, ner till det s.k. neutrala lagret (där 
ingen skillnad i sättning mellan påle och jord finns). I geotekniskt PM angavs att sättningar 
pågick i hela lerprofilen, d.v.s. i största delen av jorden från marknivå till fast berg. För att 
hålla detta enkelt så antogs därför att det neutrala lagret låg vid pålens fot och att det 
därigenom fanns påhängslast utmed hela pålen. 

 

Figur 12; Bestämmande av spetsburenpåle genom styvt upplag samt inställningar för påhängslast 

När alla inställningar var bestämda startade arbetet med att placera ut alla pålarna enligt 
pålgrupperna. Dock så blev utsättningen problematisk då den visade sig vara väldigt tidskrävande. 
För att justera in pålarna på rätt höjd användes sektioner som genererats utmed stomlinjerna i FEM-
design. Uppskattningar med 100 mm noggrannhet utfördes, se typexempel på en sådan sektion i 
figur 13. Dock så kan inte pålarnas längd justeras i efterhand, så för att justera in pålarna behövdes 
först pålar sättas ut på rätt position för att sedan använda dessa som underlag i sektionerna för att 
placera ut pålar med rätt längd. Efter längden kartlagts fick de befintliga pålarna raderas och sedan 
flyttades de justerade pålarna in på rätt placering i efterhand.  

 

Figur 13; Exempel på sektion som användes för att justera in pålarnas längd ner till berget (rött) 
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När alla pålar justerats in var den kopplade mark-konstruktionsmodellen färdigställd. Totalt 
justerades 519 pålar in. Figur 14 redovisar en planvy av projektet som visar omfattning och 
utformningen av projekteringen. I figur 15 nedan illustreras den färdiga grundkonstruktionen för 
projektet och i figur 16 så illustreras grundkonstruktionen i förhållande till markmodellen. 

 

Figur 14; Planvy över alla de utsatta pålgrupperna med inlagda pålar 

 

Figur 15; Grundkonstruktionen efter att pålarna modellerats in 

 

Figur 16; Illustration av den färdigställda mark-konstruktionsmodellen 

Dag 9 - Lastkombinationer 

För att sedan kunna göra beräkningen behövde lastkombinationer skapas. Detta gjordes enligt 
följande: 

De laster för brottgränstillstånd som var angivna i projektet (punktlasterna på plattan) var enligt 
konstruktör på Tyréns framtagna med BFS 2015:6 (EKS 10) Tabell B-3, Uppsättning B Ekv. 610a: 

x γd * 1,35 * Gk + γd*1,5 * ψ0 * Qk 

Där γd = 1,0 (Säkerhetsklass 3) och ψ0 = 0,7. 
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Under modelleringen tillkom dessutom följande laster: 

x Laster av krypning och krympning i den modellerade betongen. 
x Ytlast på grundplatta (trafiklast). 
x Egentyngder av grundplatta och pålar.  
x Påhängslaster på pålar. 

Då Ekv. 6.10a använts för att ta fram de redan angivna lasterna kunde ovanstående laster läggas till 
de givna lasterna enl. följande: 

x De tillkommande egentyngderna i den modellerade betongen betraktades som permanenta 
och lades till de givna lasterna multiplicerade med en faktor (γd *1,35) 

x Den nyttiga lasten (trafiklast) på grundplattan betraktades som variabel last och lades därför 
till de givna lasterna multiplicerad med en faktor (γd *1,35* ψ0) 

x Påhängslasterna ska enligt BFS 2015:6 (EKS 10) Tabell B-4, Uppsättning C Ekv. 6.10 
multipliceras med en faktor 1,1. I FEM-Design lades de därför till de andra lasterna med just 
en faktor 1,1. 

För bruksgränstillstånd användes i projektet BFS 2015:6 (EKS 10), Ekv. 6.15b (frekvent 
lastkombination) och Ekv. 6.16b (kvasipermanent lastkombination): 

x ∑Gk + ψ 1* Qk,huvud +∑ ψ2 * Qk (Ekv. 6.15b) 
x ∑Gk + ∑ψ 2* Qk (Ekv. 6.16b) 

Där ψ 1 = 0,5 och ψ 2 = 0,3. 

För frekvent lastkombination kunde därför de tillkommande egentyngderna, påhängslasterna samt 
lasterna av krypning och krympning läggas till de givna lasterna utan att multipliceras med någon 
faktor. Ytlasten lades till multiplicerad med en faktor ψ 1 = 0,5 (antogs vara variabel huvudlast i 
lastfallet). 

För kvasipermanent lastkombination kunde de tillkommande egentyngderna, påhängslasterna samt 
lasterna av krypning och krympning läggas till de givna lasterna utan att multipliceras med någon 
faktor. Ytlasten lades till multiplicerad med en faktor ψ2 = 0,3. 

I figur 17 är de tre lastkombinationerna redovisade. 
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Figur 17; De olika lastkombinationerna i FEM-Design 

Dag 10 - Armering av pålar 

Att lägga in likadan armering i alla pålarna i FEM-Design var tidskrävande. Att autogenerera armering 
gick endast för de pålar som var lika långa vilket var ett fåtal. För att manuellt lägga in armering i 519 
pålar, och dessutom ändra armeringen när nya påltyper skulle testas, skulle tiden inte räcka. Därför 
togs beslutet att avgränsa de studerade pålarna till 12 stycken pålgrupper à tre pålar samt tre 
fristående pålar, vilket blev totalt 39 stycken, se figur 18 för dess läge i hela projektet och figur 19 för 
benämning av pålgrupper och pålar.  

 

 

Figur 18; De studerade pålarnas läge (i grått) i förhållande till pålarna i projektet i övrigt 
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Figur 19; Benämning för studerade pålgrupper 1-12 och pålar 

Dag 11 - Handberäkningar 

Innan beräkningarna i FEM-Design gjordes valdes att göra handberäkningar för 4 olika påltvärsnitt 
för att kunna bedöma rimlighet i FEM-genererade resultat. Handberäkningarna utfördes i Excel 
enligt Supplement 2 till Pålkommissionens rapport 96:1. 

Handberäkningarna i detta fall, syftar på beräkning av konstruktiv bärförmåga hos pålelement i 
brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd och bortser helt från geoteknisk bärförmåga. Enligt 
Pålkommissionen Rapport 96 kan geoteknisk bärförmåga för spetsburna betongpålar bortses från då 
de slås till fast berg, vilket var fallet i detta projekt. 

För brottgränstillstånd beräknades iterativt pålelementets knäcklast med hänsyn till andra 
ordningens moment, vilken samtidigt inte fick bli högre än att tvärsnittets utnyttjandegrad vid 
biaxiell böjning översteg 1,0. 
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För bruksgränstillstånd beräknades iterativt pålelementets knäcklast med hänsyn till andra 
ordningens moment, vilken samtidigt inte fick bli högre än det läge då betongens 
kanttryckpåkänning vid biaxiell böjning nådde 60 % av den karaktäristiska tryckhållfastheten, fck 

reducerad för installationseffekter. De 4 tvärsnitten som handberäknades samt dess resultat var: 

x ”PP25” 
o Brottgränstillstånd 

� Bärförmåga NRd,brott = 1645 kN 
o Bruksgränstillstånd 

� Bärförmåga NRd,bruk = 1425 kN 
x SP3 

o Brottgränstillstånd 
� Bärförmåga NRd,brott = 1265 kN 

o Bruksgränstillstånd 
� Bärförmåga NRd,bruk = 970 kN 

x SP2 
o Brottgränstillstånd 

� Bärförmåga NRd,brott = 1125 kN 
o Bruksgränstillstånd 

� Bärförmåga NRd,bruk = 890 kN 
x SP1 

o Brottgränstillstånd 
� Bärförmåga NRd,brott = 860 kN 

o Bruksgränstillstånd 
� Bärförmåga NRd,bruk = 650 kN 

Handberäkningarna ligger som separat bilaga 2. 

Dag 12 - FEM-Design-beräkningar och sammanställningar 

Dagen började med att kapaciteterna som använts i det verkliga projektunderlaget inhämtades: 

x ”PP25” 
o Brottgränstillstånd 

� Angiven bärförmåga NRd,brott = 1600 kN 
o Bruksgränstillstånd 

� Angiven bärförmåga NRd,bruk = 1420 kN 
x (SP3) 

o Brottgränstillstånd 
� Angiven bärförmåga NRd,brott = (ingen data angiven) 

o Bruksgränstillstånd 
� Angiven bärförmåga NRd,bruk = (ingen data angiven) 

x SP2 
o Brottgränstillstånd 

� Angiven bärförmåga NRd,brott = 1090 kN 
o Bruksgränstillstånd 

� Angiven bärförmåga NRd,bruk = 1090 kN 
x SP1 
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o Brottgränstillstånd 
� Angiven bärförmåga NRd,brott = 500 kN 
� Angiven bärförmåga NRd,bruk = (ingen data angiven) 

Sedan gjordes den första FEM-Design-beräkningen med den påltyp som angetts i det verkliga 
projektet; ”PP25” – 275 x 275mm, betongkvalitet C60/75, armerat med 12 st Ø16 B500B och 
spiralarmering Ø5 s160 B500B, tvärsnittet för påltypen PP25 presenteras ej på begäran av källan. 
Verklighetens PP25 är dock spiralarmerad med s200, vilket understiger minimum bygelarmering i 
FEM-Design, därför valdes s160 som är minimumarmering. För normalkraftskapaciteten antas detta 
val ha försumbar inverkan. 

 Efter FEM-Design-beräkning studerades för de 39 pålarna: 

x I brottgränstillstånd: 
o Dimensionerande normalkraft i enskild påle 
o Utnyttjandegrad för enskild påle 

x I bruksgränstillstånd (utnyttjandegrad gick ej att studera i FEM-Design): 
o För kvasipermanent lastkombination: 

� Dimensionerande normalkraft i enskild påle 
o För frekvent lastkombination: 

� Dimensionerande normalkraft i enskild påle 

Med ovanstående data sammanställd visas i tabell 8 de dimensionerande normalkrafterna i pålarna, 
NEd, som ställs mot kapaciteterna från underlaget, handberäkningarna och FEM-Design för att visa 
utnyttjandegraderna i de olika fallen. Utnyttjandegrad 0-75 % visas i gult och 76-99 % i grönt för att 
lätt kunna se vilka pålar som kunde optimeras. 

Tabell 8; Sammanställning efter beräkning i FEM-Design med påltyp PP25 

 

Kvasipermanent Frekvent FEM-design Enligt underlag Enligt handberäkning Enligt underlag Enligt handberäkning
P208 PP25 981 476 549 49 61 60 39 39
P209 PP25 958 469 538 48 60 58 38 39
P210 PP25 947 457 528 47 59 58 37 38
P211 PP25 989 507 575 50 62 60 40 41
P212 PP25 1020 529 597 51 64 62 42 43
P213 PP25 1009 513 583 51 63 61 41 42

Fri påle P214 PP25 348 268 275 19 22 21 19 20
P215 PP25 1052 571 637 53 66 64 45 46
P216 PP25 1054 568 634 53 66 64 45 46
P217 PP25 1077 575 644 54 67 65 45 46

Fri påle P251 PP25 267 221 224 13 17 16 16 16
P249 PP25 728 370 419 37 46 44 30 30
P277 PP25 1150 539 628 58 72 70 44 45
P278 PP25 1085 509 593 54 68 66 42 43
P250 PP25 798 431 480 40 50 49 34 35
P279 PP25 1172 574 660 59 73 71 46 47
P280 PP25 1147 563 647 57 72 70 46 47
P252 PP25 835 477 523 42 52 51 37 38
P281 PP25 1181 607 688 59 74 72 48 49
P282 PP25 1224 629 713 61 77 74 50 51
P312 PP25 930 435 507 47 58 57 36 36
P313 PP25 1153 520 613 58 72 70 43 44
P314 PP25 887 417 484 44 55 54 34 35
P315 PP25 934 465 532 47 58 57 37 38
P316 PP25 1241 590 684 62 78 75 48 49
P317 PP25 909 454 518 46 57 55 36 37

Fri påle P318 PP25 269 202 209 13 17 16 15 15
P319 PP25 966 515 577 48 60 59 41 42
P320 PP25 1258 618 710 63 79 76 50 51
P321 PP25 966 509 572 48 60 59 40 41
P362 PP25 968 435 514 49 61 59 36 37
P363 PP25 647 427 503 47 40 39 35 36
P364 PP25 670 434 513 49 42 41 36 37
P365 PP25 1007 480 557 50 63 61 39 40
P366 PP25 969 464 536 49 61 59 38 39
P367 PP25 976 464 538 49 61 59 38 39
P368 PP25 1001 496 568 50 63 61 40 41
P369 PP25 1017 507 579 51 64 62 41 42
P370 PP25 1013 500 573 51 63 62 40 41
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Då den befintliga pålprojekteringen var sammanställd och resultatet beräknat så visade sig att det 
fanns möjligheter till att förbättra projekteringen. För att försöka optimera pålningen sates en 
strategi upp som gick ut på att testa att ändra pålarna till påltyper med lägre kapacitet (lägre 
armeringsinnehåll) för att försöka uppnå så hög utnyttjandegrad som möjligt. För att testa detta 
användes standardiserade påltyper i form av SP3, SP2 och SP1 tanken var att minska kapaciteten tills 
en optimerad lösning hittades. För att ytterligare optimera pålningen testades även att centrera 
pålfundamenten under de angripande lasterna för att få en jämnare belastning inom pålgrupperna 
som i sin tur förhoppningsvis ledde till minskade utnyttjandegrader. FEM-Design beräkningarna 
utfördes för påltyp SP3 och SP2 med tvärsnitt enligt följande: 

Då underlag saknades för betongkvaliteten för de resterande påltyperna användes C40/50 vilket är 
det lägsta värde som får användas för pålar enligt Pålkommissionens rapport 94.  

x SP2 (se figur 21) 
o 270 x 270mm, betongkvalitet C40/50, armerat med 8 st Ø12 B500B och 

spiralarmering Ø5 s160 B500B 
x SP3 (se figur 22) 

o 270 x 270mm, betongkvalitet C40/50, armerat med 8 st Ø16 B500B och 
spiralarmering Ø5 s160 B500B. Verklighetens SP3 är dock spiralarmerad med s200, 
vilket understiger minimum bygelarmering i FEM-Design, därför valdes s160 som är 
minimumarmering.  

 

Figur 20; Tvärsnitt för SP2, schematiskt och som modellerat I FEM-Design 

 

Figur 21; Tvärsnitt för SP3, schematiskt och som modellerat I FEM-Design 

FEM-Design-beräkningar gjordes på samma sätt som för påltyp ”PP25”, varpå tabell 9 för SP3 och 
tabell 10 för SP2 sammanställdes. Utnyttjandegrad 0-75 % visas i gult, 76-99 % i grönt och 100 % och 
över i rött för att lätt kunna se vilka pålar som kunde optimeras. 
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Tabell 9; Sammanställning efter beräkning i FEM-Design med påltyp SP3 

 

 

Tabell 10; Sammanställning efter beräkning i FEM-Design med påltyp SP2 

 

Kvasipermanent Frekvent FEM-designEnligt underlagEnligt handberäkningEnligt underlag Enligt handberäkning
P208 SP3 922 457 522 65 - 73 - 54
P209 SP3 904 451 514 64 - 71 - 53
P210 SP3 893 440 504 63 - 71 - 52
P211 SP3 932 487 548 66 - 74 - 56
P212 SP3 960 508 569 68 - 76 - 59
P213 SP3 948 492 555 67 - 75 - 57

Fri påle P214 SP3 371 288 299 26 - 29 - 31
P215 SP3 983 543 602 69 - 78 - 62
P216 SP3 992 545 605 70 - 78 - 62
P217 SP3 1007 548 609 71 - 80 - 63

Fri påle P251 SP3 290 241 244 21 - 23 - 25
P249 SP3 718 370 417 51 - 57 - 43
P277 SP3 1064 508 587 75 - 84 - 61
P278 SP3 1011 483 558 71 - 80 - 58
P250 SP3 783 428 475 55 - 62 - 49
P279 SP3 1085 542 618 77 - 86 - 64
P280 SP3 1065 533 607 75 - 84 - 63
P252 SP3 812 467 511 57 - 64 - 53
P281 SP3 1096 575 646 77 - 87 - 67
P282 SP3 1126 589 663 80 - 89 - 68
P312 SP3 886 421 487 63 - 70 - 50
P313 SP3 1068 489 573 75 - 84 - 59
P314 SP3 850 405 468 60 - 67 - 48
P315 SP3 891 452 512 63 - 70 - 53
P316 SP3 1144 554 637 81 - 90 - 66
P317 SP3 871 442 501 61 - 69 - 52

Fri påle P318 SP3 296 224 230 21 - 23 - 24
P319 SP3 915 494 551 65 - 72 - 57
P320 SP3 1159 581 662 82 - 92 - 68
P321 SP3 916 489 547 65 - 72 - 56
P362 SP3 916 418 490 65 - 72 - 51
P363 SP3 899 412 482 63 - 71 - 50
P364 SP3 917 416 489 65 - 72 - 50
P365 SP3 947 460 529 67 - 75 - 55
P366 SP3 918 447 513 65 - 73 - 53
P367 SP3 922 447 514 65 - 73 - 53
P368 SP3 944 477 542 67 - 75 - 56
P369 SP3 960 488 553 68 - 76 - 57
P370 SP3 954 480 546 67 - 75 - 56
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Kvasipermanent Frekvent FEM-designEnligt underlagEnligt handberäkningEnligt underlag Enligt handberäkning
P208 SP2 919 454 519 65 84 82 48 58
P209 SP2 900 448 510 64 83 80 47 57
P210 SP2 890 437 500 63 82 79 46 56
P211 SP2 929 484 545 66 85 83 50 61
P212 SP2 956 505 566 67 88 85 52 64
P213 SP2 945 489 551 67 87 84 51 62

Fri påle P214 SP2 367 284 291 26 34 33 27 33
P215 SP2 981 540 590 69 90 87 54 66
P216 SP2 988 542 601 70 91 88 55 68
P217 SP2 1003 544 606 71 92 89 56 68

Fri påle P251 SP2 286 237 240 27 26 25 22 27
P249 SP2 715 367 414 50 66 64 38 47
P277 SP2 1060 505 584 75 97 94 54 66
P278 SP2 1007 479 554 71 92 90 51 62
P250 SP2 780 425 472 55 72 69 43 53
P279 SP2 1082 539 615 76 99 96 56 69
P280 SP2 1061 529 604 75 97 94 55 68
P252 SP2 809 464 508 57 74 72 47 57
P281 SP2 1092 571 643 77 100 97 59 72
P282 SP2 1122 585 659 79 103 100 60 74
P312 SP2 884 418 484 62 81 79 44 54
P313 SP2 1065 486 569 75 98 95 52 64
P314 SP2 847 493 465 60 78 75 45 52
P315 SP2 888 449 509 63 81 79 47 57
P316 SP2 1141 550 634 81 105 101 58 71
P317 SP2 868 439 498 61 80 77 46 56

Fri påle P318 SP2 294 220 226 21 27 26 21 25
P319 SP2 913 491 548 64 84 81 50 62
P320 SP2 1155 577 658 82 106 103 60 74
P321 SP2 912 486 543 64 84 81 50 61
P362 SP2 913 415 487 64 84 81 45 55
P363 SP2 896 409 479 63 82 80 44 54
P364 SP2 914 413 486 65 84 81 45 55
P365 SP2 944 457 526 67 87 84 48 59
P366 SP2 915 444 510 65 84 81 47 57
P367 SP2 918 444 511 65 84 82 47 57
P368 SP2 941 474 539 66 86 84 49 61
P369 SP2 957 485 550 68 88 85 50 62
P370 SP2 950 476 543 67 87 84 50 61
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Dag 13 - Optimering av befintlig projektering 

För att försöka jämna ut belastningen på pålarna så centrerades pålgrupperna under de angripande 
lasterna. På så sätt försöktes utnyttjandegraderna sänkas på de pålar som låg över 100 %. I figur 23 
nedan så presenteras pålgruppernas befintliga placering i förhållande till de angripande lasterna och 
i figur 24 redovisas den optimerade placeringen. Centreringen utfördes redan för SP2 då det 
eftersträvades att försöka få ner SP2 till under 100 % utnyttjandegrad utifrån de tre beräknade 
kapaciteterna.  

 

Figur 22; Befintlig pålgruppsplacering i förhållande till angripande last (i rött) 
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Figur 23; Centrerad pålgruppsplacering i förhållande till angripande last 

Efter justeringen utfördes en beräkning i FEM-Design som för de tidigare påltyperna. En 
sammanställning av resultatet redovisas i tabell 11 nedan. Utnyttjandegrad 0-75 % visas i gult och 
76-99 % i grönt för att lätt kunna se vilka pålar som fortfarande kunde optimeras. 
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Tabell 11; Sammanställning efter beräkning i FEM-Design med påltyp SP2 med pålgrupper centrerade under 
laster

 

Ett sista optimeringsförsök utfördes där en SP1 testades att användas.  
x SP1 (se figur 25) 

o 235 x 235mm, betongkvalitet C40/50, armerat med 4 st Ø16 B500B och 
spiralarmering Ø5 s140 B500B. Verklighetens SP1 är dock spiralarmerad med s200, 
vilket understiger minimum bygelarmering i FEM-Design, därför valdes s140 som är 
minimumarmering. 

 

Figur 24; Tvärsnitt för SP1, schematiskt och som modellerat I FEM-Design 

I tabell 12 nedan redovisas en sammanställning av beräkningen för SP1. Utnyttjandegrad 0-75 % 
visas i gult, 76-99 % i grönt och 100 % och över i rött för att lätt kunna se vilka pålar som kunde 
optimeras. 

Kvasipermanent FrekventFEM-designEnligt underlagEnligt handberäkningEnligt underlagEnligt handberäkning
P208 SP2 924 455 520 65 85 82 48 58
P209 SP2 897 447 509 63 82 80 47 57
P210 SP2 896 438 502 63 82 80 46 56
P211 SP2 936 486 547 66 86 83 50 61
P212 SP2 953 504 565 67 87 85 52 63
P213 SP2 949 489 552 67 87 84 51 62

Fri påle P214 SP2 367 283 291 26 34 33 27 33
P215 SP2 983 540 599 69 90 87 55 67
P216 SP2 985 541 600 70 90 88 55 67
P217 SP2 1008 545 607 71 92 90 56 68

Fri påle P251 SP2 297 240 244 23 27 26 22 27
P249 SP2 944 457 525 67 87 84 48 59
P277 SP2 957 463 533 68 88 85 49 60
P278 SP2 921 443 511 65 84 82 47 57
P250 SP2 1018 515 584 72 93 90 54 66
P279 SP2 963 493 558 68 88 86 51 63
P280 SP2 975 497 563 69 89 87 52 63
P252 SP2 1032 552 617 73 95 92 57 69
P281 SP2 999 532 595 71 92 89 55 67
P282 SP2 1007 535 600 71 92 90 55 67
P312 SP2 959 448 521 68 88 85 48 59
P313 SP2 952 448 520 67 87 85 48 58
P314 SP2 946 441 513 67 87 84 47 58
P315 SP2 986 491 561 70 90 88 51 63
P316 SP2 979 486 555 69 90 87 51 62
P317 SP2 967 480 548 68 89 86 50 62

Fri påle P318 SP2 303 224 232 21 28 27 21 26
P319 SP2 987 519 582 70 91 88 53 65
P320 SP2 1005 522 589 71 92 89 54 66
P321 SP2 1014 526 593 72 93 90 54 67
P362 SP2 916 416 488 65 84 81 45 55
P363 SP2 896 407 477 63 82 80 44 54
P364 SP2 915 414 487 65 84 81 45 55
P365 SP2 943 456 525 67 87 84 48 59
P366 SP2 928 448 515 65 85 82 47 58
P367 SP2 915 442 509 65 84 81 47 57
P368 SP2 934 471 536 66 86 83 49 60
P369 SP2 971 489 555 69 89 86 51 62
P370 SP2 948 476 542 67 87 84 50 61
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Tabell 12; Sammanställning efter beräkning i FEM-Design med påltyp SP1 med pålgrupper centrerade under 
laster 

 

Då sista beräkningen medförde att pålarna fick utnyttjandegrader nära 100 % i FEM-design och för 
handberäkningen så valdes fallstudien att ses som avslutad. Att optimera projekteringen mer med 
standardpålarna bedömdes inte möjligt.  

Kvasipermanent Frekvent FEM-designEnligt underlagEnligt handberäkningEnligt underlag Enligt handberäkning
P208 SP1 806 390 448 78 161 94 - 69
P209 SP1 785 384 439 77 157 91 - 68
P210 SP1 784 377 433 76 157 91 - 67
P211 SP1 812 414 468 79 162 94 - 72
P212 SP1 825 429 482 80 165 96 - 74
P213 SP1 823 418 473 80 165 96 - 73

Fri påle P214 SP1 319 242 249 31 64 37 - 38
P215 SP1 845 457 508 82 169 98 - 78
P216 SP1 850 459 511 83 170 99 - 79
P217 SP1 867 462 516 85 173 101 - 79

Fri påle P251 SP1 253 203 206 25 51 29 - 32
P249 SP1 830 395 455 81 166 97 - 70
P277 SP1 839 399 460 82 168 98 - 71
P278 SP1 810 383 443 79 162 94 - 68
P250 SP1 887 441 502 86 177 103 - 77
P279 SP1 840 423 480 82 168 98 - 74
P280 SP1 850 426 484 83 170 99 - 74
P252 SP1 892 469 526 87 178 104 - 81
P281 SP1 865 453 508 85 173 101 - 78
P282 SP1 869 455 511 85 174 101 - 79
P312 SP1 853 392 457 84 171 99 - 70
P313 SP1 845 390 455 83 169 98 - 70
P314 SP1 841 385 450 82 168 98 - 69
P315 SP1 866 423 485 85 173 101 - 75
P316 SP1 857 419 480 84 171 100 - 74
P317 SP1 848 414 474 83 170 99 - 73

Fri påle P318 SP1 268 192 200 26 54 31 - 31
P319 SP1 858 443 499 84 172 100 - 77
P320 SP1 874 447 505 85 175 102 - 78
P321 SP1 881 449 508 86 176 102 - 78
P362 SP1 817 364 430 80 163 95 - 66
P363 SP1 799 357 420 78 160 93 - 65
P364 SP1 816 362 428 80 163 95 - 66
P365 SP1 829 394 455 81 166 96 - 70
P366 SP1 818 388 447 80 164 95 - 69
P367 SP1 806 383 442 79 161 94 - 68
P368 SP1 817 405 462 80 163 95 - 71
P369 SP1 848 419 478 83 170 99 - 74
P370 SP1 829 409 467 81 166 96 - 72

Pålfundament Påle Påltyp

Dimensionerande normalkraft, NED (kN) Utnyttjandegrad (%)

Brottgränstillstånd
Bruksgränstillstånd Brottgränstillstånd Bruksgränstillstånd

1

2

3

4

5

11

12

6

7

8

9

10



Bärfömåga STR SP1

γ c 1,50 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer.
γ cE 1,20 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen.
γ c,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer i bruksgränstillstånd.
γ cE,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen i bruksgränstillstånd.
γ s 1,15 Partialkoefficient armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul stål.

μ 1cc 0,80 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1ct 1,00 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sc 0,90 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1st 0,90 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1cE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul stål  m.h.t. slag och fallhöjd.

δ 2,tryck 0,10 Installationspåverkad variabel som påverkas av ogynnsamma förhållanden, i detta fall innebär lutande bergyta ett värde på 0,1 för tryckhållfasthet.
δ 3,tryck 0,20 Installationspåverkad variabel som påverkas av om integritet‐ och rakhetskontroll utförs efter slagning. Planeras, vilket innebär att värdet blir 0,2 för tryckhållfasthet. Värdet sätts till 0 för draghållfasthet och elasticitetsmodul.
δ 3,drag 0,00 Se ovan.
δ 3,E 0,00 Se ovan.

f ck 40000000,00 Karakteristisk tryckhållfasthet betong.
f ctm 3500000,00 Medelvärde draghållfasthet betong.
h 0,27 Tvärsnittshöjd.
k 1,33
f ctm,fl 4655000,00 Böjdraghållfasthet betong.
E cm 35000000000,00 Elasticitetsmodulens medelvärde betong.

f yk 500000000,00 Karakteristisk flytgräns armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul armeringsstål.

η 0,95 Omräkningsfaktor m.h.t. osäkerheter i jordegenskaper (GEO‐PM)
γ cu,M1 1,50 Partialkoefficient för odränerad skjuvhållfasthet (GEO‐PM)
c u 12000,00 Omgivande odränerad skjuvhållfasthet.
c ud 7600,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet ((η *C u )/γ cu )
c ud,bruk 9880,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet i bruksgränstillstånd (((η *C u )/γ cu,M1 )*1,3)

ϕef 1,17 Effektivt kryptal. Beräknat.

Reducerade materialhållfasthetsvärden m.h.t. installationseffekter

f ck,red 32000000,0000000000
f ctm,red 3500000,0000000000
f ctm,fl,red 4655000,0000000000
E cm,red 35000000000,0000000000
f yk,drag,red 450000000,0000000000
f yk,tryck,red 500000000,0000000000
E s,red 200000000000,0000000000

A s  = A' s 0,0004021239
Hävarm armering 0,0745000000
I c 0,0002541501
I s 0,0000044638
A c 0,0552250000
ρ 0,0145631094 Geometriskt armeringsinnehåll.

Brottgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
Antagen k 2 0,2000000000 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)

Bilaga 2. Konstruktiva bärförmågor, sida 1/12.



Antagen N Ed 860000,0000000000 Normalkraft.
n 0,7299683115 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ccd ))
k 1 1,2649110641 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0678386566 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,1165816649 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 1756941,2367803200 Nominell böjstyvhet. (K c *E cd *I c +K s *E s *I s )
k d d 380000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud )
P k 1634181,9604640400 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 3,2574539490 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 48,0176658974 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,2000000000

q d 12312,0000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,0341361750 Tillskottsutböjning.
α 1,2504922832 (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 0,9994387406 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 4,6067355535 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,0307115704 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 860000,0513485960 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 27884,5321681507 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

α 0,8000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
β 0,4000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
Antagande att all armering flyter för att lösa ut tryckzonens höjd:
b 0,2350000000 Tvärsnittsbredd.
σ s  = σ' s  391304347,8260870000 Flytspänning i armeringen. (((μ 1cc *f yk )/γ s )*f yd ) Kan användas om εs ≥ εsy, d.v.s. om armeringens flytgräns har nåtts.
x (y‐led) 0,2144281915 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (y‐led).
x (x‐led) 0,2144281915 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (x‐led).
Verifiering att ε s  och ε' s  ≥ ε sy  för både y‐led och x‐led:
ε cu 0,00350 Betongens stuktöjning.
d (y‐led) 0,19200 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering y‐led.
d' (y‐led) 0,04300 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum tryckarmering y‐led.
d (x‐led) 0,19200 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
d' (x‐led) 0,04300 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
ε s  (y‐led) ‐0,00037 EJ OK Töjning i dragarmering (y‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (y‐led) 0,00280 OK Töjning i tryckarmering (y‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε s  (x‐led) ‐0,00037 EJ OK Töjning i dragarmering (x‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (x‐led) 0,00280 OK Töjning i tryckarmering (x‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε sy 0,00217 Armeringens maximala töjning där flytgräns nås. ((μ s *f yd )/(μ E *E s ))
Om ε s  eller ε' s  <  ε sy ,anta att tryckarmering flyter, men inte drag:
Nytt x (y‐led) 0,17991
Nytt x (x‐led) 0,17991
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (y‐led):
ε s 0,00024 OK
ε' s 0,00266 OK
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (x‐led):
ε s 0,00024 OK
ε' s 0,00266 OK
Momentekvation om dragresultanten (y‐led):
M Rd 45988,77038 Momentkapacitet (y‐led).
u 0,60633 Momentutnyttjandegrad (y‐led). (MEd /MR d)
Momentekvation om dragresultanten (x‐led):
M Rd 45988,77038 Momentkapacitet (x‐led).
u 0,60633 Momentutnyttjandegrad (x‐led). (MEd /MR d)
Biaxielll böjning:
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N Rd 1492838,96263 Tvärsnittets axiella bärfömåga m.h.t. installationseffekter. (A c *((f ck *μ cc )/γ c ))+(2*A s *((f yk *μ sc )/γ s ))
N Ed /N Rd 0,57608
a 1,39674 Interaktionsexpontent för rektangulära tvärsnitt enligt tabell (Svenska betongföreningen, 2010). ((((1,5‐1)*((N Ed /N Rd )‐0,1))/(0,7‐0,1))+1)
u 0,99434 Utnyttjandegrad biaxiell böjning i brottgränstillstånd. 

Bruksgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
I bruksgränstillstånd används karakteristiska materialvärden.
Beräkningarna sker på samma sätt som för brottgränstillstånd.
Antagen k 2 0,0913711391 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)

Antagen N Ed 650000,0000000000 Normalkraft.
n 0,3678134903 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ck ))
k 1 1,2649110641 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0678386566 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,0532609976 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 1366525,1667891200 Nominell böjstyvhet. (K c *E cm *I c +K s *E s *I s )
k d d 494000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud,bruk )
P k 1643244,8781527700 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 2,8648873265 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 42,2308970846 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,0913711391

q d 16005,6000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud,bruk )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,01768 Tillskottsutböjning.
α #NUM! (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 1,00000 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 4,05156 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,02701 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 650000,54224 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 14523,16256 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

Analys i stadium 1:
α ef 12,40000 Omräkningsfaktor med hänsyn till krypning. (E s /E cm )*(1+ϕef)
A ekv 0,06439 Ekvivalent tvärsnittsarea i stadium 1. (A c +(α ef ‐1)*A' s +(α ef ‐1)*A s )
I ekv 0,00031 Ekvivalent tröghetsmoment i stadium 1. (I c +(αef ‐1 s1 ) *I s )

Betongspänning i tvärsnittet vid parallell böjning:
z 0,13500 Avstånd från det ekvivalenta tvärsnittets tyngdpunkt till studerat spänningsläge.
σ c ‐16521701,72279 Betongspänning i nivå z. ((‐N Ed /A ekv )+(MEd /I ekv )*‐z )

Betongspänning i tvärsnittet vid biaxiell böjning:
M Edx  = M Edy 10269,42673 (MEd /(√2))
σ c ‐19184060,75530 OK Betongspänning i tvärsnittskant, biaxiell böjning. ((‐N Ed /A ekv )+(MEd,x /I,ekv )*‐z x+ (M Ed,y /I ,ekv )*‐z y )

Max tillåten tryckspänning i betongen 19200000,00000 (0,6*μ 1cc *f ck )
u 0,99917 Utnyttjandegrad spänning i betongen i bruksgränstillstånd. 
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Bärfömåga STR SP2

γ c 1,50 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer.
γ cE 1,20 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen.
γ c,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer i bruksgränstillstånd.
γ cE,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen i bruksgränstillstånd.
γ s 1,15 Partialkoefficient armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul stål.

μ 1cc 0,80 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1ct 1,00 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sc 0,90 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1st 0,90 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1cE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul stål  m.h.t. slag och fallhöjd.

δ 2,tryck 0,10 Installationspåverkad variabel som påverkas av ogynnsamma förhållanden, i detta fall innebär lutande bergyta ett värde på 0,1 för tryckhållfasthet.
δ 3,tryck 0,20 Installationspåverkad variabel som påverkas av om integritet‐ och rakhetskontroll utförs efter slagning. Planeras, vilket innebär att värdet blir 0,2 för tryckhållfasthet. Värdet sätts till 0 för draghållfasthet och elasticitetsmodul.
δ 3,drag 0,00 Se ovan.
δ 3,E 0,00 Se ovan.

f ck 40000000,00 Karakteristisk tryckhållfasthet betong.
f ctm 3500000,00 Medelvärde draghållfasthet betong.
h 0,27 Tvärsnittshöjd.
k 1,33
f ctm,fl 4655000,00 Böjdraghållfasthet betong.
E cm 35000000000,00 Elasticitetsmodulens medelvärde betong.

f yk 500000000,00 Karakteristisk flytgräns armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul armeringsstål.

η 0,95 Omräkningsfaktor m.h.t. osäkerheter i jordegenskaper (GEO‐PM)
γ cu,M1 1,50 Partialkoefficient för odränerad skjuvhållfasthet (GEO‐PM)
c u 12000,00 Omgivande odränerad skjuvhållfasthet.
c ud 7600,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet ((η *C u )/γ cu )
c ud,bruk 9880,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet i bruksgränstillstånd (((η *C u )/γ cu,M1 )*1,3)

ϕef 1,17 Effektivt kryptal. Beräknat.

Reducerade materialhållfasthetsvärden m.h.t. installationseffekter

f ck,red 32000000,0000000000
f ctm,red 3500000,0000000000
f ctm,fl,red 4655000,0000000000
E cm,red 35000000000,0000000000
f yk,drag,red 450000000,0000000000
f yk,tryck,red 500000000,0000000000
E s,red 200000000000,0000000000

A s  = A' s 0,0004523893
Hävarm armering 0,0930000000
I c 0,0004428675
I s 0,0000078254
A c 0,0729000000
ρ 0,0124112302 Geometriskt armeringsinnehåll.

Brottgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
Antagen k 2 0,2000000000 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)
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Antagen N Ed 1125000,0000000000 Normalkraft.
n 0,7233796296 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ccd ))
k 1 1,2649110641 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0779422863 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,1165816649 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 3070967,8902077500 Nominell böjstyvhet. (K c *E cd *I c +K s *E s *I s )
k d d 380000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud )
P k 2160525,6751808800 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 3,7454826926 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 48,0545653510 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,2000000000

q d 12312,0000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,0387967500 Tillskottsutböjning.
α 0,9883536284 (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 0,9893355645 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 5,2969124215 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,0353127495 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 1125000,4821678900 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 41686,6113220680 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

α 0,8000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
β 0,4000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
Antagande att all armering flyter för att lösa ut tryckzonens höjd:
b 0,2700000000 Tvärsnittsbredd.
σ s  = σ' s  391304347,8260870000 Flytspänning i armeringen. (((μ 1cc *f yk )/γ s )*f yd ) Kan användas om εs ≥ εsy, d.v.s. om armeringens flytgräns har nåtts.
x (y‐led) 0,2441406250 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (y‐led).
x (x‐led) 0,2441406250 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (x‐led).
Verifiering att ε s  och ε' s  ≥ ε sy  för både y‐led och x‐led:
ε cu 0,00350 Betongens stuktöjning.
d (y‐led) 0,23400 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering y‐led.
d' (y‐led) 0,03600 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum tryckarmering y‐led.
d (x‐led) 0,22800 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
d' (x‐led) 0,04200 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
ε s  (y‐led) ‐0,00015 EJ OK Töjning i dragarmering (y‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (y‐led) 0,00298 OK Töjning i tryckarmering (y‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε s  (x‐led) ‐0,00023 EJ OK Töjning i dragarmering (x‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (x‐led) 0,00290 OK Töjning i tryckarmering (x‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε sy 0,00217 Armeringens maximala töjning där flytgräns nås. ((μ s *f yd )/(μ E *E s ))
Om ε s  eller ε' s  <  ε sy ,anta att tryckarmering flyter, men inte drag:
Nytt x (y‐led) 0,21263
Nytt x (x‐led) 0,21119
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (y‐led):
ε s 0,00035 OK
ε' s 0,00291 OK
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (x‐led):
ε s 0,00028 OK
ε' s 0,00280 OK
Momentekvation om dragresultanten (y‐led):
M Rd 69614,71335 Momentkapacitet (y‐led).
u 0,59882 Momentutnyttjandegrad (y‐led). (MEd /MR d)
Momentekvation om dragresultanten (x‐led):
M Rd 67974,29818 Momentkapacitet (x‐led).
u 0,61327 Momentutnyttjandegrad (x‐led). (MEd /MR d)
Biaxielll böjning:
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N Rd 1909243,83296 Tvärsnittets axiella bärfömåga m.h.t. installationseffekter. (A c *((f ck *μ cc )/γ c ))+(2*A s *((f yk *μ sc )/γ s ))
N Ed /N Rd 0,58924
a 1,40770 Interaktionsexpontent för rektangulära tvärsnitt enligt tabell (Svenska betongföreningen, 2010). ((((1,5‐1)*((N Ed /N Rd )‐0,1))/(0,7‐0,1))+1)
u 0,98828 Utnyttjandegrad biaxiell böjning i brottgränstillstånd. 

Bruksgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
I bruksgränstillstånd används karakteristiska materialvärden.
Beräkningarna sker på samma sätt som för brottgränstillstånd.
Antagen k 2 0,0952109612 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)

Antagen N Ed 890000,0000000000 Normalkraft.
n 0,3815157750 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ck ))
k 1 1,2649110641 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0779422863 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,0554992619 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 2425344,8453442100 Nominell böjstyvhet. (K c *E cm *I c +K s *E s *I s )
k d d 494000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud,bruk )
P k 2189173,6830137900 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 3,3067130695 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 42,4251484628 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,0952109612

q d 16005,6000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud,bruk )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,02136 Tillskottsutböjning.
α #NUM! (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 1,00000 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 4,67640 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,03118 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 890000,06304 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 23377,24442 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

Analys i stadium 1:
α ef 12,40000 Omräkningsfaktor med hänsyn till krypning. (E s /E cm )*(1+ϕef)
A ekv 0,08321 Ekvivalent tvärsnittsarea i stadium 1. (A c +(α ef ‐1)*A' s +(α ef ‐1)*A s )
I ekv 0,00053 Ekvivalent tröghetsmoment i stadium 1. (I c +(αef ‐1 s1 ) *I s )

Betongspänning i tvärsnittet vid parallell böjning:
z 0,13500 Avstånd från det ekvivalenta tvärsnittets tyngdpunkt till studerat spänningsläge.
σ c ‐16626586,79514 Betongspänning i nivå z. ((‐N Ed /A ekv )+(MEd /I ekv )*‐z )

Betongspänning i tvärsnittet vid biaxiell böjning:
M Edx  = M Edy 16530,20805 (MEd /(√2))
σ c ‐19083425,12253 OK Betongspänning i tvärsnittskant, biaxiell böjning. ((‐N Ed /A ekv )+(MEd,x /I,ekv )*‐z x+ (M Ed,y /I ,ekv )*‐z y )

Max tillåten tryckspänning i betongen 19200000,00000 (0,6*μ 1cc *f ck )
u 0,99393 Utnyttjandegrad spänning i betongen i bruksgränstillstånd. 

Bilaga 2. Konstruktiva bärförmågor, sida 6/12.



Bärfömåga STR SP3

γ c 1,50 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer.
γ cE 1,20 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen.
γ c,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer i bruksgränstillstånd.
γ cE,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen i bruksgränstillstånd.
γ s 1,15 Partialkoefficient armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul stål.

μ 1cc 0,80 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1ct 1,00 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sc 0,90 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1st 0,90 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1cE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul stål  m.h.t. slag och fallhöjd.

δ 2,tryck 0,10 Installationspåverkad variabel som påverkas av ogynnsamma förhållanden, i detta fall innebär lutande bergyta ett värde på 0,1 för tryckhållfasthet.
δ 3,tryck 0,20 Installationspåverkad variabel som påverkas av om integritet‐ och rakhetskontroll utförs efter slagning. Planeras, vilket innebär att värdet blir 0,2 för tryckhållfasthet. Värdet sätts till 0 för draghållfasthet och elasticitetsmodul.
δ 3,drag 0,00 Se ovan.
δ 3,E 0,00 Se ovan.

f ck 40000000,00 Karakteristisk tryckhållfasthet betong.
f ctm 3500000,00 Medelvärde draghållfasthet betong.
h 0,27 Tvärsnittshöjd.
k 1,33
f ctm,fl 4655000,00 Böjdraghållfasthet betong.
E cm 35000000000,00 Elasticitetsmodulens medelvärde betong.

f yk 500000000,00 Karakteristisk flytgräns armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul armeringsstål.

η 0,95 Omräkningsfaktor m.h.t. osäkerheter i jordegenskaper (GEO‐PM)
γ cu,M1 1,50 Partialkoefficient för odränerad skjuvhållfasthet (GEO‐PM)
c u 12000,00 Omgivande odränerad skjuvhållfasthet.
c ud 7600,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet ((η *C u )/γ cu )
c ud,bruk 9880,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet i bruksgränstillstånd (((η *C u )/γ cu,M1 )*1,3)

ϕef 1,17 Effektivt kryptal.Beräknat.

Reducerade materialhållfasthetsvärden m.h.t. installationseffekter

f ck,red 32000000,0000000000
f ctm,red 3500000,0000000000
f ctm,fl,red 4655000,0000000000
E cm,red 35000000000,0000000000
f yk,drag,red 450000000,0000000000
f yk,tryck,red 500000000,0000000000
E s,red 200000000000,0000000000

A s  = A' s 0,0008042477
Hävarm armering 0,0890000000
I c 0,0004428675
I s 0,0000127409
A c 0,0729000000
ρ 0,0220644093 Geometriskt armeringsinnehåll.

Brottgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
Antagen k 2 0,2000000000 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)
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Antagen N Ed 1265000,0000000000 Normalkraft.
n 0,8134002058 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ccd ))
k 1 1,2649110641 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0779422863 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,1165816649 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 4054060,1961103000 Nominell böjstyvhet. (K c *E cd *I c +K s *E s *I s )
k d d 380000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud )
P k 2482372,1514083400 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 4,0147778918 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 51,5096243677 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,2000000000

q d 12312,0000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,0399456400 Tillskottsutböjning.
α 0,9460342213 (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 0,9850037754 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 5,6777533444 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,0378516890 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 1265000,0282917400 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 49206,8116695925 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

α 0,8000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
β 0,4000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
Antagande att all armering flyter för att lösa ut tryckzonens höjd:
b 0,2700000000 Tvärsnittsbredd.
σ s  = σ' s  391304347,8260870000 Flytspänning i armeringen. (((μ 1cc *f yk )/γ s )*f yd ) Kan användas om εs ≥ εsy, d.v.s. om armeringens flytgräns har nåtts.
x (y‐led) 0,2745225694 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (y‐led).
x (x‐led) 0,2745225694 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (x‐led).
Verifiering att ε s  och ε' s  ≥ ε sy  för både y‐led och x‐led:
ε cu 0,00350 Betongens stuktöjning.
d (y‐led) 0,22400 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering y‐led.
d' (y‐led) 0,04600 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum tryckarmering y‐led.
d (x‐led) 0,23200 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
d' (x‐led) 0,03800 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
ε s  (y‐led) ‐0,00064 EJ OK Töjning i dragarmering (y‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (y‐led) 0,00291 OK Töjning i tryckarmering (y‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε s  (x‐led) ‐0,00054 EJ OK Töjning i dragarmering (x‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (x‐led) 0,00302 OK Töjning i tryckarmering (x‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε sy 0,00217 Armeringens maximala töjning där flytgräns nås. ((μ s *f yd )/(μ E *E s ))
Om ε s  eller ε' s  <  ε sy ,anta att tryckarmering flyter, men inte drag:
Nytt x (y‐led) 0,21271
Nytt x (x‐led) 0,21555
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (y‐led):
ε s 0,00019 OK
ε' s 0,00274 OK
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (x‐led):
ε s 0,00027 OK
ε' s 0,00288 OK
Momentekvation om dragresultanten (y‐led):
M Rd 79593,83062 Momentkapacitet (y‐led).
u 0,61822 Momentutnyttjandegrad (y‐led). (MEd /MR d)
Momentekvation om dragresultanten (x‐led):
M Rd 83144,66923 Momentkapacitet (x‐led).
u 0,59182 Momentutnyttjandegrad (x‐led). (MEd /MR d)
Biaxielll böjning:
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N Rd 2184611,25860 Tvärsnittets axiella bärfömåga m.h.t. installationseffekter. (A c *((f ck *μ cc )/γ c ))+(2*A s *((f yk *μ sc )/γ s ))
N Ed /N Rd 0,57905
a 1,39921 Interaktionsexpontent för rektangulära tvärsnitt enligt tabell (Svenska betongföreningen, 2010). ((((1,5‐1)*((N Ed /N Rd )‐0,1))/(0,7‐0,1))+1)
u 0,99024 Utnyttjandegrad biaxiell böjning i brottgränstillstånd. 

Bruksgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
I bruksgränstillstånd används karakteristiska materialvärden.
Beräkningarna sker på samma sätt som för brottgränstillstånd.
Antagen k 2 0,1143929275 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)

Antagen N Ed 970000,0000000000 Normalkraft.
n 0,4158093278 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ck ))
k 1 1,2649110641 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0779422863 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,0666805897 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 3581751,7859312200 Nominell böjstyvhet. (K c *E cm *I c +K s *E s *I s )
k d d 494000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud,bruk )
P k 2660364,9240283000 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 3,6452474024 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 46,7685459789 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,1143929275

q d 16005,6000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud,bruk )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,01972 Tillskottsutböjning.
α #NUM! (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 1,00000 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 5,15516 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,03437 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 970000,09946 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 26233,32245 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

Analys i stadium 1:
α ef 12,40000 Omräkningsfaktor med hänsyn till krypning. (E s /E cm )*(1+ϕef)
A ekv 0,09124 Ekvivalent tvärsnittsarea i stadium 1. (A c +(α ef ‐1)*A' s +(α ef ‐1)*A s )
I ekv 0,00059 Ekvivalent tröghetsmoment i stadium 1. (I c +(αef ‐1 s1 ) *I s )

Betongspänning i tvärsnittet vid parallell böjning:
z 0,13500 Avstånd från det ekvivalenta tvärsnittets tyngdpunkt till studerat spänningsläge.
σ c ‐16653461,88859 Betongspänning i nivå z. ((N Ed /A ekv )+(MEd /I ekv )*‐z )

Betongspänning i tvärsnittet vid biaxiell böjning:
M Edx  = M Edy 18549,76020 (MEd /(√2))
σ c ‐19147770,03004 OK Betongspänning i tvärsnittskant, biaxiell böjning. ((‐N Ed /A ekv )+(MEd,x /I,ekv )*‐z x+ (M Ed,y /I ,ekv )*‐z y )

Max tillåten tryckspänning i betongen 19200000,00000 (0,6*μ 1cc *f ck )
u 0,99728 Utnyttjandegrad spänning i betongen i bruksgränstillstånd. 
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Bärfömåga STR PP25

γ c 1,50 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer.
γ cE 1,20 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen.
γ c,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer i bruksgränstillstånd.
γ cE,bruk 1,00 Partialkoefficient betong för elasticitetsmodulen i bruksgränstillstånd.
γ s 1,15 Partialkoefficient armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul stål.

μ 1cc 0,80 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1ct 1,00 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sc 0,90 Installationspåverkad variabel för tryckhållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1st 0,90 Installationspåverkad variabel för draghållfasthet stål  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1cE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul betong  m.h.t. slag och fallhöjd.
μ 1sE 1,00 Installationspåverkad variabel för elasticitetsmodul stål  m.h.t. slag och fallhöjd.

δ 2,tryck 0,10 Installationspåverkad variabel som påverkas av ogynnsamma förhållanden, i detta fall innebär lutande bergyta ett värde på 0,1 för tryckhållfasthet.
δ 3,tryck 0,20 Installationspåverkad variabel som påverkas av om integritet‐ och rakhetskontroll utförs efter slagning. Planeras, vilket innebär att värdet blir 0,2 för tryckhållfasthet. Värdet sätts till 0 för draghållfasthet och elasticitetsmodul.
δ 3,drag 0,00 Se ovan.
δ 3,E 0,00 Se ovan.

f ck 60000000,00 Karakteristisk tryckhållfasthet betong.
f ctm 4400000,00 Medelvärde draghållfasthet betong.
h 0,28 Tvärsnittshöjd.
k 1,33
f ctm,fl 5852000,00 Böjdraghållfasthet betong.
E cm 39000000000,00 Elasticitetsmodulens medelvärde betong.

f yk 500000000,00 Karakteristisk flytgräns armeringsstål.
E s 200000000000,00 Elasticitetsmodul armeringsstål.

η 0,95 Omräkningsfaktor m.h.t. osäkerheter i jordegenskaper (GEO‐PM)
γ cu,M1 1,50 Partialkoefficient för odränerad skjuvhållfasthet (GEO‐PM)
c u 12000,00 Omgivande odränerad skjuvhållfasthet.
c ud 7600,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet ((η *C u )/γ cu,M1 )
c ud,bruk 9880,00 Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet i bruksgränstillstånd (((η *C u )/γ cu,M1 )*1,3)

ϕef 0,91 Effektivt kryptal. Beräknat.

Reducerade materialhållfasthetsvärden m.h.t. installationseffekter

f ck,red 48000000,0000000000
f ctm,red 4400000,0000000000
f ctm,fl,red 5852000,0000000000
E cm,red 39000000000,0000000000
f yk,drag,red 450000000,0000000000
f yk,tryck,red 500000000,0000000000
E s,red 200000000000,0000000000

A s  = A' s 0,0012063716
Hävarm armering 0,0890000000
I c 0,0004428675
I s 0,0000191113
A c 0,0756250000
ρ 0,0319040418 Geometriskt armeringsinnehåll.

Brottgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
Antagen k 2 0,2000000000 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)
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Antagen N Ed 1645000,0000000000 Normalkraft.
n 0,6797520661 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ccd ))
k 1 1,5491933385 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0765251539 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,1622191977 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 6157120,0539762200 Nominell böjstyvhet. (K c *E cd *I c +K s *E s *I s )
k d d 380000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud )
P k 3059219,2602106600 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 4,4569050415 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 58,2410464612 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,2000000000

q d 12312,0000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,0557528000 Tillskottsutböjning.
α 0,6201248050 (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 0,8892311241 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 6,3030155559 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,0420201037 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 1645000,7579374400 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 80418,2503510886 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

α 0,8000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
β 0,4000000000 Faktor förenklat böjsprucket tryckblock t.o.m. betonghållfasthetsklass C50/60.
Antagande att all armering flyter för att lösa ut tryckzonens höjd:
b 0,2700000000 Tvärsnittsbredd.
σ s  = σ' s  391304347,8260870000 Flytspänning i armeringen. (((μ 1cc *f yk )/γ s )*f yd ) Kan användas om εs ≥ εsy, d.v.s. om armeringens flytgräns har nåtts.
x (y‐led) 0,2379918981 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (y‐led).
x (x‐led) 0,2379918981 Tryckta zonens höjd i förenklat tryckblock OM all armering flyter (x‐led).
Verifiering att ε s  och ε' s  ≥ ε sy  för både y‐led och x‐led:
ε cu 0,00350 Betongens stuktöjning.
d (y‐led) 0,23167 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering y‐led.
d' (y‐led) 0,04333 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum tryckarmering y‐led.
d (x‐led) 0,23167 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
d' (x‐led) 0,04333 Avstånd överkant tvärsnitt till centrum dragarmering x‐led.
ε s  (y‐led) ‐0,00009 EJ OK Töjning i dragarmering (y‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (y‐led) 0,00286 OK Töjning i tryckarmering (y‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε s  (x‐led) ‐0,00009 EJ OK Töjning i dragarmering (x‐led). (((d ‐x )/x ))*ε cu )
ε' s  (x‐led) 0,00286 OK Töjning i tryckarmering (x‐led). (((x ‐d')/x ))*ε cu )
ε sy 0,00217 Armeringens maximala töjning där flytgräns nås. ((μ s *f yd )/(μ E *E s ))
Om ε s  eller ε' s  <  ε sy ,anta att tryckarmering flyter, men inte drag:
Nytt x (y‐led) 0,19367
Nytt x (x‐led) 0,19367
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (y‐led):
ε s 0,00069 OK
ε' s 0,00272 OK
Verifiering att ε s  < ε sy  och ε' s  ≥ ε sy  med nytt x (x‐led):
ε s 0,00069 OK
ε' s 0,00272 OK
Momentekvation om dragresultanten (y‐led):
M Rd 136304,01769 Momentkapacitet (y‐led).
u 0,58999 Momentutnyttjandegrad (y‐led). (MEd /MR d)
Momentekvation om dragresultanten (x‐led):
M Rd 136304,01769 Momentkapacitet (x‐led).
u 0,58999 Momentutnyttjandegrad (x‐led). (MEd /MR d)
Biaxielll böjning:
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N Rd 3364116,88790 Tvärsnittets axiella bärfömåga m.h.t. installationseffekter. (A c *((f ck *μ cc )/γ c ))+(2*A s *((f yk *μ sc )/γ s ))
N Ed /N Rd 0,48898
a 1,32415 Interaktionsexpontent för rektangulära tvärsnitt enligt tabell (Svenska betongföreningen, 2010). ((((1,5‐1)*((N Ed /N Rd )‐0,1))/(0,7‐0,1))+1)
u 0,99448 Utnyttjandegrad biaxiell böjning i brottgränstillstånd. 

Bruksgränstillstånd
2 st moder: knäckning och materialbrott.
I bruksgränstillstånd används karakteristiska materialvärden.
Beräkningarna sker på samma sätt som för brottgränstillstånd.
Antagen k 2 0,1194133639 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. (n *0,3 ≤ 0,2)

Antagen N Ed 1390000,0000000000 Normalkraft.
n 0,3829201102 Relativ normalkraft. (N ed /(A c *μ c *f ck ))
k 1 1,5491933385 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. (√(μ c *f cck /20))
i 0,0765251539 Tröghetsradie för tvärsnittet. (√(I c /A c ))
K c 0,0968557005 Faktor för inverkan av sprickbildning och krypning. ((k 1 *k 2 )/(1+ϕ ef ))
K s 1,0000000000 Faktor som beror av geometriskt armeringsinnehåll. Om geometriskt armeringsinnehåll är mer eller lika med 0,002 sätts K s   = 1.
EI 5495143,1458608600 Nominell böjstyvhet. (K c *E cm *I c +K s *E s *I s )
k d d 494000,0000000000 Bäddmodul. (50*c ud,bruk )
P k 3295209,0762531400 Knäcklast. (2*√(k d d *EI ))
l c 4,0569335113 Eulerknäcklängd. (π*√(EI/P k ))
λ 53,0143790186 Slankhetstalet. (l c /i )
Genererad k 2 0,1194133639

q d 16005,6000000000 Gränstryck för plasticering i omkringliggande jord. (6*d *c ud,bruk )
d 0,2700000000 Tvärsnittets sidomått vinkelrätt utböjningen.
y b 0,0324000000 Tillskottsutböjning när plasticering i omkringliggande jord sker. (q d /k d d )

Antagen y 0 0,0279057600 Tillskottsutböjning.
α #NUM! (arcsin(y b /y 0 )) (rad)
Φ(α) 1,00000 Beaktar plasticering i omgivande jord.
l k 5,73737 Pålens knäcklängd m.a.p. knäcklasten. (π*4√(EI/k d d ))
δ0 0,03825 Initialutböjning för skarvad påle. (l k /150)
P k 1390000,12477 Knäcklast med beaktande av jorden. (2*√(k d d *EI *Φ (α) )*(1/(1+(δ o /y 0 ))))
MEd 45977,65682 Andra ordningens moment orsakat av normalkraft med beaktande av initialkrokighet och tillskottsutböjning. (P k *((δ 0 +y 0 )/2))

Analys i stadium 1:
α ef 9,79487 Omräkningsfaktor med hänsyn till krypning. (E s /E cm )*(1+ϕef)
A ekv 0,09684 Ekvivalent tvärsnittsarea i stadium 1. (A c +(α ef ‐1)*A' s +(α ef ‐1)*A s )
I ekv 0,00061 Ekvivalent tröghetsmoment i stadium 1. (I c +(αef ‐1 s1 ) *I s )

Betongspänning i tvärsnittet vid parallell böjning:
z 0,13500 Avstånd från det ekvivalenta tvärsnittets tyngdpunkt till studerat spänningsläge.
σ c ‐24512439,31182 Betongspänning i nivå z. ((‐N Ed /A ekv )+(MEd /I ekv )*‐z )

Betongspänning i tvärsnittet vid biaxiell böjning:
M Edx  = M Edy 32511,11292 (MEd /(√2))
σ c ‐28720672,19415 OK Betongspänning i tvärsnittskant, biaxiell böjning. ((‐N Ed /A ekv )+(MEd,x /I,ekv )*‐z x+ (M Ed,y /I ,ekv )*‐z y )

σ C,max ,Max tillåten tryckspänning i betongen 28800000,00000 (0,6*μ 1cc *f ck )
u 0,99725 Utnyttjandegrad spänning i betongen i bruksgränstillstånd. 
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Dokumentnamn Innehåll Filtyp Daterad Källa (ej nödvändigtvis skapare)
MUR Bilagor Markteknisk utredningsrapport IKEA Kållered, bilagor PDF 2017 Tyréns AB
MUR Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport IKEA Kållered PDF 2017‐03‐21 Tyréns AB
MUR Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport Markteknisk undersökningsrapport IKEA Kållered, Rev B PDF 2017‐09‐08 Tyréns AB
MUR Ritningar Geoteknsika undersökningsritningar i plan och sektion PDF 2017 Tyréns AB
PM Bergmodell PM Bergmodell IKEA Kållered, bedömda nivåkurvor för berg PDF 2017‐10‐05 Tyréns AB
Guide för pålprojektering Guide för pålprojektering PDF 2017 Tyréns AB
PM Geoteknik med bilagor Sammanfattning av geotekniska utredningar, projekteringsanvisningar PDF 2017‐09‐08 Tyréns AB
Beräkningar_IKEA Kållered Beräkningsförutsättningar, lastnedräkning, stabilitetskontroll PDF 2018‐01‐27 Tyréns AB
LASTNED.MOT_GRUND_PREFAB_1 Ritningar, grundplaner med laster inritade PDF 2018‐01‐27 Tyréns AB
LASTNED.MOT_GRUND_PREFAB_2 Ritningar, grundplaner med laster inritade PDF 2018‐01‐28 Tyréns AB
LASTNED.MOT_GRUND_PREFAB_3 Ritningar, grundplaner med laster inritade PDF 2018‐01‐29 Tyréns AB
LASTNED.MOT_GRUND_PREFAB_4 Ritningar, grundplaner med laster inritade PDF 2018‐01‐30 Tyréns AB
Lastnedräkning mot grund Grundplan med laster inritade (DWG) DWG 2018‐01‐31 Tyréns AB
K‐15‐1‐001 Ritning, pålplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐002 Ritning, pålplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐003 Ritning, pålplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐004 Ritning, pålplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐005 Ritning, pålplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐006 Ritning, pålplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐101 Ritning, fundamentplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐102 Ritning, fundamentplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐103 Ritning, fundamentplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐104 Ritning, fundamentplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐105 Ritning, fundamentplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐1‐106 Ritning, fundamentplan PDF 2018‐01‐19 Tyréns AB
K‐15‐6‐001 Ritningar, detaljer PDF 2018‐01‐20 Tyréns AB
K‐15‐6‐002 Ritningar, detaljer PDF 2018‐01‐21 Tyréns AB
K‐15‐6‐004 Ritningar, detaljer PDF 2018‐01‐22 Tyréns AB
K‐15‐6‐005 Ritningar, detaljer PDF 2018‐01‐23 Tyréns AB
K20V‐00 3D‐modell, konstruktion IFC 2018‐01‐24 Tyréns AB
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Intervju med konstruktör på Tyréns AB 2018-03-19 
Information till respondent innan ljudupptagning börjar: 

x Respondenten svarar anonymt men kommer refereras till med titel och arbetserfarenhet
x Intervjun kommer att spelas in och transkriberas efteråt
x Efter transkribering får respondenten tillgång till råmaterialet för att lämna ev. synpunkter eller

anmärkningar.
x Återupprepa syftet med intervjun.

Ljudupptagning börjar. En bandare samt mobiltelefon som backup. 

Inledande frågor till respondenten för att etablera yrkesroll och erfarenhet av ämnet: 
Kort introduktion i stil med "Vi börjar med några frågor om dig och ditt yrke". 

1. Vad är din titel/yrkesroll?
2. Hur lång erfarenhet har du av denna roll?
3. Vilken erfarenhet har du av pålgrundprojektering?
4. Har du erfarenhet av annan projektering där du behövt använda geoteknisk information som t.ex.

geotekniska undersökningar/PM etc?
5. Vad är din uppfattning om vad BIM innebär?

Frågor till respondenten som behandlar frågeställning 1/3: 
Kort introduktion till ämnet: t.ex. "Vi övergår nu till frågor på ämnet pålgrundprojektering". 

6. Berätta om hur din medverkan i en pålgrundprojektering ser ut, alltså vad din roll är.
7. Hur ser dom olika momenten du genomför ut? Vilka steg utförs och vad blir resultatet av arbetet?

o Saker vi vill ha svar på om det inte framgår:
� Hur väljs påltyp/dimension?
� Räknar du på pålarna?

x Konstruktiv bärförmåga?
o Hur görs detta?

x Geoteknisk bärförmåga?
o Hur görs detta?

� Är du inblandad i verifiering av den geotekniska bärförmågan?
x Hur görs detta?

8. Vilka andra projekterande roller finns med i processen?
9. Vad har de olika rollerna för funktion i processen?
10. Hur bestämmer man vem som gör vad? Finns det några riktlinjer?
11. Hur ser kommunikationen ut mellan parter som deltar i processen?

a. Hur ser informationsöverföringen ut mellan de olika aktörerna?
b. Vilka informationskanaler används i processen?

i. Mail/post/telefonsamtal/möten etc.
12. Används BIM i någon mån i processen?

a. Om ja, hur? Till vad? Av vem? Finns det riktlinjer? Etc.
13. Vad tänker du att en geoteknisk 3D-modell, eller markmodell (jämför med 3D-modell av stomme t.ex.

alltså med materialparameterar) skulle kunna innebära för ett projekt? Hur skulle det kunna påverka
din process?

14. Finns det något du tänker skulle kunna effektivisera/förbättra processen?
a. T.ex. kommunikationen?
b. T.ex. beräkningsverktyg?
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