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Abstract 
Work to develop the Eurocodes started in 1975 by the European Commission adopted a 

program to eliminate trade barriers within the construction area. The goal was to create 

common European design standards that would replace the member countries' own rules. 

Eurocodes will replace The National Board of Housing Building and Planning, National Rail, 

The National Road Administration and other agencies' calculation rules for the buildings 

structures. The transition to the use of Eurocodes looks like this: 

 Eurocodes set to Swedish standards  between 2002 – 2007 

 They can be used parallel with national standards 2006 - 2009  

 The total transition is at the end of 2010/2011. 

Right now is going on a lot of work for replacement of the existing standards to Eurocodes.  

The transition to the new calculations` standards, many construction companies and 

consulting firms facing a big changes and competitions. Because of the preparations for the 

transition, I was commissioned by my examiners to carry out my thesis in the design of 

foundations by using Eurocodes. The report addresses, the design off foundations according 

to Eurocode SS - EN1997. 

The purpose of this thesis is to point out the main changes occurring in the design of 

foundations of the implementation of Eurocode SS - EN1997 and the practical and financial 

implications that will have on the design and performing. The objective of this thesis is that it 

should be a basis for design and calculation of foundation. 

The method of work has been to study existing and future conditions for the design of 

foundations, literature review and Internet searches have been made to gather information 

about Eurocodes, and collection of materials from my external supervisor has been made. 

Below are a number of questions that will be answered in report: 

 What is the Eurocode SS - EN1997? 

 What are the advantages and disadvantages of Eurocodes? 

 What changes will occur in the design process? 

 What are the practical and economic consequences of Eurocodes for large and small 

companies? 

Result of this work is that it can be used as a basis for design of foundation. In the capital 5 to 

8 have been described the fundamental aspects of the design of foundations. Capital 9 relate 

to the design of various types of ground structures such as the Spread Foundation, Pile 

foundation and Retaining structures. 
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Sammanfattning 
Arbetet med att ta fram Eurokoderna startade redan 1975 genom att EG-kommissionen antog 

ett program för att eliminera handelshinder inom byggområdet. Målet var att skapa 

gemensamma europeiska dimensioneringsstandarder Eurokoder som skulle ersätta 

medlemsländernas egna regler. Eurokoderna kommer att ersätta Boverkets, Banverkets, 

Vägverkets och andra myndigheters beräkningsregler för bärverk. Övergången till användning 

av Eurokoderna ser ut så här: 

 Eurokoderna fastställs som svenska standarder 2002 – 2007. 

 De kan användas parallellt med nationella standarder fr.o.m. 2006 – 2009.  

 Den totala övergången är vid årsskiftet 2010/2011. 

Just nu pågår ett stort arbete för ersättning av de nuvarande standarderna till Eurokoder. Inför 

övergången till den nya beräkningsstandarden står många konstruktionsföretag och 

konsultföretag inför en stor förändring och konkurrenter. På grund av de förberedelserna inför 

övergången fick jag uppdrag av min examinator att utföra mitt examensarbete inom 

dimensionering av grundläggning med hjälp av Eurokoder. Rapporten behandlar bland annat 

hur grundkonstruktioner dimensioneras enligt Eurokod SS – EN1997. 

Syftet med detta examensarbete är att belysa de huvudsakliga förändringar som sker inom 

grundläggning vid utförandet av Eurokod SS – EN1997 och vilka praktiska samt ekonomiska 

konsekvenser detta kommer att få för dimensionering och utförande.  

Målet med detta examensarbete är att det ska kunna vara underlag för dimensionering av 

grundläggning. 

Metoden för arbetet har varit att studera befintliga samt kommande förutsättningar för 

dimensionering av grundläggning, litteraturstudie och sökningar på internet har gjorts för att 

ta fram information om Eurokoderna samt inhämtning av material från min externa 

handledare har gjorts. 

De frågor som undersökts är följande: 

 Vad är Eurokod SS – EN1997? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har Eurokoderna? 

 Vilka förändringar kommer att ske i dimensionerings process? 

 Vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser har Eurokoderna för stor samt små 

företagarna?  

Resultat av arbetet är att man kan använda det som underlag vid dimensionering av 

grundläggning. I kapital 5 – 8 beskrivs de grundläggande aspekter för dimensionering av 

grundkonstruktioner.  Kapital 9 handlar om dimensionering av olika typer av 

grundkonstruktioner såsom Plattgrundläggning, Pålfundament och Stödkonstruktioner.  

Av rapporten kan man dra den slutsatsen att Eurokoderna kan tillämpas och ger oss nya 

möjligheter att verka inom geotekniken med bl.a. nya kunskaper och inom nya eller utökade 

områden. 

Trots att under en övergångsperiod krävs mer arbete för att kunna använda sig av eurokoderna 

så finns det flera fördelar på lång sikt och de är: 

 Den stora vinsten med Eurokoderna är att man får samma beräkningssystem i hela 

Europa. 

 Kvaliteten på byggandet höjs. Genom standardisering ökar tillgången på kompetens 

vilket bidrar till högre kvalitet.  

 Utökade av olika typer av produkter/byggsystem. 
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 Eurokoderna skapar en gemensam förståelse mellan byggherren, entreprenörer, 

projektörer konstruktörer, användare, och tillverkare i hela EU länder. 

 Under de första tio åren beräknas det att ca 2.5million fler jobb skapas. 

 Konsult Företag, särskilt små och medelstora företag har tillgång till 27 länder och 500 

miljoner konsumenter i Europa. 

Nackdelar med Eurokoderna är: 

 Det kommer att kosta stora pengar för utbildning, revidering av handböcker och 

datorprogram. 

 Man behöver en stor insats för att använda Eurokoder, åtminstone i början.(9)(11) 

 

Det som återstår är en omfattande implementeringsprocess. Det kommer att krävas utbildning 

och insatser för stora samt små företag för hur de nya regelverken kan tillämpas på olika 

projekt genom att samla in erfarenheter och göra jämförande beräkningar och uppföljningar. 

Vissa val såsom dimensioneringssätt och vissa partialkoefficienter i Eurokod 7 Del 1 behöver 

justeras med en nationell bilaga. Vidare kommer man som komplement till Eurokoder och 

CEN-standarder att behöva reducerade och reviderade handböcker eller andra dokument som 

inte behandlas av Eurokoder. Detta blir en utmaning för geoteknikbranschen och berörda 

myndigheter. 
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Förord 
Detta examensarbete på 30hp har genomforts den avslutande delen i min utbildning på 

Akademin för hållbart samhälle – och teknikutveckling vid Mälardalens Högskola i Västerås. 

Arbetet utförts under höstterminen 2009 och vårterminen 2010. Arbetet är initierat av mig 

själv och med hjälp och stöd av Max Årbrink min extern handledare på SWECO samt 

Torbjörn Johansson min examinator på Mälardalens Högskola avdelningen akademin för 

hållbart samhälle – och teknikutveckling. 

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig vid genomförandet av detta examensarbete som 

är på avancerad nivå och utgör 30hp. Ett stort tack riktas speciellt till: 

 

 Torbjörn Johansson, min examinator på Mälardalens högskola, för den ursprungliga 

idén till examensarbetet, handledning och synpunkter på arbetet. 

 Max Årbrink, min externa handledare på SWECO, för värdefull material som jag fick, 

handledning och synpunkter på arbetet.  

 Min familj och vänner samt de som inte har nämnts men som har stöttat och uppmuntrat 

mig under arbetet med rapporten. 

 

 

 

Västerås, mars 2010. 

 

 

Ahmad Jawed Aziz 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Eurokod är en samling europeiska standarder för dimensionering av bärande konstruktioner. 

Eurokod omfattar totalt 10 standarder och SS-EN 1990 ”Eurokod – Grundläggande 

dimensioneringsregler för bärverk” ger riktlinjer för de övriga Eurokoderna.(IEG Rapport 2:2 

008, Tillämpningsdokument, Grunder, Stockholm 2008) 

Strax efter årsskiftet 2009 kommer Vägverket och Banverket handla upp broar enligt 

eurokoderna och från 2010 ersätts BKR för alla övriga konstruktioner. För väger, gäller redan 

eurokoderna sedan 1 juli 2008. Inom geoteknikområdet är det i första hand Eurokod 7 med 

tillhörande nationell bilaga (SS-EN 1997-1,”Dimensionering av geokonstruktioner, del 1: 

allmänna regler”)som kommer att styra dimensioneringen.(Bygg teknik, Geoteknik och 

grundläggning, nr 1- jan 2009) 

SS-EN 1997 behandlar dimensionering av geokonstruktioner och består av 2 delar:   

 SS-EN 1997-1: ”Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner – del 1: allmänna 

regler” 

 SS-EN1997-1:”Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner – del 2: Mark 

undersökning och provning”  

 

1.2 Problemformulering 
Inom kort kommer geoteknisk dimensionering i Sverige att ske enligt en gemensam europeisk 

standard, Eurokod 7 och det betyder att det kommer att ske en omfattande 

implementeringsprocess i Nationella dimensioneringssystem. I det här examensarbetet jag vill 

ta reda på vilka förändringar kommer att ske vid dimensionering av grundkonstruktioner samt 

hur skulle man kunna dimensionera de med hjälp av Eurokoder. Här nedan anges ett antal 

frågeställningar som kommer att besvaras under arbetsgång:  

 Vad är Eurokod 7? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har Eurokoderna? 

 Vilka förändringar kommer att ske i dimensionerings process? 

 Vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser har Eurokoderna för stor samt små 

företagarna?  

 

1.3 Syfte och mål  
Syftet med detta examensarbete är att belysa de huvudsakliga förändringar som sker inom 

grundläggning vid utförandet av Eurokod 7 och vilka praktiska samt ekonomiska 

konsekvenser detta kommer att få för dimensionering och utförande.  

Målet med detta examensarbeta är att det ska kunna vara underlag för dimensionering och 

beräkning av grundläggning. 
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1.4 Avgränsning 
På grund av tidsbrist rapportens fokus har legat på Eurokod 7, det betyder att dimensionering 

av armering för grundkonstruktioner inte ingår. Eftersom Eurokod 7, del 1 handlar om 

dimensionering av grundläggning, så mer fokus har legat på Eurokod 7, del 1. Eurokod 7, del 

2 som handlar om mark geotekniska undersökningar och provningar behandlas inte i den här 

rapporten. 

 

1.5 Metod 
Metoden för arbetet har varit att studera befintliga samt kommande förutsättningar för 

dimensionering av grundläggning samt ta fram lämplig litteratur såsom Platt Grundläggning, 

Pål Grundläggning, Geoteknik, Foundation Design, Eurokod7, del 1, del 2 och alla aktuella 

delar av Eurokoderna. Sökningar på internet har gjorts för att ta fram information om 

Eurokoderna samt inhämtning av material från min externa handledare har gjorts. Intervjuer 

ska utföras med ämnets kunniga personer för att ta fram deras åsikter och idéer angående 

Eurokoderna. 
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2.  Eurokoder 
Eurokoderna kommer att ersätta Boverkets, Banverkets, Vägverkets och andra myndigheters 

beräkningsregler för bärverk. Eurokodernas består av tio delar, EN 1990 – 1999. De består i 

sin tur av flera delar och sammanlagd närmare 60 standarder. Eurokoderna färdigställs under 

åren 2002 till 2007 och blir successivt obligatoriska mellan åren 2008 och 2011. Deras 

införande i EU/EES ska underlätta handeln med varor och tjänster och öka den europeiska 

byggindustrins kompetens och globala konkurrenskraft. EN 1990 överlämnar de 

grundläggande principerna och reglerna för dimensionering av bärverk för byggnader och 

anläggningar och ger rekommendationer avseendesäkerhets- och beständighetsfrågor. EN 

1991 ger lastförutsättningarna. Dessa två Eurokoder fungerar som grund för beräkningar 

enligt dimensioneringsreglerna i EN 1992 – 1999.(9) 

 

2.1 Bakgrund till Eurokod 
Arbetet med att ta fram Eurokoderna startade redan 1975 genom att EG-kommissionen antog 

ett program för att eliminera handelshinder inom byggområdet. Målet var att skapa 

gemensamma europeiska dimensioneringsstandarder, de så kallade eurokoderna. Första 

generationen eurokoder har infunnet sig som standarder under 1980-talet och har tillämpats 

mer eller mindre i medlemsländerna. År 1989 togs första steget för att påbörja arbetet med att 

ta fram de nu aktuella eurokoderna. År 1989 bestämde sig den europeiska 

standardiseringsorganisationen(CEN) att ta över arbetet med Eurokod. I Sverige står SIS, 

Swedish Standards Institut, bakom publiceringen av Eurokoderna medan Boverket och 

Vägverket står för utveckling av de nationellt valda parametrarna. Mellan år 1991 – 1998 

publicerades ENV, den första utgåvan som är en europeisk förstandard. Flertalet av ENV blev 

även fastställda som svensk standard, SS-ENV. Nästan alla svenska förstandarder 

kompletterades med ett NAD, en nationell bilaga som skall användas tillsammans med den 

aktuella koden. Mellan år 2003 – 2006 översattas de flesta Eurokoder till svenska och 

publiceras som en ny översatt version. Även för denna nya serie normer ges nationella bilagor 

ut, NA, som skall användas tillsammans med Eurokoderna. I årsskiftet 2010/2011 dras in 

nuvarande normer.(5)(13) 
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2.2 Syftet med Eurokod 
Redan 1975 antog EG-kommissionen arbetet med framtagandet av europeiska 

beräkningsregler för dimensionering av bärverk, målet var att dessa så småningom skulle 

ersätta medlemsländernas egna regler. År 1989 lämnat över man arbetet åt den europeiska 

standardiseringsorganisationen, CEN. Därmed fick Sverige genom SIS möjlighet att delta i 

arbetet. I överenskommelsen mellan CEN och EG kommissionen anges att eurokoderna ska 

vara styrande referensdokument med följande ändamål: 

 Vara ett sätt att uppfylla krav på byggnadsverks bl.a. hållfasthet, bärförmåga och 

stabilitet. 

 Vara grund vid offentlig upphandling. 

 Vara ramverk vid färdigställande av europeiska tekniska specifikationer 

(harmoniserade Europiska standarder). 

 Vara underlag för CE-märkning av produkter.(5) 

 
 

2.3 När ska eurokoderna börja användas? 
Övergången till användning av Eurokoderna ser ut så här: 

 Eurokoderna fastställs som svenska standarder 2002 – 2007. 

 De kan användas parallellt med nationella standarder fr.o.m. 2006 – 2009.  

 Den totala övergången är vid årsskiftet 2010/2011. 

De Eurokoder som först måste börja användas är de allmänna dimensioneringsregler för 

konstruktioner, vilka inkluderar regler för byggnader. De som kommer sist i listan är sådana 

som behandlarsärskilda konstruktioner, såsom silor, torn och master. Figur 2.1 visar 

rekommenderad tidsplanen för genomförande av Eurokoder.(9)  

 

 

 
 

Figur 2.1 tidplan för genomförande av Eurokods delar
(11) 
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2.4 Eurokod, omfattning och indelning 
Eurokod program som används för dimensionering av olika konstruktioner består av 10 

standarder och SS-EN 1990 ”Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk” 

ger riktlinjer för de övriga Eurokoderna. 

De tio huvuddelarna av Eurokoderna är: 

 SS - EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler 

 SS - EN 1991 Laster 

 SS - EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner 

 SS - EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner 

 SS - EN 1994 Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong 

 SS - EN 1995 Dimensionering av träkonstruktioner 

 SS - EN 1996 Dimensionering av murverkskonstruktioner 

 SS - EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner 

 SS - EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning 

 SS - EN 1999 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

Figur 2.2 visar en sammanställning över samtliga Eurokoder.(7) 

 

 
 

Figur 2.2 Sammanställning av samtliga Eurokoder
(4) 
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3. Eurokod 1997 – Innehåll 
Eurokod 1997 behandlar dimensionering av geokonstruktioner och består av 2 delar:   

 SS-EN 1997-1: ”Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner – del 1: allmänna 

regler” 

 SS-EN1997-1:”Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner – del 2: Mark 

undersökning och provning”  

 

3.1 Eurokod 1997, del 1  

Eurokod 1997, del 1 består av 167 sidor varav 127 med principer och råd, samt 40 sidor 

bilagor med exempel på dimensioneringar av informativ karaktär. Bilaga A innehåller en serie 

tabeller med partialkoefficienter, som ska användas för olika geokonstruktioner och 

dimensioneringssituationer. Angivna partialkoefficienter kan ändras i en nationell bilaga 

(bilaga NA). 

Eurokod 1997, del 1 innehåller följande kapitel: 

 Kapital 1 – Allmänt 

 Kapital 2 – Grunder för geoteknisk dimensionering 

 Kapital 3 – Geoteknisk data 

 Kapital 4 – Kontroll, utförande, uppföljning och underhåll 

 Kapital 5 – Fyllning, avvattning, jord förstärkning och jordarmering 

 Kapital 6 – Plattgrundläggning 

 Kapital 7 – Pålgrundlägning  

 Kapital 8 – Förankringar  

 Kapital 9 – Stödkonstruktioner 

 Kapital 10 – Hydraulisk grundbrott 

 Kapital 11 – Total stabilitet 

 Kapital 12 – Bankar 

 Bilaga A - J 

De fyra första kapitlen innehåller generella regler för standardens tillämpning, för geoteknisk 

dimensionering, för framtagning av geotekniska data och för kontroll av utföranden, 

uppföljning och underhåll av geokonstruktioner. 

De följande åtta kapitlen innehåller detaljerade regler för dimensionering av respektive 

geokonstruktion men också specifika regler för utförande samt för kontroll och 

uppföljning.(3)(4) 

  



14 

 

 3.2 Eurokod 1997, del 2  

Eurokod 1997, del 2 fungerar som ett komplement till del 1. Den består av 158 sidor varav 

76 sidor principer och råd för planering och redovisning av geotekniska undersökningar, 

allmänna krav på ett antal vanligen använda fält och laboratorieundersökningsmetoder, 

metoder för tolkning och värdering av undersökningsresultat samt metoder för bestämning av 

geotekniska parametrar och koefficienter. I bilagorna (82 sidor) finns exempel på tillämpning 

av fältundersökningsresultat för geoteknisk dimensionering. 

Eurokod 7, Del 2 innehåller följande kapitel: 

 Kapital 1 – Allmänt 

 Kapital 2 – Planering av geotekniska undersökningar 

 Kapital 3 – Provtagning i jord och berg samt grundvatten mätning 

 Kapital 4 – Fält undersökningar i jord och berg  

 Kapital 5 – Laboratorier undersökningar för jord och berg 

 Kapital 6 – Geoteknisk undersöknings rapport 

 Bilaga A-W 

Kapitel 2 innehåller generella krav för planering av geotekniska utredningar och 

undersökningar i olika skeden. Kapitel 3 innehåller allmänna regler för provtagning i jord och 

berg samt grundvattenmätning. Kapitlen 4–5 innehåller generella regler för planering, 

utförande och utvärdering för ett antal olika fält- och laboratorieundersökningsmetoder medan 

kapitel 6 anger hur man ska uppfylla kraven på redovisning enligt SS EN 1997-1. Figur 3.1 

visar förhållande mellan Eurokod 1997, del 1 och del2. (4)(8) 

 

 
Figur 3.1 Förhållande mellan eurokod 7, del 1 och del 2

(4) 
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4.  Ord lista och definitioner 

 

4.1 Beteckningar 

       Area (Den effektiva arean) 

       Bredd (Den effektiva bredden) 

  Diameter 

  Vertikal distans 

  Värde av en materialegenskap(Härlett värde) 

   Karakteristiskt härlett värde  

   Dimensionerade härlett värde 

Ed Dimensionerade värde för lasteffekt 

   Karakteristiskt permanent last  

   Karakteristiskt variabel last 

  Vertikal last 

   Karakteristiskt vertikal last 

   Dimensionerade vertikal last 

  Horisontal last 

   Karakteristiskt horisontal last 

   Dimensionerade horisontal last 

  Överlasten 

   Karakteristisk axial bärförmåga 

   Dimensionerade bärförmåga 

   Karakteristisk Påles bärförmåga i spets 

   Karakteristisk Påles bärförmåga i manteln 

     Dimensionerade last (aktion) 

  Antal undersökningar  

   Odränerad skjuvhållfasthet i jord 

     Karakteristisk odränerad skjuvhållfasthet i jord 

     Dimensionerade odränerad skjuvhållfasthet i jord 

   Form faktor 

s Sättning 

   Dimensionerande värde av elasticitetsmodulen   

  Sättnings koefficient 



16 

 

p Påkänning bärförmåga, linjärt fördelad på spetsen av plattgrundläggning 

  Excentricitet 

   Inklinations faktor pga. horisontal last  

   Jordtryckskoefficienten för aktivt jordtryck 

  Empirisk adhesionsfaktor som beror av lertyp, skjuvhållfasthet och pållängd 

  Korrelationskoefficient 

    Partialfaktor för odränerad skjuvhållfasthet 

   Partialfaktor för Påles bärförmåga i manteln 

    Partialfaktor för säkerhetsklass 

   Partialfaktor för Påles bärförmåga i spets 

   Säkerhetsfaktor för friktionsvinkeln 

   Partialfaktor för vikt densitet 

   Partialfaktor för permanent last 

        Partialfaktor för variabel last 

     Partialfaktor för bärförmåga 

   Karaktäristiskt värde på friktionsvinkeln 

   Dimensionerade värde på friktionsvinkeln 

   Karaktäristisk mur/mark gränssnittsparameter 

   Dimensionerade mur/mark gränssnittsparameter 

     Karaktäristisk effektivspänning 

     Dimensionerade effektivspänning 

     Karaktäristisk odränerad skjuvhållfasthet 

     Dimensionerade odränerad skjuvhållfasthet 
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4.2 Definitioner 
Geokonstruktioner dimensionerade värde: Jordens dimensionerade värde för aktuell 

geokonstruktion, t.ex. Xd där X motsvarar storheten, och index d stor för dimensionering. 

 

Härlett värde: Egenskap utvärderad från geotekniska undersökningar i fält eller i laboratorium 

efter korrigering. 

 

Dimensioneringssätt: Det sätt på vilket partialkoefficienter, lasteffekt och bärförmåga 

kombineras, t.ex. DA1, DA2 och DA3. 

 

Geoteknisk kategori: kategorier som väljs av projektör och som styr omfattning av 

undersökning, dimensionering, kontroll och uppföljning, t.ex. GK1, GK2 och GK3. 

 

Konstruktionslast: Last som överförs direkt från konstruktionsdel till geokonstruktion. 

 

Geoteknisk last: last som överförs via jord till geokonstruktion. 

 

Geokonstruktion: konstruktion i jord eller berg som ändrar deras spänningssituation och 

tillgodoräknar sig deras mekaniska egenskaper.   

 

Konstruktionsdel: Del av byggnad, t.ex. vägg, valv, påle etc. 

 

Lasteffekt: Effekt av en eller flera laster   

 

STR (strenght = hållfasthet): Deformation av bärverket eller bärverksdelarna, inklusive 

grundplattor, pålar, källarväggar, etc., där hållfastheten hos bärverkets material är avgörande. 

 

GEO (geotechnical = geoteknisk): Brott i undergrunden där hållfastheten hos jord eller berg 

är avgörande för bärverkets bärförmåga. 

 

EQU (equilibrium = jämvikt): Förlorad statisk jämvikt för bärverket eller en del av det när det 

betraktas som en stel kropp där hållfastheten hos konstruktionsmaterial eller undergrund i 

huvudsak inte är avgörande. 

 

NA: Nationellt anpassningsdokument 

 

NAD: Förstandard till det nationella anpassningsdokumentet NA 
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5. Val av säkerhetsklass 
Vid dimensionering med partialkoefficient metoden skall lasternas storlek minskas genom 

multiplikation med en partialkoefficient för säkerhetsklass. Enligt Eurokoderna 

partialkoefficient för säkerhetsklass ska inte appliceras på materialegenskaper. Se citat nedan. 

”Med hänsyn till omfattningen av de personskador som kan befaras uppkomma vid brott i en 

byggnadsverksdel, ska byggnadsverksdelen hänföras till någon av följande säkerhetsklasser:  

 säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador,  

 säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador,  

 säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador” (1) 

partialkoefficient för säkerhetsklass,(   ) skall väljas enligt nedan: 

 säkerhetsklass 1, partialkoefficient γd = 0,83  

 säkerhetsklass 2, partialkoefficient γd = 0.91  

 säkerhetsklass 3, partialkoefficient γd = 1,00  
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6. Hantering av laster och last effekter 

Enligt SS – EN 1997 – 1, laster med hänsyn till deras variation i tiden klassificeras enligt 

följande: 

 Permanenta laster (G) 

 Variabla laster (Q) 

 Olyckslaster (A) 

 Dimensionerade last effekt (Ed) 

Geotekniska laster avses laster som överförs till geokonstruktioner via jord och skall 

bestämmas enligt SS – EN 1997. I brottsgränstillståndet får dimensionerade geotekniska laster 

beräknas enligt följande: 

Geotekniska laster för gränstillstånd EQU, ogynnsamma laster 

                                                 (6.10) 

 

Geotekniska laster för gränstillstånd EQU, gynnsamma laster 

                    (6.10.1) 

 

Tabell 6.1 Dimensioneringsvärden för laster (EQU) (Uppsättning A)
(16) 
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Konstruktion laster avses laster som överförs direkt från konstruktionsdel till geokonstruktion.  

I brottsgränstillståndet får dimensionerade konstruktion laster beräknas enligt följande: 

konstruktionslaster för gränstillstånd STR/GEO, ogynnsamma laster 

                                                     (6.10a) 

 

                                                     (6.10b) 

 

                                                (6.10c) 

 

konstruktionslaster för gränstillstånd STR/GEO, gynnsamma laster 

                     (6.10.2) 

 

Där 

Ed dimensionerade lasteffekt 

    partialkoefficient för säkerhetsklass 

           övre karakteristiskt värde för permanent last     

         undre karakteristiskt värde för permanent last     

              karakteristiskt värde för variabel huvudlast 

        karakteristiskt värde för samverkande variabel last i 

      varaktighetskoefficient för variabel huvudlast 

      varaktighetskoefficient för variabel last i 

 

Tabell 6.2 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B)
(16)
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Tabell 6.3 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning C)
(16)

 

 
 

 

I bruksgränstillstånd får dimensionerade lasteffekter beräknas enligt följande: 

Konstruktion laster och geotekniska laster, ogynnsamma laster: 

                                  (6.10.3) 

 

Konstruktion laster och geotekniska laster, gynnsamma laster(7): 

                 (6.10.4) 

 

Tabell 6.4 Bruksgränsvärden för laster
(17)

 

 
 

Frekventa värdet: Är värdet som användas i brottgränstillstånd och innefattar olyckslaster 

och för reversibla bruksgränstillstånd. 

 

Kvasipermanenta värdet: Är värdet som användas i brottgränstillstånd och innefattar 

olyckslaster och för reversibla bruksgränstillstånd men även vid långtidslaster. 
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7. Hantering av geoteknisk kategori 

Enligt SS – EN 1997 – 1, tre geotekniska kategorier GK1, GK2 och GK3 införts för fastställning av 

geotekniska dimensioneringskrav. Innan de geotekniska undersökningarna utförs, en klassificering 

av konstruktionsdelen i geoteknisk kategori skall utföras. Vald geoteknisk kategori skall redovisas i 

markteknisk undersökningsrapport.  

Geokonstruktioner skall verifieras, utföras och kontrolleras i någon av de geotekniska kategorierna 

GK1, GK2 eller GK3. GK1 får inte tillämpas för geokonstruktioner i säkerhetsklass 3. 

GK1 innefattar små och enkla konstruktioner som utförs med försumbar risk och kända 

grundförhållanden. 

GK2 är den vanligaste klassen och innefattar vanliga typer av konstruktioner med ingen ovanlig risk 

eller svåra grund- eller lastförhållanden(7). 

I figur 7.1 anges allmänna kriterier för bestämning av geoteknisk kategori. 

 

 
 

Figur 7.1 Översiktligt beslutsträd vid val av geoteknisk kategori
(7) 
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Tabell 7.1 Förutsättningar för tillämpning av geoteknisk klass 1 (GK1) respektive geoteknisk klass 2 

(GK2)
(1)

 
 

 
 

”Exempel på geokonstruktioner för vilka GK1 kan tillämpas: 

 Grundkonstruktion till byggnad med normala krav på begränsning av sättningars storlek och 

jämnhet.  

 Den dimensionerande lasten i brottgränstillstånd uppgår till högst 250 kN från enstaka pelare 

och högst 100 kN/m från vägg eller flera närliggande pelare. Lastresultantens lutning i 

förhållande till lodlinjen överstiger ej 5° 

 Fyllningslagret under grundkonstruktionen har högst 1 meters tjocklek och består av packad 

självdränerande friktionsjord. 

 Pålarna är oskarvade, förtillverkade, slagna och i huvudsak spetsburna. 

 

 Stödkonstruktioner, inklusive källarväggar, för vilka skillnaden mellan motfyllningshöjderna på 

konstruktionens båda sidor är högst 2 meter, och återfyllningen inte packas med tyngre redskap 

än vibratorplatta, 100 kg. 

 Icke bärande Uppfyllnader vars mäktighet är mindre än 3 meter. 

 Schakter ovan grundvattenytan med djup mindre än 1,5 meter i silt eller lös kohesionsjord och 

mindre än 3,0 meter i fast jord. 
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Exempel på geokonstruktioner för vilka GK2 kan tillämpas: 

 Grundkonstruktioner för vilka dels dimensionerande vertikal last i brottgränstillstånd från 

enstaka pelare inte överstiger 5 MN respektive 1 MN/m från vägg eller flera närliggande 

pelare, dels medelvärdet av dimensionerande vertikalrörelse i bruksgränstillstånd är mindre än 

0,05 meter. 

 Geokonstruktioner som medför schakt till högst 1,5 meters djup i silt, 3,0 meters djup i lera och 

5,0 meters djup i friktionsjord. 

 Pålade grundkonstruktioner som utförs med väldokumenterade och allmänt accepterade 

metoder.”(1) 
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8. Dimensioneringssätt 

Enligt EN1997, finns det tre olika dimensioneringssätt, DA1, DA2, DA3 som ska tillämpas 

vid dimensionering genom beräkning. För samtliga dimensioneringssätt hanteras tre olika 

komponenter, lastkomponent (A), materialkomponent (M) och bärförmågekomponent (R).  

Enligt NA dimensioneringssätten som har valts är DA2 och DA3. DA 2 innebär att 

partialkoefficienterna läggs på laster eller lasteffekter och på bärförmågan och får användas 

för beräkning av geoteknisk bärförmåga på pålar. DA 3 innebär att partialkoefficienterna 

läggs på laster eller lasteffekter och på materialparametrarna och används för övriga 

geokonstruktioner. 

Skillnaden mellan dimensioneringssätten är relaterad till storleken på partialkoefficienterna 

som appliceras på A-, M- och R-komponenterna. Förenklat innebär de tre sätten följande: 

 DA1 – Enligt DA1 två olika kombinationer av partialkoefficienter ska studeras. I 

kombination 1 partialkoefficienter appliceras på laster/lasteffekter (A) medan i 

kombination 2 partialkoefficienter appliceras på materialparametrarna (M).  

 DA2 – DA2 innebär att partialkoefficienterna läggs på laster/lasteffekter (A) och på 

bärförmågan (R). 

 DA3 – DA 3 innebär att partialkoefficienter läggs på laster/lasteffekter (A) och på 

materialparametrarna (M). (5) (16) 
 

8.1 Dimensioneringssätt 1 (Design approach, DA1)(gäller ej Sverige enligt NA) 

Två kombinationer måste kontrolleras: 

Kombination 1: partialkoefficienter (γF, γE, tabell 8.2) appliceras på laster/lasteffekter (A), 

koefficienten 1,0 appliceras på materialparametrar (M) och bärförmåga (R). 

A1 ”+” M1(=1) ”+” R1(=1) partialkoefficienter på laster 

där ”+” innebär: "kombineras med". 

Kombination 2: partialkoefficienter (γM, tabell 8.2) appliceras på materialparametrar (M), 

koefficienten 1,0 appliceras på laster/lasteffekter (A) (utom variabel ogynnsam laster) och 

bärförmåga (R).  

Den mest ogynnsamma kombinationen måste användas. 

A2 (=1)”+” M2 ”+” R1(=1)   partialkoefficienter på material 

För Pål fundament: 

Kombination 1: A1 ”+” M1(=1) ”+” R1(=1)   

Kombination 2: A2(=1) ”+” (M1(=1) eller M2) ”+” R4  

(M1 för Pål bärförmåga, M2 för ogynnsam laster som negativa ytterfriktion eller transversal 

last).(3) 
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8.2 Dimensioneringssätt 2 (Design approach, DA2) 

Partialkoefficienter (γF/γE tabell 8.2) och (γR tabell 8.2, 8.3 och 8.4) appliceras respektive på 

laster/lasteffekter (A) och bärförmåga (R), koefficienten 1,0 appliceras på materialparametrar 

(M).(3) 

A1 ”+” M1(=1) ”+” R2   Partialkoefficienter på lastsida och bärförmåga 

 

8.3 Dimensioneringssätt 3 (Design approach, DA3) 

Partialkoefficienten (γM, tabell 8.2) appliceras på materialparametrar (M), koefficienten 1,0 

appliceras på last eller lasteffekter från marken och bärförmåga (R) (koefficienten (γF, tabell 

8.2) > 1,0 appliceras på laster från den konstruktion, som är oberoende av jordmaterial).(3) 

 (A1
a
 eller A2

b
) “+” M2 “+” R3(=1) Partialkoefficienter på lastsida och Material 

a
 Konstruktions laster 

b 
Geotekniska laster 

 

Tabell 8.1 Dimensioneringssätt för olika typer av geokonstruktioner
(16) 

Typ av geokonstruktion  Dimensioneringssätt 

Pålar, dimensionering genom beräkning DA 2 

Pålar, dimensionering genom provbelastning DA 2 

Pålar, dimensionering av konstruktiv bärförmåga DA 3 

Stödkonstruktioner DA 3 

Slänter och bankar DA 3 

Plattor DA 3 

 
Från tabell 8.1 betraktar man att enligt svensk standard pålar dimensioneras i dimensioneringssätt 

2 och 3. Det betyder att man behöver bara partialkoefficienten R2 (tabell 8.4) för dimensionering 

av olika typer av pålar, så därför finns det bara partialkoefficienten R2 i nationell bilaga.  
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Tabell 8.2 Partialkoefficienter för laster (γF) och lasteffekter (γE), för jordparametrar (γM) 

enligt Eurokod och Svensk standard, bilaga A(16)(18)
 

 

Enligt förtext till tabell A1.2 (SS - EN 1990 NA) anges även att ekvation 6.10b kan nyttjas vilket 

inte framgår av Bilaga A SS - EN 1997 NA. 

 

 

(1) Partialkoefficienter för laster (γF) och lasteffekter (γE) enligt Eurokod och Svensk 

standard i brottsgränstillstånd STR och GEO 

 

Varaktighet Kondition Symbol 

Eurokod Svensk standard 

A1 A2 
A1  

(6.10a) 

A2  

(6.10c) 

Permanent 
Ogynnsam γG 

 

1.35 1.0 γd
a
 * 1.35 γd * 1.0 

Gynnsam 1.0 1.0 1.0 1.0 

Variabel 
Ogynnsam γQ 

 

1.5 1.3 γd*1.5*Ψ0,1 γd * 1.3 

Gynnsam 0 0 0 0 

(2) Partialkoefficienter för laster (γF) och lasteffekter (γE) i brottsgränstillstånd EQU 

enligt Svensk standard, tabell A1, bilaga A   

 

Varaktighet Kondition Symbol 
EQU 

(6.10) 

Permanent 

Ogynnsam γG 

 

γd * 1.1  

Gynnsam 0.9  

Variabel huvudlast 

Ogynnsam γQ 

 

γd * 1.5  

Gynnsam 0 

a          Partialfaktor för säkerhetsklass 
 

(3) Partialkoefficienter för jordparametrar (γM) enligt Eurokod och Svensk standard 

            Val av M- klass se Design Approach 

Jordparameter Symbol 
Eurokod Svensk standard 

M1
 

M2 M
 
1 M2 

Friktionsvinkel 
b γφ` 1.0 1.25 1.0 1.3 

Effektiv kohesion γc` 1.0 1.25 1.0 1.3 

Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1.0 1.4 1.0 1.5/1.8c 

Enaxlig tryckhållfasthet γqu 1.0 1.4 1.0 1.5/1.8c 

tunghet γγ 1.0 1.0 1.0 1.0 

b
 Denna koefficient tillämpas på effekt φ dvs. φ` 

c
 Detta högre värde tillämpas på plattor, denna läggare värde tillämpas på övriga geokonstruktioner 
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Tabell 8.3 Partialkoefficienter för bärförmåga (γR) för plattor enligt Eurokod, bilaga A 

Val av R- klass se Design Approach där R1 ej ingår i DA2 eller DA3 

 

 

Tabell 8.4 Partialkoefficienter för bärförmåga (γR) för olika typer av pålar enligt NA
(16)

 

 

 

Tabell 8.5 Partialkoefficienter för bärförmåga (γR) för olika typer av pålar enligt EC7-1 Annex A
(3)

 

 

 

Där 

R1 Bärförmåga för geokonstruktioner som används vid dimensioneringssätt DA1 

R2 Bärförmåga för geokonstruktioner som används vid dimensioneringssätt DA2 

R3 Bärförmåga för geokonstruktioner som används vid dimensioneringssätt DA3 

R4 Bärförmåga för Pål fundament som används vid dimensioneringssätt DA1, kombination 2 

  

Bärförmåga Symbol R1 R2 R3 

Bärförmåga γR:v 1.0 1.4 1.0 

Glidningsförmåga γR:h 1.0 1.1 1.0 
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9.  Dimensionering 

9.1  Dimensionering av plattgrundläggning 

9.1.1 Dimensionering i brottgränstillstånd  

För brottgränstillståndet skall följande förhållanden kontrolleras särskild: 

 Nära befintlig bebyggelse och på en fysiskt eller konstgjorda backe 

 Nära en utgrävning eller en stödmur 

 Nära en flod, en kanal, en sjö, en reservoar eller havsstranden 

 Nära gruva eller begravda material under marken (3) 

 

9.1.2 Beräkning av konstruktions bärförmåga  

Vid dimensionering i brottgränstillstånd gäller generellt att den dimensionerade bärförmåga 

Rd skall vara större an eller lika med den dimensionerade last effekten Ed som sättes till Vd. 

 

            (9.1) 

 

Vd omfattar vikten av plattgrundläggning, vikten av eventuell återfyllnings material, alla 

jordens tryck, antingen positiv eller negativ och eventuella externa laster. Figur 9.1 visar alla 

laster som påverkar en plattgrundläggning(3). 

 
 

Figur 9.1 Vertikalt belastad plattgrundläggning
(4) 
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Figur 9.2 visar översikt beskrivning över beräkning av geokonstruktionens dimensionering samt 

kontroll att dimensionerade lasteffekten inte överstiger dimensionerade bärförmåga. 

 

 

 
 

Figur 9.2 Översikt beskrivning över beräkning av geokonstruktionens dimensionering samt kontroll att           

                 dimensionerade lasteffekt inte överstiger dimensionerade bärförmåga
(7)

 

  

Dimensionering genom beräkning  
partialkoefficientmetoden

Typ av 
geokonstruktionen

Bestäm: 

a: geoteknisk kategori

b: brottgränstillstånd

ex. STR/GEO

c: dimensioneringssätt

ex. DA3

Välja

säkerhetsklass

Beräkna

dimensionerade lasteffekt

Beräkna dimensionerade 
bärförmåga

Kontrollera

Ed ≤ Rd
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9.1.3 Analytisk metod  

9.1.3.a Odränerade förhållanden 

Det är en metod som kan användas för beräkning av dimensionerade bärförmåga i 

plattgrundläggning. Dimensionerade bärförmåga Rd i grundläggning kan beräknas enligt 

                                   (9.2) 

Med dimensionerade dimensionslösa faktorer för: 

 Lutning av plattans basyta:                  (9.3) 

 

 Form faktor för rektangulär platta:                   (9.4) 

 

 Form faktor för cirkulär och kvadratisk platta:        

 

 Effektiv bredd av platta kan beräknas enligt: 

                           (9.5) 

 Excentriciteten av den resulterande lasten kan beräknas enligt: 

               Moment på grund av horisontal last  (9.6) 

  eller excentrisk vertikal last 

 Inklinationsfaktor av lasten ic, som orsakas av den horisontella belastning H kan 

beräknas enligt nedan:  

 

   
 

 
      

 

    
              (9.7) 

Där 

Rd  Dimensionerade bärförmåga  

A`  Effektiv arean av platta A` = B` * L`  

B`  Effektiv bredd av platta  

L`  Effektiv längd av platta  

c   Odränerad skjuvhållfasthet i jord  

bc  Inklinationsfaktor i botten av platta  

sc  Korrektionsfaktor för fundamentform  

ic  Inklinationsfaktor pga. horisontal last  

q  Påkänning, belastning, överlagringstryck  

  ;   Partialkoefficient för bärförmåga  

   Excentricitet  

Md  Dimensionerade moment  

Vd  Dimensionerade vertikal last  

Hd  Dimensionerade horisontal last  

α  Lutning av basyta av fundamentet mot den horisontella linjen 
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9.1.3.b Dränerad förhållanden 

Dimensionerade bärförmåga Rd i grundläggning kan beräknas enligt 

 

                  
               

                 (9.8) 

 

Med dimensionerade dimensionslösa faktorer för: 

 Bärförmåga 

              
      (9.9) 

    
                       (9.10) 

              
     (9.11) 

 Lutning av plattans basyta 

                          (9.12) 

                
  
 
    (9.13) 

 Form faktorer  

       
                  För rektangulär platta   (9.14) 

          
                 För Cirkulär och fyrkant plattgrundläggning (9.15) 

                           För rektangulär plattgrundläggning  (9.16) 

                                      För Cirkulär och fyrkant plattgrundläggning  

                       (9.17) 

För rektangulär, Cirkulär och fyrkant plattgrundläggning  

 

 Inklinationsfaktor av lasten, som orsakas av den horisontell belastning H 

                         (9.18) 

                       
 

    (9.19) 

                       
   

    (9.20) 

Där: 

                                   när H verkar i B riktning  (9.21) 

          
                         när H verkar i L riktning (9.22) 

Där 

Nc, Nq, Nγ  Bärighetsfaktorer 

bc, bq, bγ Korrektionsfaktorer för lutande basyta för fundament 

sc, sq, sγ Korrektionsfaktorer för fundamentform 

ic, iq, iγ Korrektionsfaktorer för lutande last 

m Exponent i formler för beräkning av inklinationsfaktor i 

    Dimensionerade värde på friktionsvinkeln 

q`  Effektivt överlagringstryck 

α  lutning av basyta av fundamentet mot den horisontella linjen 

B`  Effektiv bredd av platta  

L`  Effektiv längd av platta  

Hd  Dimensionerade horisontal last  

Vd  Dimensionerade vertikal last  
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9.1.4 Glidning 

Grundplattor är, utöver den vertikala belastningen, ofta utsatta för horisontell belastning. I 

normalfallet tas dessa horisontella krafter upp genom friktion mot grundplattans under yta. 

Följande jämviktsekvation skall vara uppfylld (2).  

 

           (9.23) 

 

Ed som sättas till Hd skall omfatta dimensionerade värde av alla aktiva jordens tryck och 

eventuella horisontella laster som påverkar grundplattan.  

 

9.1.4a odränerad förhållanden 

För odränerad kondition dimensionerade bärförmåga för skjuvhållfasthet Rd kan då beräknas 

enligt 

 

                       (9.24) 

 

Eller 

 

                      (9.25) 

 

 

9.1.4b dränerad förhållanden 

För dränerad kondition dimensionerade bärförmåga för skjuvhållfasthet Rd kan då beräknas 

enligt 

 

                (9.26) 

 

Eller 

 

                       (9.27) 

 

Där  

 

Rd Dimensionerade bärförmåga för skjuvhållfasthet för dränerad och odränerad 

kondition  

Vd Dimensionerade vertikal last 

γR:h Partialkoefficient för glidning 

δd Dimensionerade friktionsvinkel mellan mark och konstruktionen 
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9.1.5 Sättningar 

Vid belastning av en grundplatta erhålls sättningar vars storlek är beroende av 

spänningsökningen och jordens deformationsegenskaper. Sättningar i jord kan emellertid 

uppkomma av andra orsaker än lastökning, t.ex. till följd av vibrationer, inre erosion, tillväxt 

av leras torrskorpa, horisontellrörelser i slänter mm.  

I bruksgränstillståndet skall följande dimensioneringsvillkor uppfyllas: 

                        (9.28) 

Där uppkommande sättning på 0.05 – 0.1 m accepteras.(2) 

Den totala sättningen av en plattgrundläggning för kohesion eller icke kohesion jord kan 

beräknas med hjälp av elasticitets teori och ekvation nedan 

                (9.29) 

               (9.30) 

  
       

  
       (9.31) 

Där 

sd Dimensionerade sättning 

sacc Acceptabel sättning 

Em Dimensionerande värde av elasticitetsmodulen via provtagning eller sondering  

f Korrektionsfaktor för sättning 

P Påkännings bärförmåga, linjärt fördelad på spetsen av plattgrundläggning 

  Poisson ratio som varierar mellan 0.0 till 0.5 för alla material 

I Form faktor, I = 0.95 för kvadratiskt och I = 0.9 för rektangulär plattor 

B plattbredd 

 

För beräkning av värde av elasticitetsmodulen Em vi använder av oss tabell 9.1 

Tabell 9:1 Karakteristiska värden på friktionsvinkel och E – modul för naturligt lagrad friktionsjord 

med ledning av sonderingsresultat
(2)

 

Relativ 

fasthet 

Friktions- 

vinkel φk 

E – modul Ek  

MPa 

mycket låg 29 – 32 < 10 

låg 32- 35 10 - 20 

medel låg 35 - 37 20 - 30 

hög 37 - 40 30 - 60 

mycket hög 40 - 42 60 - 90 

  

Andra alternativet för kontroll av sättningar är att utveckla en säker dimensionering med hjälp 

av ekvation (9.32): 

             (9.32) 
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9.1.6 Exempel 1: Dimensionering av grundplatta, Vertikal last (4) 

 

Figur 9.2 Geometrimodell av en centrisk belastad plattgrundläggning 

 

Förutsättningar: 

    , karakteristisk vikt densitet jord   20kN/m
3
 

    , karakteristisk vikt densitet betong    25kN/m
3 

    , karakteristiska värdet av odränerad leras skjuvhållfasthet  60 kPa 

Säkerhetsklass 3     γd = 1.0 

Vi antar      Ψ0.1 = 1.0 

Jordtyp lera 

        

Syfte: Att fastställa en bredd B för grundplattan, som ska uppfylla de bärande 

 kraven. 

Krävs: 

Vd ≤ Rd 

Vd – Dimensionerade värdet av den vertikala belastningen (Action) 

Rd - Dimensionerade bärförmåga mot vertikala belastningar (Action) 

 

I första försöket antar vi en grundplatta med 2.5m x 2.5m dimension: 

 

Karakteristiska vertikala laster (Action) 

(1)   Infördes vertikal belastning på fundament  

Karakteristisk permanent last     = 300kN 

Karakteristisk variabel last    = 250kN        

(2)   Vikt av plattan: 

vikt av plintskaft  (1 × 0,6 × 0,6 × 25)   = 9kN 

vikt av grundplatta  (2.5 × 2.5 × 0,6 × 25)   = 93.7kN 

(3)   Vikt av jord: 

vikt av återfyllning  ((2.5 × 2.5 × 1) - (0,6 x 0,6 x 1)) × 20  = 117.8kN 

Totala karaktäristiska vikt av platta och jord  = 220.5kN 
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Analytisk metod: 

Odränerat förhållande: 

 

                   

 

Form faktor sc = 1.2 för rektangulär grundläggning 

Grundläggnings area  A = 2.5 × 2.5 = 6.25m
2
 

Då karaktäristisk bärförmåga av grundplattan blir  

 

                     

 

Dimensioneringssätt (Design Approach) DA2: 

A1 “+” M1 “+” R2 

Dimensionerade last (A1) 

Vi beräknar dimensionerade lasteffekten Vd med hjälp av tabell (8.2) eller uppsättning (6.10a)  

                                       

 

                                                          

 

Dimensionerade värde av närliggande jordtryck på plattan qd 

       (Permanent och gynnsam, tabell 8.2) 

 

                             

 

Dimensionerade hållfasthet (M1) 

        (Tabell 8.2) 

 

    
   

       
          

 

Dimensionerade bärförmåga (R2) 

                                

 

         (tabell 8.3) 
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Resultat 

Eftersom                   så grundplattan med 2.5m × 2.5m dimension är 

acceptabel för design approach 2. 

 

Kontroll för sättningar i bruksgränstillståndet: 

Vi kan kontrollera sättningar i grundplattan med hjälp av följande ekvation 

 

 
  

  
    

          

 

                           

 

  
  
      

                

 

 

Resultat 

Eftersom 3.26 > 3 så vi kan säga att grundplattan med dimension 2.5 X 2.5 m är acceptabel 

mot sättningar. 
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9.1.7 Exempel 2: Dimensionering av grundplatta, Vertikal och Horisontal last(4) 

 
Figur 9.3 Geometrimodell av en vertikalt och horisontal belastad plattgrundläggning 

 

Förutsättningar: 

    , karakteristisk vikt densitet av jord   20kN/m
3
 

    , karakteristisk vikt densitet av betong   25kN/m
3 

    , karakteristiska värdet av odränerad leras skjuvhållfasthet  60 kPa 

Säkerhetsklass 3     γd = 1.0 

Vi antar     Ψ0.1 = 1.0 

Jordtyp lera 

 

Syfte: Att fastställa en bredd B för grundplattan, som ska uppfylla de bärande 

kraven. 

Krävs: 

Vd ≤ Rd 

Vd – Dimensionerade värdet av den vertikala belastningen (Action) 

Rd - Dimensionerade bärförmåga mot vertikala belastningar (Action) 

I första försöket antar vi en grundplatta med 2.5m x 2.5m dimension: 

 

Karakteristiska vertikala laster (Action) 

(1)   Infördes vertikal belastning på fundament 

Karakteristisk permanent last     = 300kN 

Karakteristisk variabel last    = 250kN    

(2)   Vikt av plattan: 

vikt av Plintskaft  (1 × 0,6 × 0,6 × 25)   = 9kN 

vikt av grundplatta  (2.5 × 2.5 × 0,6 × 25)   = 93.7kN 

(3)   Vikt av jord:  

vikt av återfyllning  ((2.5 × 2.5 × 1) - (0,6 x 0,6 x 1)) × 20  = 117.8kN 

Totala karakteristiska vikt av platta och jord  = 220.5kN 
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Analytisk metod: 

Odränerat förhållande: 

 

Dimensioneringssätt (Design Approach) DA2: 

A1 “+” M1 “+” R2 

 

 Dimensionerade last (A1) 

 

Vertikal last: 

Vi beräknar dimensionerade lasteffekten Vd med hjälp av tabell (8.2) eller uppsättning (6.10a)  

                                       

 

                                                        

 

Dimensionerade värde av närliggande jordtryck på plattan qd  

          (se exempel1) 

 

Horisontal last: 

               (Variabel ogynnsam, tabell 8.2) 

 

                              

 

Dimensionerade hållfasthet (M1) 

          (se exampel1) 

 

Moment på grund av horisontal last Hd1 

                  

 

Excentricitet  

  
  

  
                  

 

Effektiv bredd 

                           

 

Effektiv area av fundament 
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Form faktor för rektangulär platta 

         
  
  
                       

 

Inklinations faktor pga. horisontal last  

 

   
 
        

  
      

           
   

       
       

 

 

Dimensionerade bärförmåga (R2)   

    
                                                       

 

         (tabell 8.3) 

 

   
  

          
            

 

 

Resultat 

Eftersom                       då grundplattan med 2.5m × 2.5m dimension är 

acceptabel för dimensioneringssätt 2. 
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Kontroll för glidning: 

 

Krävs: 

      

Där 

Hd – Dimensionerade värdet av den horisontala belastningen (Action) 

Rd - Dimensionerade bärförmåga mot horisontal belastning (Action) 

 

Dimensionerade bärförmåga: 

          

           

             
                    

 

Hd;max = 120kN 

 

Resultat 

Eftersom Hd = 120kN < Rd = 276kN så dimensionerade grundplattan har tillräckligt motstånd 

mot glidning. 
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9.1.8 Exempel 3: Dimensionering av grundplatta, Vertikal last (18) 

  

 

Figur 9.3 Geometrimodell av en centrisk belastad plattgrundläggning 

 

 

Förutsättningar: 

    , karakteristisk vikt densitet av jord   18kN/m3 

    , karakteristisk vikt densitet av betong   25kN/m3 

    , karakteristiska värde av odränerad leras skjuvhållfasthet  30 kPa 

Säkerhetsklass 3    γd = 1.0 

Vi antar     Ψ0.1 = 1.0 

Jordtyp lera med relativ hög fasthet 

Antar poissons tal    ν = 0.25 

 

Syfte: Att fastställa en bredd B för grundplattan, som ska uppfylla de bärande 

 kraven. 

 

Krävs: 

Vd ≤ Rd 

Vd – Dimensionerade värdet av den vertikala belastningen (Action) 

Rd – Dimensionerade bärförmåga mot vertikal belastning (Action) 

 

 

Permanenta vertikala karakteristiska laster  Gk = 850kN 

Variabel vertikala karakteristiska laster   Qk = 200kN 

 

Vikt av grundplatta och återfyllning       
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Analytisk metod: 

Odränerat förhållande: 

 

                        

 

Form faktor sc = 1.2 för kvadratiskt grundläggning 

Grundläggnings area  A = A
`
 = B

2 

Då karakteristiska bärförmåga av grundplattan blir 

 

    
               

 

Dimensioneringssätt (Design Approach) DA3: 

(A1 och A2) “+” M2 “+” R3 

 

Dimensionerade last (A1) 

Vi beräknar dimensionerade lasteffekten Vd med hjälp av tabell (8.2) eller uppsättning (6.10a)  

                                       

 

                     
                   

 

                
  

 

 

Dimensionerade last (A2) 

Dimensionerade värde av närliggande jordstryck på plattan 

       (permanent gynnsam, tabell 8.2) 

 

                                  

 

 

Dimensionerade hållfasthet (M2) 

        (tabell 8.2) 
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Dimensionerade bärförmåga (R3) 

         (tabell 8.3) 

 

   
  

      
  

      

      

 

                                   

 

Det krävs att Vd ≤ Rd, dvs.  

 

1 447,5 + 34,83B
2
 ≤ 126,5B

2
  

 

Efter beräkningar vi får B = 3,9m för denna dimensioneringssätt. 

 

Kontroll för sättningar i bruksgränstillståndet: 

Vi kan kontrollera sättningar i grundplattan med hjälp av följande ekvation: 

            

 

Jordtyp lera med relativ hög fasthet Ek = 60MPa (tabell 9.1) 

   
  
  

 
  

   
       

 

                                

 

Där ν = 0.25 och I = 0.95 för kvadratiskt plattor 

                            

Qk = 200kN 

Gk = 850kN 

  
       

  
 
             

    
       

 

            
                

     
       

 

Resultat 

Eftersom                    så vi kan säga att grundplattan med B = 3.9m är 

acceptabel mot sättningar. 
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9.2  Dimensionering av pålgrundläggning 
”Dimensionering av pålgrundläggning, i gränstillståndet, kan enligt Eurokod 7 utföras enligt 

två principiella tillvägagångssätt: 

 Modellpåleanalogi 

 Kompletterande tillvägagångssätt 

För Modellpåleanalogi används en korrelationsfaktor ξ för att bestämma det dimensionerade 

värdet på bärförmågan och beror på antalet provningar eller sonderings profiler. Dessutom ska 

en modell faktor γRd användas för att erhålla tillräcklig total säkerhet. 

Den dimensionerade geotekniska bärförmågan genom beräkning kan sammanfattas med 

följande uttryck där medelvärdet eller det minsta värdet blir styrande: 

 

         
            

             
 
           

             
      (9.33) 

  

Där Rt:cal är den beräknade bärförmågan baserad på antingen medelvärde eller minvärde från 

den geotekniska undersökningen.” (5) 

Korrelationsfaktor ξ bestäms enligt tabeller nedan: 

 

Tabell 9.1 Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden från statiska 

provbelastningar (n- antalet provade pålar)
(3)

 

 
 

Tabell 9.2 Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden från resultat 

av geotekniska undersökningar (n- antalet undersökningar)
(5) 
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Tabell 9.3 Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden från 

dynamiska provbelastningar 
a, b, c, d, e

 (n- antalet provade pålar)
(16) 

 

 
9.2.1 Dimensionering av pålgrundläggning, användning av profil undersökningar 

Vid dimensionering i brottgränstillstånd gäller generellt att den dimensionerade bärförmåga 

Rc:d skall vara större an eller lika med den dimensionerade last effekten Fc;d. 

 

               (9.34) 

 

Rc:d  kan bestämmas utifrån 

 Statisk pålprovbelastning 

 Markens testresultat  

 Dynamisk pålprovbelastning 

De olika stegen för beräkning av dimensionerade bärförmågan är: 

1. Beräkna påles tryck bärförmågan Rc:cal separat för varje profil enligt 

 

                        (9.35) 

Där 

 Rb; cal är Påles bärförmåga i spets som beräknas enligt nedan 

 

                 
   

 
                           (9.36) 

 

 Rb; cal är Påles bär förmåga i mantel som beräknas enligt nedan 

 

                                 (9.37) 
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Där α är adhesionsfaktor för jordlager som beräknas med hjälp av tabell (9.4) 

 

Tabell 9.4 Adhesionsfaktor av jordlager för olika typer av pålar 
(19)

 

Pål material α - värde 

Betongpåle, stålpåle 0.7 – 0.9 

Träpåle 0.8 – 0.9 

 

 

2. Beräkna karakteristiska bärförmåga enligt nedan 

 

                 
             

 
 

      

 
        (9.38)

  

         
            

  
 
           

  
    För förklaring se exempel 5. (9.39) 

 

3. Dimensionerade bärförmågan      erhålls sedan genom tillämpning av 

partialkoefficienten    genom totala karakteristiska bärförmågan        

 

     
    

  
      (9.40) 

      
 

                                (9.41) 

 

Där 

 

Ab Spetsarea 

As Mantelarea inom jordlager 

D Påles diameter 

L Påles längd 

       Pålens tryck bärförmågan   

       Karakteristisk tryckbärförmåga i spets    

       Karakteristisk tryckbärförmåga i mantel 

     Karakteristisk pålens bärförmåga 

     Karakteristisk pålens bärförmåga i spets 

     Karakteristisk pålens bärförmåga i mantel 

                   Dimensionerade bärförmåga 

        Dimensionerade last effekt 

       Korrelationskoefficienter för bestämning av karakteristiska värden från resultat 

av geotekniska undersökningar (tabell 9.2) 

    Antalet undersökningar (tabell 9.2) 

α Adhesionsfaktor av jordlager 

    Partialkoefficient för bärförmåga i spets (tabell 8.3 och 8.4) 

     Partialkoefficient för bärförmåga i mantel (tabell 8.3 och 8.4) 

    Total/kombinerad partialkoefficient för bärförmåga (tryck) (tabell 8.3 och 8.4)  
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9.2.2 Exempel 4: Dimensionering av pålfundament, CFA Pål i lera(4) 

 

 
Figur 9.4 Geometrimodell av ett centrisk belastat pålfundament 

 

 

Förutsättningar: 

    , karakteristisk vikt densitet av jord       20kN/m3 

    , karakteristiska värdet av odränerad skjuvhållfasthet i mantel  75kPa 

    , karakteristiska värdet av odränerad skjuvhållfasthet i spets     64kPa 

Undersöknings antal n = 1 

Säkerhetsklass 3     γd = 1.0 

Vi antar      Ψ0.1 = 1.0 

 

Syfte: Att fastställa nödvändig längd för Pål fundamentet.   

 

 

Dimensioneringssätt (Design Approach) DA2: 

A1 “+” M1 “+” R2 

 

Dimensionerade last (A1) 

Vi beräknar dimensionerade lasteffekten Fc:d1 med hjälp av tabell (8.2) eller uppsättning 

(6.10a)  
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Dimensionerade material hållfasthet (M1) 

        (Enligt tabell 8.2) 

 

Dimensionerade värdet av odränerad skjuvhållfasthet i spets 

       
    
   

 
  

 
       

Dimensionerade värdet av odränerad skjuvhållfasthet i mantel 

       
    
   

 
  

 
       

 

Dimensionerade bärförmåga (R2) 

 

Tryckkrafts bärförmåga,   

                       

 

Karakteristisk Påles bärförmåga i spets,  

                    
   

 
             

 

Karakteristisk Påles bärförmåga i mantel,  

 

                                   

 

Vi väljer α = 0.75 (tabell 9.4) och antar L = 19m 

 

                                               

 

Karakteristisk axial bärförmåga 

 

    
     
  

   
    
  

  

              (Enligt tabell 9.2)    
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Dimensionerade bärförmåga 

       och        (Enligt tabell 8.4) 

     
    
  

 
    
  

 
   

   
 
    

   
                     

 

 

 

Resultat 

Eftersom                         vi kan säga att påle med 19m lång, 800mm 

diameter inte har tillräcklig förmåga att bära lasten så vi måste åtgärda det här. För att höja 

bärförmågan i påle vi har tre alternativ: 

1. Vi kan välja en påle med store diameter  

2. Vi kan välja en påle med högre längd 

3. Vi kan öka α – värdet 

Nu antar vi en påle med 900mm diameter, 20m lång, α = 0.9 och räknar påles bärförmåga 

igen: 

 

Tryckkrafts bärförmåga,   

                       

 

Karakteristisk Påles bärförmåga i spets,  

                    
   

 
                     

 

                    

 

Karakteristisk Påles bärförmåga i mantel,  

 

                                   

 

Vi väljer α = 0.9 (tabell 9.4) och antar L = 20m 
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Karakteristisk axial bärförmåga 

 

    
     
  

   
    
  

  

              (Enligt tabell 9.2)    

     
      

            

     
   

           

Dimensionerade bärförmåga 

       och        (Enligt tabell 8.4) 

     
    
  

 
    
  

 
   

   
 
    

   
                 

 

Resultat 

Eftersom                          så vi kan säga att påle med 20m lång, 900mm 

diameter kan bära givna laster i Dimensioneringssätt 2. 

 

 

Utnyttjandegrad     
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9.2.3 Exempel 5: Dimensionering av pålfundament i kompression från laborationstest 

resultat 

Detta exempel presenterar dimensionering av ett gräv påle i lera. Pålens diameter är 0.9m. 

Permanenta lasten Gk är 550kN och variabel lasten Qk är 300kN. Dimensionering syftar till att 

kontrollera önskad längd av pålfundamentet, som beräknas vara 19 m. Markens undersökning 

gjordes av borrhålstest i tre punkter (n = 3) B1, B2 och B3. Figur 7.2 visar de tre profilens 

odränerad skjuvhållfasthet cu som är mätts från borrhålens test resultat. Anta säkerhetsklass 3 

och Ψ0.1 = 1.0. 

 

 

Figur 9.4 Borrhålstestsresultat i tre olika punkter 

 

Tabell 9.1 Karakteristiskt medel värde av (cu) 

  Medel värde (cu)      
Medel värde av 
alla värdena 

  B1 B2 B3     

cu; s (kPa) 51 47 52   50 
cu; b (kPa) 32 31 43   35 

 

 

Syfte: Att fastställa nödvändig längd för Pål fundamentet.   
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Dimensioneringssätt (Design Approach) DA2: 

A1 “+” M1 “+” R2 

 

Dimensionerade last (A1) 

Vi beräknar dimensionerade lasteffekten Fc:d  med hjälp av tabell (8.2) eller uppsättning 

(6.10a)  

                                         

 

                                                   

 

 

Dimensionerade material hållfasthet (M1) 

        (Enligt tabell 8.2) 

 

Dimensionerade värdet av odränerad skjuvhållfasthet i spets 

       
    
   

 
    
 
                  

Dimensionerade värdet av odränerad skjuvhållfasthet i mantel 

       
    
   

 
    
 
                  

 

Dimensionerade bärförmåga (R2) 

 

Tryckkrafts bärförmåga,                         

 

Karakteristisk Påls bärförmåga i spets,                     
   

 
                     

 

Karakteristisk Påls bärförmåga i mantel,                                       

 

Vi väljer α = 0.75 (tabell 9.4) och antar L = 19m 
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Karakteristisk axial bärförmåga 

 

       
     
  

   
    
  

  

                    (Enligt tabell 9.2) 

       
    

    
   
    

    
                            

Vi använder av oss det minsta medelvärdet av cu som vi fick från B2 profilen och minsta 

värdet av korrelationskoefficient ξ i fortsätt beräkningar och karakteristiska påles bärförmåga 

för spets och mantel blir då: 

     
    

             

     
   

            

 

Dimensionerade bärförmåga 

       och        (Enligt tabell 8.4) 

     
    
  

 
    
  

 
   

   
 
    

   
                 

 

 

Resultat 

Eftersom                        så vi kan säga att påle med 19m lång, 900mm 

diameter kan bära givna laster i kombination 1. 

 

Utnyttjandegrad     
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9.3  Dimensionering av stödkonstruktioner 

9.3.1 Typer av stödkonstruktioner 

 

9.3.1.a Gravitationsstödkonstruktioner 

 Gravitationsstödkonstruktioner är byggda av stora bitar av sten, betong eller annat tungt 

material. Vikten av muren själv, massor av jord, sten eller återfyllningens material kan funka 

som stabiliserande element för att hålla trycket.(3)  

 

9.3.1.b Inbyggt stödkonstruktioner 

Inbyggt stödkonstruktioner byggas av relativt tunna väggar av stål, armerad betong eller trä. 

Konstruktionen består av tre delar där den första är en vertikal mur, den andra är 

bakomvarande jordmassor och den sista är undergrunden som konstruktionen står på. Den 

vertikala muren kan i sin tur delas in i två zoner, en aktiv zon som verkar aktivt för att ta upp 

laster och en passiv zon för att hålla ihop konstruktionen. Fördelen med denna speciella typ av 

stödkonstruktioner är att de använder mindre material och är mer flexibla och lättare än de 

flesta stödkonstruktioner.  

 

 

9.3.1.c Komposit stödkonstruktioner 

Komposit stödkonstruktioner består av delar från över nämnda två typer av 

stödkonstruktioner.  

 

9.3.2 Laster  

 

9.3.2.a Vikten av återfyllnings material 

Dimensionerade värden för vikt densitet av återfyllnings material skall beräknas från kunskap 

om tillgängliga material. Den geotekniska dimensionerings rapport skall anges vilka 

kontroller, som skall genomföras under byggtiden för att kontrollera att det verkliga fältets 

värden är inte värre än de som används i dimensionering.(3) 

 

9.3.2.b Överlast 

Fastställande av dimensionerade värden för överlaster med hänsyn till existens, på eller nära 

ytan i stödkonstruktionen, till exempel närliggande byggnader, parkerad eller förflyttning av 

fordon eller lyftkranar, lagrat material, varor och containrar normalt nyttig last. (3) 

 

9.3.2.c Vikten av vatten 

Dimensionerade värden för vikt densitet av vattnets skall visa om vattnet är friskt, salt eller 

debiteras med kemikalier eller föroreningar, i ett sådant fall det normalvärde skall ändras. (3) 

 

9.3.2.d Våg och is styrkor 
Dimensionerade värden för styrkor som införts av reflekterande vågor eller is styrkor skall 

väljas av lokalt tillgängliga databaser för klimat och hydrauliska förhållandena på platsen. (3) 
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9.3.2.e Jord tryck 
Bestämmande av lämplig jord tryck är en viktig aspekt för dimensionering av 

stödkonstruktioner, eftersom jord trycket beror inte bara på kraft och vikten av 

stödkonstruktion, men också på mängden av den tillåtna rörlighet och deformering av stöd 

muren. Om muren flyttar sig eller deformeras, jordens tryck på den passiva sidan av muren 

ökar tills ett maxvärde, vanligtvis till brott men på den aktiva sidan jord trycket sjunker.  

Figur 9.6 visar några brottskonditioner orsakat av jordstryck. (3) 
 
 

 
Figur 9.6 brottskonditioner orsakat av jordens tryck

(3) 

 

 

 

 

Gränsvärden av Jord tryck på en vertikal mur, orsakad av vikt densitet av jord γ, vertikal 

utbred belastning (q) och jord kohesionskraft (c) skall beräknas enligt följande: 

 

 Aktiv gränstillståndet: 

 

                         (9.42) 

 

                 (positiv för nedrörelse av marken)      (9.43) 

 

 

 Passiv gränstillståndet: 

 

                         (9.44) 

 

                 (positiv för upprörelse av marken)      (9.45) 
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Där    och    är koefficienten av horisontella aktiv respektive passiv jord tryck och skall 

beräknas enligt följande: 

 

      
     

  

 
      (9.46) 

 

 

Där 

 

 

  Vidhäftning (mellan mark och vägg)  

   Kohesionskraft av markens 

   Jordtryckskoefficienten för aktivt jordtryck  

   Jordtryckskoefficienten för passivt jordtryck 

  Överlasten 

  Höjd 

  Vikt densitet av bakomvarande jordmassor 

  Mur/mark gränssnittsparameter 

   Dimensionerade värde på friktionsvinkeln 

      Påkänningen vinkelrätt mot muren på djupet z  

      Jord skjuvhållfasthet på djupet z 
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9.3.3 Dimensionering av stödkonstruktioner 

Vid dimensionering i brottgränstillstånd gäller generellt att den dimensionerade bärförmåga 

Rd skall vara större an eller lika med den dimensionerade last effekten Ed.  

 

           (9.47) 

 

Figur 9.7 visar alla laster och bärförmåga i en simpel stödkonstruktion.  

 

 

 

 
 

Figur 9.7 En simpel belastad stödkonstruktion
(4) 

 

 

 

GW Vikten av muren 

PA Aktiv jordtryck, en destabiliserande geoteknikiska aktion som inkluderar de 

aktiva, variabla trycket från överlasten q, och den aktiva, permanenta jordtryck, 

δa. 

PP Passiv jordtryck, en stabiliserande geoteknikiska bärförmåga 

RH Jordens bärförmåga mot glidning, en stabiliserande geoteknikiska aktion 

RV Markens bärförmåga, en stabiliserande geoteknikiska aktion 

q Överbelastning 
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9.3.4 Exempel 6: Dimensionering av stödkonstruktion, gravitation betong Mur(4) 

 

Figur 9.9 Geometrimodell av en belastad stödkonstruktion 

Förutsättningar: 

    , karakteristisk vikt densitet av jord       20kN/m
3 

    , karakteristisk vikt densitet av betong      25kN/m
3 

karakteristiskt värde på friktionsvinkeln   
         30

o 

Karakteristisk variabel last     100kN 

Säkerhetsklass 3     γd = 1.0 

Jordtyp lera 

 

Syfte: Att fastställa nödvändig bredd för stödkonstruktionen. 

 

Dimensioneringsgång: 

För att dimensionera stödkonstruktionen vi uppdelar konstruktionen i 3 delar (A, B, C). 

Punkten ”O” ligger på en avståndet av ”1/3 B” från punkt ”a”. Moment kommer att tas på den 

här punkten för att bevisa att den resulterande aktions linje ligger mellan punkterna ”O” och 

”a”. 

 

Antar B = 3.5m 

Position av punkt O = 3.5 / 3 = 1.16m från punkt "a" 
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Karakteristiska Vertikal last (murens vikt) 

 

Vikt av del A,                     

Vikt av del B,                  

Vikt av del C,                         

 

Total vikt Vk   = 187.5 + 50 + 100 = 337.5kN 

 

 

Dimensioneringssätt (Design Approach) DA2: 

A1 “+” M1 “+” R2 

Dimensionerade last (A1) 

Dimensionerade Mur last 

Vi beräknar dimensionerade lasteffekten Vv: d enligt tabell (8.2) i gränstillstånd EQU. För 

gynnsam permanentlast och ogynnsam variabellast dimensionerade lasteffekten blir då:  

                                   

 

                                                 

 

 

Dimensionerade överlasten 

Vi beräknar dimensionerade överlasten Vd:s enligt tabell (8.2) i gränstillstånd EQU. För 

gynnsam permanentlast och ogynnsam variabellast dimensionerade överlasten blir då:  

                                   

                                       

 

 

Dimensionerade material hållfasthet (M1) 

 

Dimensionerade vikt densitet av jord 

       (Enligt tabell 8.2) 

 

                    
  

    

 

Dimensionerade friktionsvinkel  

       (Enligt tabell 8.2) 
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Dimensionerade mur/mark gränssnittsparameter, δ 

 

          
  där    

    för prefab betong och      
    

  

 

   
 
           

 

Dimensionerade jordens horisontala tryck (A1) 

 

                           

 

där            
  

 
          

  

 
         

                        (Enligt tabell 8.2) 

 

                                    

 

                                   

 

Jordens horisontala laster (A1) 

 

                       
 
                           

 

Dimensionerade jord skjuvhållfasthet 

                         där         (Enligt tabell 8.2) 

                                 

                                        

Dimensionerade jord skjuva last (A1) 

        
 
          

Obs - Muren är oarmerad, därför linje av aktion av den resulterande kraften måste ligga inom 

den mellersta 1/3 av basen. Konsekvensen av den eventuella vältningen hindras genom att 

anta denna princip inom dimensionering. 
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Figur 9.10 Geometrimodell av en belastad stödkonstruktion 

 

Centrumavstånd mellan aktion linje av totala lasten och punkt ”a” blir då  
   

 

       

   
       

Centrumavstånd mellan aktion linje av totala lasten och punkt ”O” blir då = 2.13 – 1.16 = 0.97m 

Momenten kring punkt O: 

                                                             

                            

Resultat 

Eftersom vi fick positiv moment, det betyder att bredden 3.5 m är acceptabelt, emellertid vi 

kan säga att linje av aktions av den resulterande kraften ligger mellan punkt ”a” och ”O” så 

ingen vältning kommer att hända. 
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Kontroll för glidning 

Krävs:   

Hd  ≤  Rd 

                 

Dimensionerade bärförmåga för glidning  

            

Där 

                

             

                                

                  

                        

 

Resultat 

Eftersom                            så stödkonstruktionen med 3.5m bredd är 

acceptabelt att motstå glidning och vältning och ingen spänning utvecklas i konstruktionens bas. 
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10.  Diskussioner och slutsatser 
Den ursprungliga idén till detta examensarbete kom från min examinator, Torbjörn Johansson 

på Mälardalen Högskola. Idén var ”Dimensionering av grundläggning med hjälp av 

Eurokoder”. Jag uppskattade idén mycket, eftersom snart ska alla dimensioneringsstandarder 

ersätts av Eurokoder och det var en bra möjlighet för mig att lära sig ett nytt 

dimensioneringssystem för att använda den i min framtida karriär. Metoden för arbetet har 

varit att studera befintliga samt kommande förutsättningar för dimensionering av 

grundläggning för att få en rimlig omfattning av examensarbete. Problemet inför 

examensarbete var att det inte fanns svenskt litteratur eller handböcker för dimensionering av 

grundkonstruktioner enligt Eurokoder, så det blev mycket översättning från engelska till 

svenska och det krävde mycket tid och insatser. 

Resultat av arbetet är att man kan använda det som underlag vid dimensionering av 

grundläggning. I kapital 5 – 8 beskrivs de grundläggande aspekter för dimensionering av 

grundkonstruktioner.  Kapital 9 handlar om dimensionering av olika typer av 

grundkonstruktioner såsom Plattgrundläggning, Pålfundament och Stödkonstruktioner. Med 

hjälp av några praktiska exempel har jag försökt att förklara hur Eurokod SS – EN1997 

användas i praktiken emellertid kan hjälpa användare att dimensionera olika typer av 

grundläggning.   

Av rapporten kan man dra den slutsatsen att Eurokoderna kan tillämpas och ger oss nya 

möjligheter att verka inom geotekniken med bl.a. nya kunskaper och inom nya eller utökade 

områden. 

Trots att under en övergångsperiod krävs mer arbete för att kunna använda sig av eurokoderna 

så finns det flera fördelar på lång sikt och de är: 

 Den stora vinsten med Eurokoderna är att man får samma beräkningssystem i hela 

Europa. 

 Eurokoderna ökar möjligheter att konkurrera om uppdrag i andra länder och det 

betyder att kostnaderna för byggprojektet minskar. 

 Kvaliteten på byggandet höjs. Genom standardisering ökar tillgången på kompetens 

vilket bidrar till högre kvalitet.  

 Utökade av olika typer av produkter/byggsystem. 

 Tillhandahålla gemensam dimensioneringskriterier och metoder för att uppfylla de 

angivna kraven för bärförmåga, stabilitet och motståndskraft mot brand, inklusive 

aspekter som hållbarhet och ekonomi. 

 Eurokoderna skapar en gemensam förståelse mellan byggherren, entreprenörer, 

projektörer konstruktörer, användare, och tillverkare i hela EU länder. 

 Under de första tio åren beräknas det att ca 2.5 miljoner fler jobb skapas. 

 Konsult Företag, särskilt små och medelstora företag har tillgång till 27 länder och 500 

miljoner konsumenter i Europa. 

 Genom att anpassa regelverk (t.ex. offentlig upphandling, bedömning av 

överensstämmelse, osv.) handel mellan EU och grannländerna blir lättare. 

Nackdelar med Eurokoderna är: 

 Det kommer att kosta stora pengar för utbildning, revidering av handböcker och 

datorprogram. 

 Man behöver en stor insats för att använda Eurokoder, åtminstone i början.(9)(11) 
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Förändringar som kommer att ske i dimensioneringsprocessen är: 

 Enligt Eurokod partialkoefficienten γn för säkerhetsklass har överförts till lastsidan.  

 Enligt SS – EN 1997 finns det tre olika dimensioneringssätt (Design Approach DA1, 

DA2 och DA3) att välja mellan där partialkoefficienterna läggs på last, material eller 

bärförmåga på olika sätt.  

 Dimensioneringsmodellerna för olika geokonstruktioner är inte lika de som används 

idag för brott eller bruksgränstillstånd.(20) 

Det som återstår är en omfattande implementeringsprocess. Det kommer att krävas utbildning 

och insatser för stora samt små företag för hur de nya regelverken kan tillämpas på olika 

projekt genom att samla in erfarenheter och göra jämförande beräkningar och uppföljningar. 

Vissa val såsom dimensioneringssätt och vissa partialkoefficienter i Eurokod 7 Del 1 behöver 

justeras med en nationell bilaga. Vidare kommer man som komplement till Eurokoder och 

CEN-standarder att behöva reducerade och reviderade handböcker eller andra dokument som 

inte behandlas av Eurokoder. Detta blir en utmaning för geoteknikbranschen och berörda 

myndigheter. 
 

 

11.  Förslag till forsätt arbete 

I den här rapporten har mer fokus lagt på dimensionering av grundläggning med hjälp av 

Eurokod SS- EN1997, men det finns andra aspekter, teorier och synpunkter än det som har 

tagit upp i rapporten som kan vara intressanta att undersöka vidare. Följande är exempel på 

några sådana aspekter: 

 Beräkning av erforderliga mängden av armering i plattgrundläggning. Den kan 

genomföras med hjälp av Eurokod SS – EN 1992. 

 Dimensionering av grundläggning i tre olika dimensioneringssätt(DA1, DA2, DA3) 

och genomföra en jämförelse från säkerhets- och ekonomiskt synpunkter.  

 Att lära sig olika data program(baserad på Eurokod SS – EN 1997) som används för 

dimensionering av grundläggning.  
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13.  Bilagor 

Partialkoefficienter     och korrelationskoefficienter ξ avseende brottgränstillstånd för 

geokonstruktioner samt rekommenderade värden. De värden som angiven nedan är ett 

rekommenderade värden och de kan ändras vid nationella bilagor i EU länder. 

Tabell B.1 Partialkoefficienter      för laster 
(3) 

 

Tabell B.2 Partialkoefficienter      för jordparametrar för verifiering av strukturella (STR) och 

geotekniska (GEO) gränstillstånd
(3)
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Tabell B.3 Partialkoefficienter      för laster och last effekter     
 (3)

 

 
 

Tabell B.4 Partialkoefficienter      för jordparametrar
(3)
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Tabell B.5 Partialkoefficienter för bärförmåga       för platgrundläggning
(3)

 

 

 

 

Tabell B.6 Partialkoefficienter för bärförmåga       för slagna pålar
(3)

 

 

 

Tabell B.7 Partialkoefficienter för bärförmåga       för grävpålar
(3)
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Tabell B.8 Partialkoefficienter för bärförmåga       för CFA-pålar
(3)

 

 
 

Tabell B.9 Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden från statiska 

provbelastningar (n- antalet provade pålar)
 (3)

 

 
 

 

Tabell B.10 Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden från resultat av 

geotekniska undersökningar (n- antalet undersökningar)
 (3)
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Tabell B.11 Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden från dynamiska 

provbelastningar
  a, b, c, d, e 

(n- antalet provade pålar)
 (3)

 

 
 

Tabell B.12 Partialkoefficienter för bärförmåga       för stödkonstruktioner
(3)

 

 
 

 

 

 

 

 


