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I 

SAMMANFATTNING 

Syftet med detta projekt är att jämföra byggnaders olika grundläggningsmetoder, vid 
grundläggning på jordar med låg hållfasthet, för att kunna välja den mest ekonomiska metoden.  

I detta examensarbete har fokus lagts på fyra grundläggningsmetoder vilka är betongpålar, 
Kalkcement-pelare (KC-pelare), träpålar och stenpelare och deras respektive 
kostnadseffektivitet.  

Analysen baseras på utredning av hur företagets tid och kostnad påverkas i början av varje 
projekt samt vid användning av de olika grundläggningsmetoderna med fokus på  olika faktorer 
som kan påverka valet av grundläggningsmetoder. 

Denna undersökning genomfördes genom att studera fyra projekt som utfördes av NCC 
anläggning och deras dotterföretag Hercules: tre av projekten är grundlagda med betongpålar 
och ett av projekten är grundlagt med stenpelare. Beräkningar innefattar projekteringskostnader 
och kostnad för utförande av de olika metoder där prisdokument fåtts av NCC anläggning och 
Hercules.  

Ett frågeformulär har skickats till två produktionschefer och en platschef som har arbetat med 
de olika metoderna för att få mer information från produktion. Dessutom samlades information 
från olika litteratur och hemsidor sökning för att förstå olika egenskaper hos varje metod 

Slutsatsen av detta arbete ät att den mest ekonomiska grundläggningsmetoden är betongpålar 
samt den är mest användbara hos NCC, medan stenpelare är den dyraste metoden som har 
använts bara en gång av NCC anläggning. Dessutom fick vi antagande projekt om KC-pelare 
som visas vara dyrt metod jämförd med betongpålar. Därtill har inte fått något projekt om 
träpålar, därför är det svårt att undersöka den metoden. 

 





III 

 ABSTRACT 

The purpose of this project is to compare the different foundations of buildings, when used in 
low strength soils in order to choose the most economical method. 

In this thesis, focus is on four different foundation methods, which are concrete piles, Lime 
pillar (Pc-pillar), wooden piles and pillar and their respective cost-effectiveness. 

The analysis is based on an analysis of how the company's time and cost are affected at the 
beginning of each project, as well as in the use of the different foundation methods. Therefore, 
various factors that influence the choice of founding methods are studied. 

This survey was conducted by studying four projects conducted by NCC plant and their 
subsidiary Hercules: three of the projects are based on concrete piles and one of the projects is 
founded with stone pillar. Calculations include design costs and costs for performing the various 
methods where pricing documents were obtained by NCC facility and Hercules. 

A questionnaire has been sent to two production managers and a site manager who has worked 
with the different methods for obtaining more information from production. In addition, 
information from different literature and websites was collected to understand different 
characteristics of each method. 

The conclusion of this work is that the most economical foundation method is concrete piles, 
and it is most useful at NCC. While the stone pillar is the most expensive method that has been 
used only once by NCC facility. In addition, we received adoptive projects on the KC pillar, 
which are shown to be an expensive method compared to concrete piles. In addition, no project 
has been received about wooden piles, so it is difficult to investigate that method. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete är utfört av två studenter, Sally Yacoub och Natalee Alyusif som studerar 
till högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpingsuniversitet i Norrköping. 
Undersökningen är utförd i samarbete med NCC och Hercules, och handlar om 
kostnadsjämförelse av alternativa grundläggningsmetoder för att undvika sättningar.  

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare på NCC Janne Söderqvist och vår handledare 
på Hercules Johan Andersson. Samt ett stort tack till vår handledare på Linköping Tekniska 
högskolan Anders Vennström och vår examinator Dag Hagum. Ytterligare ett stort tack riktas 
till övriga personer som hjälpte oss med information kring vårt ämne antigen genom intervju 
eller platsbesök. 

Sally Yacoub & Natalee Alyusif 

Norrköping, juni 2017 
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FÖRKORTNING/TECKENFÖRKLA RING/BEGREPPSFÖRKLARING 
KC-pelare: Förkortning för Kalk cement pelare. 

D.v.s. Förkortning för det vill säga. 

Fast berg: Grunden med hög bärförmåga.  

Sättning: sänkning av markytans på grund av långtidspåverkan av tunga last. 

Mest ekonomiska metoden: Lägsta kostnader. 

Jordar med låg hållfasthet: Jordarter med låg bärförmåga t.ex. Lös lera. 

Grundläggning: utförande av ett bärande underlag, grund, för en byggnad eller anläggning. 

Friktionsjord:  friktionen mellan partiklarna utgör det viktigaste motståndet när jordmassan 
utsätts för skjuvspänning. 

Kohesionsjordar: jordart där partikelsammanhållningen domineras av kohesionskrafter. 

Geoteknisk fältundersökning,: undersökning som syftar till att bestämma markförhållandena 
(t.ex. jordlagerföljder, djupet till fast berg och grundvattenförhållanden) i ett område som skall 
bebyggas. 

Ras: rörelse av material i fritt fall, inom geologin t.ex. fritt fall utför ett stup eller en slänt av 
bergmassor, s.k. bergras, eller utför en slänt av sten-, grus- eller sandpartiklar. 

Skred: en snabb rörelse i jorden eller snön på en slänt. 

Excel: är ett kalkylprogram som används av både företag och privatpersoner. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

I Sverige används olika grundläggningsmetoder för att undvika sättningar i marken. Detta på 
grund av att många områden består av kohesionsjord med låg hållfasthet. Därför är det viktigt 
att laster för tung byggnation måste föras ner till ett fast jordlager. 

Problemet som uppstår i projekteringsstadiet av varje projekt är att bestämma vilken 
grundläggningsmetod som passar bäst för ett byggnadsprojekt, vägprojekt eller broprojekt. För 
detta krävs det tid och utgifter som påverkar företagets ekonomi. Med tanke på detta problem 
fick vi i uppdrag av NCC att göra kostnadsanalys av olika grundläggningsmetoder. 

1.2 Bakgrund 

Sättningen i marken är ett stort problem som kan uppkomma under byggtiden eller i framtiden. 
Den inträffar när jorden är dålig och lös. Därtill påskyndas sättningar på grund av 
långtidspåverkning av tunga laster. Detta problem kan påverka både företagets ekonomi och 
projekttid dramatiskt. 

Grundläggningsmetoder används för att förstärka mark som har låg hållfasthet, och säkerställa 
byggnader genom att leda ner lasten från konstruktioner till fast berg. Därför är det viktigt att 
bestämma vilken grundläggningsmetod som passar bäst för varje enskilt projekt. Valet av 
grundläggningsmetoderna beror på olika faktorer såsom projekttyp, projektstorlek och 
markförhållande.  

Det här examensarbetet görs i samarbete med NCC för att undersöka kostnadseffektiviteten för 
de fyra grundläggningsmetoderna. Dessa metoder är kalkcement pelare, stödpålar 
(betongpålar), stenpelare och bankpålar (träpålar). Företaget NCC är intresserat av att välja den 
bästa metoden som uppfyller säkerhetskraven och ger den lägsta kostnaden. 

 Med hjälp av en kostnadstabell kan företagets arbete och val av grundläggningsmetod i början 
av projektet underlättas och i en förlängning innebära en förlängs livslängd av projektet samt 
minskade underhållskostnader. 

1.3 Syfte och mål 

Syfte med denna undersökning är att göra kostnadsjämförelse för olika grundläggningsmetoder 
som används för att stabilisera marken med låg hållfasthet, samt undersöka projektvariabler 
som kan påverka kostnaderna De viktiga variabler som kan påverka valet av metoder är; 
projektstorlek, projekttyp samt markförhållande där byggnation utförs.  
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Vårt mål är att bestämma den billigaste metoden som har bästa kvalitet, samt att skapa en 
beräkningsmodell som redovisar kostnaderna för de varierande metoderna för att underlätta 
arbete för NCC för att välja den bästa metoden.  

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka egenskaper har befintliga metoder för att grundlägga på jordar med låg hållfasthet? 

2. Vilka projektvariabler påverkar valet av metod för att grundlägga på jordar med låg 
hållfasthet? 

3. Vilken av möjliga metoder för grundläggning på jordar med låg hållfasthet är mest 
ekonomisk?  

1.5 Metod      
I denna undersökning har litteratur studerats för att samla in information om de fyra 
grundläggningsmetoderna. Efter det har platsbesök gjorts till Göta Kanal i Norsholm där 
Hercules har använt träpålar för att förstärka kanalen mot skred och ras. Platsbesöket har gjorts 
för att få information och bilder om träpålar metoden som kan underlätta vår analys och 
undersökning.  

Dessutom har frågeformuläret skickats till några projektchefer som har varit del i olika projekt 
som utförts av NCC och Hercules för att kunna förstå och analysera metodvalen för varje 
projekt. För att kunna jämföra de olika grundläggningsmetoderna fick vi tillgång till några 
projektdokument t.ex. tre projekt om betongpålar och ett projekt om stenpelare, som ska 
studeras i rapporten.  

Genom att analysera kostnadskalkylerna för de projekten och lägga in all data i dataprogrammet 
Excel ska en jämförande kalkyl göras för de fyra metoderna för att beräkna pris per meter och 
jämföra slutsumman för de olika projekten. 

1.5.1 Metodbeskrivning 

Från artiklar, hemsidor och litteratur som vi hittade om ämnesområdet författades en teoretisk 
referensram. Den skrivna teoretiska referensramen bygger på information som har analyserat 
och källgranskats. Informationen baseras på företagsdokument och hemsidor, 
kostnader, frågeformulär till erfarna personer inom det studerade området, litteratur och 
kursmaterial.  

Grundmaterial och dokument som används vid kostnadskalkylering i NCCs olika projekt har 
bidragit med empiriskt material. Detta material består av kostnader, beskrivningar, rapporter 
och instruktioner om projekten (NCC och Hercules.2016). En beräkningsmodell har skapats 
med material för att beräkna priset kr/m för olika grundläggningsmetoderna, samt kunna 
jämföra antalet pålar/pelare för att nå fram till samma kostnad per meter. För att ytterligare 
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förstå kostnadsskillnaderna varierades analysen med att beräkna olika storlekar på byggnader 
för de tre grundläggningsmetoderna och analysera svaren utifrån våra beräkningar. 

Ett frågeformuläret skickades till fyra personer som arbetar hos NCC. Det var allmänna frågor 
som gav oss mer data och information om de grundläggningsmetoderna och se vilken metod 
som håller säkerhetskraven och ger lägre kostnader. 

1.6 Avgränsningar 

I detta examensarbete avgränsar utredning sig till fyra grundläggningsmetoder som används 
hos NCC anläggning Sverige. Grundläggningsmetoderna som ska studeras och jämföras är KC-
pelare, Stödpålar (betongpålar), Stenpelare och träpålar. 

Dessutom har vår undersökning begränsat till tre projekt med betongpålar och ett projekt med 
stenpelare och ett antagande projekt om KC-pelare, där vi fick tillgång till fakta och dokument. 
Studien begränsar sig även till de sorterna av typen, Museum, byggvaruhus, handelsgårdar och 
flerbostadshus. 

Alla typer av projekt har utförts av NCC anläggning i samarbete med Hercules, och beskrivning 
av varje projekt kommer senare i rapporten.  

Dessa avgränsningar görs för att arbetet ska hinnas med inom utsatt projekttid. Svårighet att få 
tillgång till nödvändiga projektdokument fanns inte tid att undersöka projekt om till exempel 
träpålar. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet beskrivs de teorier som är huvuddelen i den undersökningen. 

2.1 Beräkningsmodell 

I det här kapitlet beskrivs de kostnader som skall bygga upp beräkningsmodellen för 
undersökningen av kostnadseffektiviteten. Samt vilka kostnader skall ingå i varje kalkyl och 
hur använder man det. Därför detta exjobb uppmärksammar de kostnader som påverkar priset/m 
i förhållande till medellängd och en viss storlek, samt antal pålar/pelare som ska räknas med. 

Pris Kr/m: 

Det är priset Kr/m som ska jämföras mellan alla projekt. Från pris/m hittas den 
kostnadseffektiva grundläggningsmetoden utifrån den lägsta pris/meter. Där Priset/m = a´-pris/ 
längden 

 ´A-pris:   

A´-priset är priset per styck för varje påle/pelare som vi har fått redan från projekten som 
undersöktes. A´-priset avser samtliga kostnader och vinst för färdigt arbete. I 
rapporten användes á-priset för att beräkna pris kr/m. 

 Etableringskostnad:   

Denna kostnad beror på projekttyp och vad man skall bygga för något. Man har 
etableringskostnad vid genomförande av olika markarbeten såsom gjuta en grund eller spränga 
berg mm. Kostnader som ingår i etableringen är exempelvis maskiner där man behöver köra en 
schaktmaskin/grävmaskinen till en arbetsplats, alltså någon form av reseersättning, hyra 
containers eller frakta sprängmattor (Husgrunder 2013). Etableringskostnad angående vår 
undersökning innehåller priser för maskiner och reseersättning. Där finns kostnadsetablering 
för pålkran, pålkap och förflyttning maskin för de olika projekten som ska undersökas. 

 Styckkostnad: 

Hur mycket det kostar för varje styck pelare/ pålar som används vid bygget. 

Materialkostnad: 

Här ingår all kostnader för de olika material som ska användas vid bygget. 

Skarvkostnader:  
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Det är priset för pålar/pelare som behöver skarvas. Det är på grund av att längden är större än 
12 m, då behöver pelarna/pålarna skarvas och då krävs mer kostnader för detta. Vi använde 
skarvkostnader för de längder som vi undersökte 15 m och 25 m. 

Mängd (st.):  

Det är en viktig del i analysen att utreda hur olika antal pålar/pelare påverkar kostnaderna  

 Medellängd (m): 

Normal anges pålarnas längd med en medellängds om anger hur djupt pålarna drivits ned.  
Olika längder jämfördes mellan de tre grundläggningsmetoderna för att försäkra beräkningarna 
och göra beräkningen mer tydligt och noggrant. Exempel på längder som undersöktes: 4, 10, 
15, 25 m. Det användes för att beräkna pris/m 

 Byggnadstorlek (m²): 

 Storleken är den andra beräkning som utfördes för att jämföra metoderna beroende på storlek. 
Storlekarna som undersöktes för alla tre metoderna var 5000 m², 10000 m² och 15000 m². 

2.2 Grundläggning 

När markens bärighet är för låg, kan man förstärka den med olika grundläggningsmetoder och 
på så sätt göra det möjligt att bygga broar, vägar, järnvägar eller byggnader på en lös jordart. 
Lasten förflyttas från bebyggelsen till fast grund för att öka byggnationens stabilitet och minska 
sättningar. Grundläggnings utförs med olika metoder beroende på olika faktorer som illustreras 
nedan:  

·Projekttyp.  

·Projekt storlek d.v.s. Hur stor belastning förs ner till grunden.  

·Grundförhållande (jordtyp, grundvattennivå och jordmäktighet).  

·Problem som kan tillkomma p.g.a. omgivning t.ex. röta och korrosion.   

2.2.1 Grundläggningsmetoder 

De fyra grundläggnings metoder som ska undersökas är: Betongpålar, träpålar, KC-pelare och 
stenpelare.  

Pålning är en grundläggningsmetod som används för att överföra konstruktionslaster till fasta 
berg då konstruktionen befinner sig på jordarter med låg hållfasthet och grundläggningsmetoder 
därmed är nödvändiga för att minska sättning. Pålar används för att sprida ut laster på större yta 
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då man inte kan använda plattor för grundläggning av byggnader p.g.a. markförhållandet är för 
dåligt. 

Pålarnas egenskaper påverkas av hur de har installerats, med andra ord pålar kan klassificeras 
till borrade pålar, slagna pålar och nedpressade pålar. Den vanligaste installationstyp är slagna 
pålar där man använder olika typer av hejare med varierande vikter för att slå ner pålar. Borrade 
pålar utförs genom att skapa ett hål i jorden som sedan fylls med Betong. Nedpressade pålar 
används lyftverktyg för att pressa ner pålar i jorden.   

Det finns olika typer av pålar beroende på tillverkningsmaterial, t.ex. Betongpålar, träpålar och 
stålpålar. 

Träpålar var den första grundläggningsmetoden och kom i mitten av 1700-talet men eftersom 
trädet ruttnar då de används ovanför grundvattennivå började andra typer användas. 
Användning av stålpålar började i slutet på 1800-talet medan användning av betongpålar 
började på 1900-talet. I Sverige är betongpålar den vanligaste typen av grundläggningsmetod 
(Olsson och Holm, 1993). I detta examensarbete kommer vi studera och undersöka betongpålar 
samt träpålar. 

2.2.1.1 Stödpålar (betongpålar) 

I samband med byggnationer av vägar, järnvägar och andra anläggningsarbeten genomförs 
pålning. Pålar används för att undvika sättningar då jordens bärighet är låg. Den används i jordar 
som innehåller djupa lager av lös lera, torv, dy eller gyttja. Det finns ett antal typer av 
pålningsmetoder att välja beroende på byggnations typ, markens villkor, bärighet och miljön. 
(Hercules, 2017). Metoden visas i figur 1. 

 
Figur 1: Stödpålar, av Hercules.se 

Den vanligaste metoden i Sverige är betongpålar som flyttar laster till bärkraftiga jordlager eller 
berg. Under stora koncentrerade laster används betongpålar som stödpålar i jordar som 
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exempelvis sand, morän eller grus. I Hercules egna fabriker tillverkas pålelementen samt CE-
märkta betongpålar. 

Pålarna monteras med pålmaskin försedd med hydraulisk frifalls- eller accelererande hejare. 
Lerpropp dras och augerborrning utföras innan pålarna installeras, på så sätt minskar 
miljöpåverkan. Därefter slås pålarna till stopp (spetsburna) eller installeras till förskriven djup 
(mantelburrna). Till sist kapas pålarna, efter att installationen blivit godkänd (Hercules, 2017). 
Betongen kan få kemiska angrepp med hänsyn till beständighet, med detta har vattenytan ingen 
mening för betongens tolerans. Det tar lång tid för plastgjuten betong att härda och kapa betong. 
(Wahlström, 1969) 

Den vanligaste metoden är prefabricerade, slakarmerade betongpålar som tillverkas i olika 
dimensioner på fabrik. 

För snabbare leverans tillverkas de standarddimensioner och läggs i lager. De kan vara i olika 
former liksom cirkulär, triangulär eller åttakantig, men vanligast är den kvadratisk. Tvärsnitten 
för kvadratiska är normalt 235 mm eller 275 mm, men betongpålar kan tillverkas ända upp till 
500 mm. Stora tvärsnitt används vanligen vid anläggningskonstruktion. Pålen har en bergsko 
som låter betongpålar installeras i fast jordlager eller berggrund, och därmed är möjlig att 
stoppslås. I nedre delen av betongpålar är bergskon fastgjuten. Den fastgjutna bergskon används 
för att kunna hindra skador till följd av excentrisk belastning och mittplacera belastningen. I 
finkorniga friktionsjord och kohesionsjordar utnyttjas lös bergsko för att den inte belastar 
bergsko som fast jordlager. Det är mantelytan som belastas mest av hela pålen vid installation 
i finkorniga friktionsjordar och kohesionsjordar (Olsson & Holm, 1993).  

För betongpålar finns tre olika standarder som är förändrade med armeringskvalité, 
fördragsamhet på likvärdiga betongskikt och klassificerade beroende på bärförmågan. De är 
SP1, SP2 och SP3. SP1 bör lägga last på maximalt 500 KN nedanför stoppslagning, SP2 och 
SP3 bör belastas maximalt 750 kN. Skarvar skall vara momentstyva och kan ha längder mellan 
12 till 14 m. Betongpålens pålelement är spetsburen och maximalt 13 meter. Betongpålens 
bergsko modifieras beroende på förankringsjärnens stålkvalité, och användas efter att 
betongpålens spjälkarmering blev godkänd till exempel. fjädrar, hylsa, bergsko med 
platta, dubb och förankringsjärn. (Pålkommissionen, 1996)  

Nackdelen med betongpålar är att massförträngning sker i lös lera särskild när pålarna slås 
bredvid en slänt. Lösningen är att minska massundanträngning genom att välja högsta djupen 
för lerproppar 8 m. (Olsson & Holm, 1993)  

Betongpålar är inte passande att installera nära befintliga byggnader och den tillför höga 
slagljud och vibrationer. Eftersom betongpålar har stort tvärsnitt är massundanträngningen stor 
och slagningen tar lång tid. När jordlagren är fritt från stenblock och andra svårigheter kan man 
använda betongpålar. På grund av att betongpålar kan spricka vid slagning mot eventuella 
hinder, exempelvis stenblock är dessa pålar lämpliga att använda när jordlagren är fria från 
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hinder. Dessutom det tar lång tid att installera betongpåle speciellt om stenblock och hinder 
finns i jordlagren. I tabell 1 visas fördelar och nackdelar med betongpålar:   

Tabell 1: Fördelar och nackdelar med betongpålar 

Betongpålar fördelar  Betongpålar nackdelar  
Vanlig i Sverige  Kan inte mäta geoteknisk bärförmåga  
Lagervara  Kan inte klara dragkapacitet  
Har olika tvärsnitt  mindre valmöjlighet av dimensioner och hejare  
Kan specialtillverkas  Risk för vattensprägning  
Kan skarvas  Slagljud vid installation  
  går ej att installera i bestämd takhöjd  
  kan sprickas  
  vibrationer  
  är inte återanvändningsbar  
  
 dyra att transporta 
. 

Betongpålar typer: SP1, SP2 och SP3 innebär bestämda armeringsmängd och dimensioner 
(höjd och bredd). 

I tabell 2 visas olika dimensioner för betongpålar (Olsson och Holm, 1993)
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Tabell 2: Betongpålar typer: SP1, SP2 och SP3 

Typ SP1 SP2 SP3 

Bredd 235 270 270 

Höjd 235 270 270 

Armering 4 Ø 16 K500B 8 Ø 12 K500B 8 Ø 16 K500B 

 

2.2.1.2 Bankpålning(träpålar) 

Bankpålning utförs framförallt vid projektering av väg och järnvägsbyggnation för att reducera 
jordens förflyttning under banklagar. Bankpålar kan vara av betong eller av trä som vi ska 
studera (Hercules, 2017).  

Det finns två metoder för att utföra bankpålar med geo nätet:  

Den första metoden förstärker marken med bankpålar, pålplattor samt armering med ett lager 
armering på toppen. Den metoden är sparsam för att man kan reducera storleken för påle plattan 
där lasten fördelas jämt på jordarmering (vid belastning deformeras armering) och förflyttas till 
plattan. Distans mellan pålplattan måste vara samma eller hälften av höjden av banken (Rebecca 
Bertilsson (SGI) 2015).  

Metoden beskrivs i SGF rapport 2:2 004, och visas i figur 2. 

 
Figur 2: ”traditionell” bankpålning, Av SGF.se. 
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Den andra metoden används för att minska sättningen och höja marken stabilitet, denna metod 
kallas lätt bankpålning eller ”Norrlands Metoden” som visas i figur 3 eftersom det utförs utan 
pålplatta. 

Installation av detta sätt verkställas genom att pålar trycks ner träpålar till önskat djup med 
centrumavstånd mellan pålar som varierar från 0,8 till 1,2 meter i tresidig utformning. Träpålar 
skiljer sig från betongpålar för att träpålar placeras så tätt från varandra medan betongpålar kan 
ha större avstånd. Över träpålarna placeras två till tre lager av Geo nätet med låg bärighet så det 
förstärker marken samt föra lasten till grunden. 

Vid anläggning av denna typ måste man undvika att träpålen angrips av röta eller de torkar, 
därför används ett lager av finkornig jordart som är vattenmättad (Rebecca Bertilsson (SGI) 
2015). 

 

Figur 3: Lätt bankpålning med träpålning. 

Skillnaden mellan de två metoder illustreras i tabellen3 : Fakta har hämtats av (Rebecca 
Bertilsson (SGI) 2015). 

Tabell 3:Jämförelse mellan vanlig bankpålning och lättbankpålning 

Bankpålning Träpålar för lätt bankpålning 

Pålar läggas utspridda Pålar läggas tätare 

Görs med pålplatta Görs utan pålplatta 
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Stoppslås Förs ner till hårt lager utan att det stoppslås 

Passar när banken är så hög När banken har normalt höjd 

Utförs med 1–2 lager av grova nät Utförs med flera lager av tunnare nät 

Vid installation av bankpålning grävas 
jorden relativt lite 

Vid installation av lätt bankpålning grävas jorden till 
grundvattennivå 

Används för att stabilisera jorden samt 
minska sättningen 

Används bara för att minska sättningen 

 
- I denna studien behandlas och analyseras enbart träpålar: 

 
 Träpålar 

Träpålar tillverkas av gran eller fur som hämtas från södra Sverige för att träden där är längre 
utsträckta, träpålar visas i figur 4. 

Träpålar används antingen till visstidsprojekt t.ex. arbetes vägar eller i långtidsprojekt och då i 
kombination med betongpålar. I dessa fall måste träpålarna hamna under grundvattennivå så 
det inte angrips av röta.  

I de fall vattnet är varmt och förorenat kan det orsakas att träpålarna ruttnas snabbare därför 
används betongpålar istället. D.v.s. att träpålar blir under komponent av den sammansatta pålen 
(trä och betong) t.ex. vid byggnation av pålbryggor (Cederwall, Lorentsen & Östlund, 1990). 

Anläggningen för träpålar görs genom att slå ner pålen i marken som visas i figur 5, den spetsiga 
sidan nedåt så det bli lättare för pålen tränga ner i marken till önskat djup. Ibland förstärkas 
pålen med en sprickring i den spetsiga änden och andra änden skärs lätt med motorsåg 
(Hercules, 2017). Den maximala längden på träpålar kan vara 18 m. (Luleå, Grundläggning 
med pålar 1998, 2) Toppens diameter kan varierar mellan 120 och 150 mm. 
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Figur 4:Träpålning Göta kanal. Foto av Natalee Alyusif 

Vid installation av träpålar i friktionsjord komprimeras marken kring pålen medan vid 
installation i kohesionsjord trycks jorden åt sidan och till en viss sträcka börjar 
skjuvhållfastheten hos leran minskas dramatisk. Leran skjuvhållfastheten fås tillbaka så 
småningom efter hand (Luleå, Grundläggning med pålar 1998, 1). 

I Sverige har Geonät använts under en lång tid tillsammans med träpålar för att skapa starkare 
jordlager och fördela lasten på pålarna. Geonät kan dock inte bära jordlasten mellan pålarna. 
Nätet används för att stoppa vägbanksfyllningar att pressas ner mellan pålplattorna. Geonätet 
förstärker vägbankskonstruktionen och bär horisontalkrafter (Rebecca Bertilsson (SGI) 2015). 

 
    Figur 5: Träpålar projekt i Norsholm.  

Fördelar och nackdelar med träpålar definieras i tabell 12, lite fakta hämtade av (Luleå, 
Grundläggning med pålar 1998, 2):
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Tabell 4: Fördelar och nackdelar med träpålar. 

Träpålar fördelar Träpålar nackdelar 

Reducera sättning  

Kan skadas lättare än andra pålar (Låg lastkapacitet) 

Finns i naturen (tillverkas inte) kan placeras bara under grundvattennivån 

lätt att behandla Angrips av röta över grundvattennivå samt angrips av 
bakterier 

Är billiga Svårt att tränga in i hårda jordlager 

Lätt att kapas till bestämd längd Max längd är 18 m 

Miljövänliga Kan inte återanvändas 

 
Används bara i lös jordart 

 

2.2.1.3 Kalkcementpelare 

Kalkcementpelare som visas i figur 6 används för att stabilisera djupet i kohesionsjord, alltså 
för att förstärka lera eller torv så att man kan bygga på ett säkert sätt och undvika sättningar. 
Istället av att sätta KC pelare kan man schakta bort dålig jord eller påla. Metoden har både 
ekonomiska fördelar och tekniska fördelar, (Keller, 2017). 

Enligt Keller.se är KC-pelare inblandning av kalk och cement där man blandar leran med ett 
torrt bindemedel som hjälper vattnet i leran eller torven att bli hårdare och resulterar till en tät 
jord. Dessutom beskrivs att KC-pelare är fördelaktigt för att hejda ras i slänter där ny last tillförs 
vid exempelvis nybyggnation av väg på släntkorn.. Denna metod nyttjas bland annat för att 
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minska sättningar och öka stabiliteten för exempelvis väg- och järnvägsbankar, djupa schaktar 
och ledningsgravar. KC-pelare används främst i jordar som  

innehåller lera men även i andra jordarter. Till ett bestämt djup borras ned ett blandningsverktyg 
med diametern 400–1000 mm som tillverkar KC pelare.  Därefter vänds rotationsriktningen i 
bottenläget och blandningen med leran sker genom uppdragningen och kraftig rotation.  Sedan 
blandas torr kalk och cement i lämpliga proportioner som jorden fordrar, vilket inleda kemisk 
process som innebär att jordens hållfasthet har ökat. Det är krav att vattenhalten ska vara minst 
20 procent. Max pelarlängd ca 23 m, (Hercules, 2017).  

 
Figur 6: KC-pelare, Av SGF.se 

Enligt SGF.se är pelarens djup ca 25 m och diametern är normalt 0,6 eller 0,8 m. Beroende på 
användningsområde kan pelaren monteras in singulärt eller sammanfogade med olika  

mönster, i form av skivor, gitter eller block som visas i figur 7. För singulära pelare är 
centrumavståndet vanligen 0,8–1,7m. Ett block med högre hållfasthet än den svaga leran fås 
genom samspel mellan pelare och omgivande jord. Hållfastheten ökar normalt 10–20 gånger 
per månad. På så sätt och vis för stenpelare förstärks jorden genom att det uppkomma att system 
med pelare och jord, det bildas ett block som har en större hållfasthet än den oförstärkta leran. 
Det finns olika typer av bindemedel som kan användas beroende på jordarten önskade 
egenskaper, men kalk och cement är de vanligaste.  
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Figur 7: Kompendium Geoteknik och grundläggning , Installation av KC-pelare. 

Fördelen med att använda KC-pelare enligt SGF är:  

Metoden är Kostnadseffektiv  

Metoden är flexibel, kan anpassas med hänsyn till jordförhållanden och platsspecifika krav. 

Metoden är Miljövänlig, bland annat med hänsyn till lågt buller och små vibrationer under 
installation samt utnyttjande av jorden.  

 

 
Figur 8: SGF.se 

Idag används KC- pelaren främst vid grundläggning samt förstärkning under bankar och i 
kombination med tryckbankar.  

Till nackdel för KC-pelare kan nämnas att några fall har denna förstärkningsåtgärd startat skred. 
Därför är det viktigt att innan förstärkning med KC pelare rekommenderas måste hög 
uppmärksamhet iakttagas och ordentlig undersökning göras. 
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 Dessutom kommer risken för hållfasthetens nedsättning i sammanhang med installationen. 
Nedsättning av skjuvhållfastheten som är vanlig under varje pelare måste beaktas då installation 
mot sned, hård botten kan orsaka allvarliga konsekvenser.  

KC-pelare används till: Reducera sättningar, minska risken för ras och skred, höja säkerheten, 
minska vibrationer, minska läckage och förbättra tätningen. 

Pelaren kan placeras utifrån markförhållande och projektering. De fyra typer är mest vanligaste 
och förekommande i projekten. 

Geotekniska undersökningar: 

Enligt tabell 5 ser vi att KC-pelare är mest användbar i jordar som innehåller löst lera och 
därmed i jordar som består av organisk jord, silt och lös sand. 

Tabell 5: Jordtyper. Av SGF jordförstärkning 

 
2.2.1.4 Stenpelare 

Stenpelare är en av grundförstärkningsmetoderna som används i många länder runt om i 
världen. 

 Metoden är miljövänlig eftersom det används krossat berg, sten eller grus (som är framkomliga 
i naturen) vid mark stabilisering och dränering (krossat material har hög permeabilitet) för 
vägar, vägbankar, järnvägar samt byggnation. Anläggningen av den typen påverkas av kyla så 
det rekommenderas att materialet är torrt(Keller, 2017). Lasten som stenpelare kan bära och för 
sig ner till grunden varierar från 15 till 40 ton (Keller, 2017). 

Stenpelare skapas genom att vibrera marken och göra ett hål som i sin tur återfyllas med krossat 
material i sektioner med halv meter. Diametern för stenpelare kan variera från halv meter till 
en meter, där diametern ökas ju lösare marken är, eftersom motståndet mot vibrator från jorden 
blir mindre. 
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Det finns tre metoder för att bygga stenpelare beroende på markförhållande: 

I denna första metod skapar vibrationen ett cylindriskt hål som fylls med krossat material, grus 
eller sand som pressas ihop med en vibrator eller så kan hålet skapas med ett stålrör som sedan 
packas med krossat material då röret förflyttas upp och ner(SGF.se). Vibrationen försämrar 
hållfasthet hos jordarter då det försvagar bindningskrafter mellan jordens korn (Hayward 
Baker, 2004).  

I figur 9 visas den traditionella metoden: 

I den andra metoden som kallas våta metod används i mycket lösa jordarter där vattnet 
strömmas med högt tryck för att föra bort de små partiklar av jorden som byts mot 
fyllnadsmaterial och på så sätt bildar en stabiliserad mark. Nackdelar med denna metod är att 
vattnet som används i metoden måste bort och behandlas innan den kan återanvändas samt att 
metoden medför stora massor av slam (Hayward Baker, 2004). 

 
Figur 9: Traditionella metoden. Av SGF.se. 

I den tredje metoden som är torra metoden som visas i figur 10 formas pelaren stegvis då 
vibrator med ett rör pressas ner i marken i samband med att jorden har spolats bort med 
tryckluft. Hållet fyllas med krossat material, grus eller sand och massan pressas samman med 
en vibrator. Nackdelen med den metoden är att pelaren längd kan vara max 20 meter till 
skillnaden från våta metoden där pelaren kan vara upp till 25 meter samt har krossat material 
större kornstorlek (Greenwood och Kirsch, 1983) (SGF.se). 
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I figuren 10 visas den torra metoden: 

 
Figur 10: Stenpelare enligt torr metod. Av Hayward Baker (2004).  

Vibrator som har använts på alla metoder har mindre diameter än pelaren som hade skapats 
p.g.a. Krossat material tryck åt sidan (Greenwood och Kirsch, 1983). 

Vid installation av stenpelaren behövs inte specifika kunskaper eller utrustning men 
regelbunden undersökning måste göras för slänter i område för att det kan förekomma 
sidoförskjutningar. Det tar cirka 3–5 arbetsdagar för att verkställa 100 m2 av stenpelaren från 
etablering till förstärkning samt för att verkställa 100 m2, kostar det mellan 50–100 tusen kronor 
endast för förstärkning(SGF.se). 

Dessa förstärkningsmetoder är mest passande i lös sand, silt och lös lera d.v.s. jordarter som är 
svårt att omstruktureras, då används metoden för att stadga marken samt minska sättning i 
jorden som kan uppstå under lång tid. Krypningen som uppstår till lös lera i den miljön där 
stenpelare installeras kan ha stor inverkan på pelaren (Greenwood och Kirsch, 1983). 

I tabell 6 visas stenpelare anpassning till olika jordarter. 
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Tabell 6: Jordtyper. Av SGF jördförstärkning 

 
Nackdelar och fördelar med stenpelare visas i tabellen 7 (SGF.se):  

Tabell 7: Nackdelar och fördelar med stenpelare. 

Stenpelare fördelar Stenpelare nackdelar 

Minska sättningar Kan inte minska läckage 

Minska risken för skred Kan inte minska erosion 

Höja säkerhet Stenpelaren diametern beror på jordens 
styvhet 

Minska vibrationer 
 

Miljövänlig metod 
 

Materialet hämtas från närliggande 
område 

 

Har god beständighet 
 

Används i lösa och fasta jordart 
 

Kan inte sprickas 
 

Har stor konsolidering grad 
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2.2.2 Geotekniska undersökningar 

Innan bestämning av grundläggningsmetod i början av ett projekt är det viktigt att utföra en 
geoteknisk undersökning. Syftet med denna geotekniska undersökning är att bestämma jordens 
och bergets egenskaper samt markförhållande. Samtidigt studera vilka laster som marken klara 
av. Enligt Husgrunder.se ska marken klara av minst 50 KN i exempelvis löst lagrad sand. Hur 
detaljerad undersöknings är beror på vad marken ska användas till. Denna undersökning görs 
så att man kan välja en grundläggningsmetod med hänsyn till kostnaderna, alltså ge underlag 
för val av metod. Efter undersökningen ges förslag på de handlingar som behövs för att förstärka 
marken på bästa sätt.  

När man är osäker på markförhållanden så är det viktigt att utföra en geoteknisk undersökning, 
på det sättet sparar man pengar och säkrar byggnaden från sättningar samt undviker risker med 
markanvändningen, såsom ras och skred. Ibland är marken redan undersökts och behöver inte 
kontrolleras. Geotekniska undersökningar svarar på vad marken består av såsom berg, lera eller 
sandjord. Det ger även svar på markens hållfasthet, ifall marken har låg hållfasthet och kräver 
åtgärder så som pålning eller kompensationsgrundläggning. (Husgrunder.com, 2017) 

Enligt SGI.se är det viktigt att innan undersökningen startas göras en arkivinventering av gamla 
forskningar på platsen och miljön. Därför måste all information om området bedömas och 
innehålla information om: topografiska kartor, gamla stadskartor, geologiska kartor med 
beskrivningar, flygfoton samt erfarenhet från området.  

Det är även bra med platsbesök och att samla uppgifter om kablar, ledningar och 
underjordsanläggningar. De geotekniska undersökningar som kan göras är: (SGI) 

Geoteknisk fältundersökning,  

Geofysiska undersökningar,  

Jordlagerföljd - jordart och bergnivå,  

Odränerad skjuvhållfasthet och friktionsvinkel,   

Provtagning och laboratorieförsök,  

Grundvattenförhållanden  

Kontroll- och uppföljningsmetoder. 

Av Geotekniska undersökningar lär man sig mycket om jordlagerföljd, 
grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Samt ge olika lösningar för att 
undvika sättningar och andra problem som ras och skred. Därför är det viktigt att göra 
geotekniska undersökningar speciellt för känsliga byggnationer som kräva extra noggrannhet. 
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3 FALLSTUDIER 

I det här kapitlet finns fakta om företaget NCC, och dem olika projekten som ska undersökas 
och jämföras, för att hitta den mest kostnadseffektiva grundläggningsmetoden. 

3.1 NCC 

NCC är ett nordisk ledande bygg och fastighetsutvecklingsföretag som bildades år 
1989.    Förkortningen NCC innebära Nordic Construction Company som bildades först genom 
att JCC och ABV samlades under en och samma symbol år 1988. Ncc har nästan 1700 med 
omsättning på 53 Mdr SEK år 2016. NCC är en stor verksamhet när det gäller utvecklingen av 
framtida arbete, boende och kommunikation. Alltså utveckla om att bygga bostäder, 
kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar 
samt övrig infrastruktur. Samt erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och 
asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.( NCC koncern.se, 2016) 

NCC har fyra nordiska affärsområden som är: NCC industri, NCC infrastructure, NCC 
buildning och NCC Property Development. De affärsområdena ingår i tre olika affärslogik. En 
industriaffär bedrivs inom NCC industri med en inriktning på främst stenmaterial- och 
asfaltsproduktion. En bygg- och anläggningsaffär, som bedrivs inom både NCC Infrastructure 
och NCC Building. Samt en utvecklingsaffär, som bedrivs inom affärsområde NCC Property 
Development . (NCC organisation.se, 2016) 

Fyra värderingar som finner NCC tillsammans är Ärlighet, Respekt, Tillit och Framåtanda. 
Dessa värderingar är grunden för att vägleda besluten och uppträder i vardagen. De fungerar 
som kompass för både affärspartners och medarbetare. På så sätt skapar en hållbar 
samhällsutveckling och nöjda kunder. (NCC värderingar, 2016). 

NCC samarbetar med olika universitet och högskolor, och är aktivt på 6–8 industridoktorander 
som bidrar till utvecklingen. Framtida mål hos NCC är att bygga till rätt pris med liten 
klimatpåverkan. NCC satsar på att göra bättre byggmetoder och minska energianvändning. 
(NCC forskning och utveckling, 2016) 

NCC:s huvudkontor i Östergötland är Norrköping. Där sitter ungefär 20 personer. De arbetar 
med projektering för nya olika projekt, samtidigt sälja in NCC till personer som vill bygga. Vi 
gjorde vårt examensarbete i kontoret Norrköping med inriktning grundläggning. 
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NCC Infrastruktur 
 
NCC Infrastrukturen är effektiv i anläggnings område som överlämnar olika 
infrastrukturprojekt från utformning och konstruktion till tillverkning och service utifrån en 
sysselsättning som är klassificerat i två avdelningar: 

Det första är Civil Engineering som koncentrera sig på stora projekt som vägar, järnvägar och 
tunnlar och projekt med komplicerade betongkonstruktioner. 

Det andra är Infra Services som utföra ett mindre och medelstort arbete med mindre uppdrag 
inom infrastrukturområdet. Det handlar om olika sorter av utkast och service som t.ex. 
markarbete, rörarbete samt alla möjliga lösningar för att skydda miljö i trafiken liksom väg och 
driftservice. 

Nuförtiden har affärsområdet i Sverige och Norge en kraftig ställning, och tillsamman är de 
bästa tillväxtmarknader. Där i resterande Norden har NCC Infrastructure en ganska liten 
marknadsandel. 

NCC Klienter finns främst i den allmänna område. Lokal existens är ett stort behov, inte bara 
för de små och mellanstor uppgiften för att lokala konkurrensen är stor. 

Medan de stora projekten är utplacerade i den internationell konkurrens och därför behövs 
specialist kvalifikation på hög klass. (NCC infrastruktur, 2016) 

3.1.1 Projekt 

I det här examensarbetet kommer undersökas olika projekt. tre projekt om betongpålar, en om 
stenpelare, en om träpålar och en om KC-pelare. 

3.1.1.1 KV Hästen, Katrineholm 

 
Figur 11: Hästen flerbostadshus, av google.se 
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Hästen Katrineholm är ett centralt kvarter som består av flerbostadshus. Bostadsbyggnation är 
2 etapp samt garage. Huset består av åtta våningar och Totalt antal lägenheter som planerades 
var 132 st. beräknades inflyttning för etapp 1 var 1 december 2015. Byggherren är Katrineholms 
Fastighets AB och Beställaren är NCC. 

Omfattning: 

Hästens installation är av betongpålar HP235 med lastkapacitet 550 KN och medellängd 14m. 
Kapning en etablering av pålkran/etapp separat a-pris samt två etableringar av kapmaskin/ etapp 
separata. (Hercules grundläggning AB, 2015). 

Tabell 8: Hästen projekt etapp 1,Ersättning etapp1: 

Slagning av betongpålar Mängd Enhet A-pris Kostnad, SEK 
Hp235 ml 14 m 200 st 5 630 1 126 000 
Tillkommande längd  ml 340  
Avgående längd  ml 170  
Reglerpris skarv  st 900  
Etablering pålkran 1 st 50 000 50 000 
Etablering pålkap 2 st 6 000 12 000 

 

Tabell 9: Hästen projekt etapp 2, Ersättning etapp2: 

Slagning av betongpålar Mängd Enhet A-pris Kostnad, SEK 
Hp235 ml 7 m 250 st 3200 800 000 
Tillkommande längd  ml 340  
Avgående längd  ml 170  
Reglerpris skarv  st 900  
Etablering pålkran 1 st 50 000 50 000 
Etablering pålkap 2 st 6 000 12 000 
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3.1.1.2 Sörmlands Museum, Nyköping 

 

 
Figur 12: Sörmlands Museum, av Museeum.se 

Sörmlands museum är ett hus med många utförbarheter där inomhus arean är 13000m^2 och 
utomhus area är 1000 m^2. Museum är byggt i Nyköping av NCC som är huvudentreprenörer 
och byggherre är landstinget Sörmland. Stor del av museet är magasin som består av glasade 
väggar vilket gör det öppen. Samt museets fasad byggdes av stora delar av grafisk betong. Huset 
innehåller konferensrum, museibutik, restaurang med café rum för ventilation, el och städning. 
Utomhus innehåller lekplats för barn samt platser för utställningar, evenemang och 
uteservering.          

Omfattning: 

Museet installationen är av betongpålar HP 350, Hp270, HP235 med medellängd 43 m. 
Kapning, stödvågsmätning enligt Eurokod och auger borrning till djupet 12m, en etablering av 
pålkran samt tre etableringar av kapmaskin ingår. Vi valde att undersöka betongpålar med 
HP235. (Hercules grundläggning AB, 2015).     

 
Figur 13: Sörmlands Museum.se 
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Tabell 10: Sörmlands Museum, ersättning: 

Slagning av betongpålar Mängd Enhet A-pris Kostnad, SEK 
Hp235 ml 43 m 174 st 15 130 2 632 620 
Tillkommande längd  ml 280  
Avgående längd  ml 140  
Reglerpris skarv  st 900  
Etablering pålkran 2 st 45 000 90 000 
Etablering pålkap 3 st 6 000 16 000 

3.1.1.3 Tornby, Linköping 

 
Figur 14: Tornby handelsgårdar, av NCC.se 

 Tornby är den största handelsgård i Sverige som ligger utanför Linköpings centrum. Den är 
kommunens arbetsområde där finns cirka 450 företag. 

I början var det tänkt att vara traditionellt industriområde men efter hand utvecklats till ett stort 
centrum. Butiksyta är 10 000 kvm och exempelvis av butiker är: IKEA, Jula, ICA Maxi, Coop 
Forum, Systembolaget. Det finns Parkering med cirka 1 000 platser och cykel samt gångbanor 
byggda i anslutning.  Området börjades bygga 2015 och inflyttning var 2016. Runt Om och i 
området finns mycket service. Där finns restauranger, kaféer, hotell och konferens, gym, 
bilverkstad, post, apotek, Systembolaget och livsmedelsbutiker. 

Omfattning: 

Tornby installationen är av betongpålar HP 350, Hp270, HP235 med medellängd 13,5 m. 
Kapning efter erforderlig stödvågsmätning enligt Eurokod, två etableringar av pålkran samt tio 
etableringar av kapmaskin ingår. Vi valde att undersöka betongpålar med HP235. (Hercules 
grundläggning AB, 2015). 

Tabell 11: Tornby projekt, ersättning: 

Slagning av betongpålar Mängd Enhet A-pris Kostnad, SEK 
Hp235 (SP1) ml 13,5 m 526 st 6300 3 313 800 
Tillkommande längd  ml 360  
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Avgående längd  ml 180  
Reglerpris skarv  st 900  
Etablering pålkran 2 st 50 000 100 000 
Etablering pålkap 10 st 6 000 6000 

3.1.1.4 Hornbach, Skåne 

 

Figur 15: Hornbach byggvaruhus, av google.se 

HORNBACH gäller en bygg- och trädgårdsmarknad på ett plan som är 18 000 meter och det 
består av tre byggnadsdelar, projektet ligger i Helsingborg.Projekt utförande började från 
augusti 2012. 

Omfattning 
 
Husbyggnadsarbeten av detta byggvaruhus omfattas av byggnader på fastigheten Grustäkten 4, 
Helsingborg.  Byggnaderna ska användas som en byggmarknad, trädgårdsmarknad och som 
drive in hall för leverans av större byggvaror. Byggnadens bärande konstruktion skall utföras 
av stålkonstruktion. Ingen av byggnaderna är försedda med källare. I detta projekt beställaren 
beslutade om att använda stenpelarmetoden. Metoden är vanlig utomlands, Hornbach är ett 
österrikiskt bolag. 

Tabell 12: Hornbach byggvaruhus, ersättning: 

Stenpelare Mängd Enhet A-pris Kostnad, SEK 
Etablering, K98 1 st 1016K 1 015 896 
Inblandning material 25 700 m 185,60 4 769 920 
Bergkross till stenpelare 22 500 ton 108,00 2 430 000 
Provbelastning 3 st 102 426 307 277 
Förflyttning av maskin 6 420 st 154,60 992 532 
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3.2 Kalkyleringsmetod 

Beräkningen av kostnaderna för tre grundläggningsmetoderna betongpålar, stenpelare och KC-
pelare analyseras i detta kapital. Nedan finns förklaring om kalkylens upplägg och vilka formler 
som användes för att jämföra kostnadseffektiviteten för metoderna. 

3.2.1 Första beräkningsmetod 

 
Först genomfördes en jämförelse mellan tre projekt med betongpålar för att ta fram en 
genomsnittligt kostnad/ meter för kunna göra en jämförelse med stenpelare och KC-pelare 
(tabell 13).  

Tabell 13: Betongpålar projekt 

 
 

Vi har valt en typ av betongpålar som är HP235 för de tre projekt som vi jämför. Längden växlar 
mellan 7–43 meter pålar/pelare för de olika projekt samt pelare/pålar mängend växlar mellan 
174 - 526 st. och detta beror på projektstorlek. 

Etableringskostnaden varierar för de olika projekten och detta beror hur stor är projekten, 
eftersom kostnaden slås ut på totala längden pelare, därför tog vi ett genomsnitt mellan de olika 
värdena. Eftersom betongpålar är beroende av både etableringskostnader och hur många meter 
pålar har använts, därför var det viktigt att beräkna kostnader för varje meter påle. Den sista 
raden är pris per meter-pålar som beräknades med att dela A-pris genom pålar längden för varje 
projekt och sist tog vi ett genomsnitt för pris/m = 419,45 kr/m. 

  
Tabell 14 visat att kostnaderna för stenpelare är summan av: inblandning material, 
provbelastning, förflyttning av maskin, bergkross till stenpelare. Antalet stenpelare påverkar 
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kostnaden därför det är viktigt att veta antal pelare och kostnader för flyttning av maskin. Då 
har vi gjort en kostnadsberäkning för maskinförflyttning för varje pelare som beräknas till 154,6 
kr/flytt. Stenpelare är som betongpålar beroende på hur många meter pålar har slaget därför har 
vi beräknat pris/meter pelare = 370,26 kr/m. Däremot på stenpelare har vi beräknat pris per 
meter (330,7 kr/m) genom att dela kostanden för stenpelare (8 499 729 kr) i genom hela totala 
längden (25 700 m). 

 

Tabell 14: kostnaden för stenpelare  

 
 

En liknande beräkning har gjort med KC-pelare, men eftersom NCC anläggning inte har utfört 
något projekt med denna metoden så är alla värden är antagna (Tabell 15). 
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Tabell 15: KC-pelare projekt. 

 
Kostnader för KC-pelare som visas i tabell 15 är summan av: Material och provning, 
maskinförflyttning och kostnader för överlast. Det som skiljer denna metod från de andra 
metoderna är överlastkostnader som vi fått genom att multiplicera 65 kr/m3 * volymen. KC-
pelarantalet påverkas också av kostnader för flyttning av maskin för varje pelare som vi fått 
som antagande till 60 kr/pelare. Priset för varje meter pelare blev 108 kr/m genom att dela hela 
kostnader (5 997 000 kr) genom multiplikation av mängden * längden (5 550 st.* 10 m). 

Några jämförelser har gjort mellan stenpelare, betongpålar och KC-pelare där vi antog ett 
standardlängd för pelare/pålar på 10 meter medan skillnaden var antalet pelare/pålar (100, 200, 
500, 1000 och 1080 st.) som påverkar priset per meter. Standardlängd har valt till 10 meter för 
att undvika komplexa beräkningar för skarvat pålar/pelare som kan orsaka stor kostnad. 

I Tabell 16 jämförs pris/meter för 100 st. stenpelare, betongpålar och KC-pelare utan att ta 
hänsyn till etableringskostnader blir betongpålar pris per meter dyrare än stenpelare och KC-
pelare d.v.s. 419 kr/m > 370,7 kr/m > 108 kr/m som på bilden nedan. 
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Tabell 16: jämförelse tabell mellan 100 st. Betongpålar, stenpelare och KC-pelare (pris/m). 

 
 
Däremot om vi beaktar etableringskostnader som har stor betydelse för kostnaden per meter 
blir betongpålar mycket billigare än stenpelare d.v.s. 479,5 kr/m < 1347 kr/m men fortfarande 
är KC-pelare billigare än både d.v.s. 183 kr/m < 479,5 kr/m < 1347 kr/m ( se Tabell 17) 

Tabell 17: : jämförelse tabell mellan 100 st. Betongpålar, stenpelare och KC-pelare 
(pris/meter inkl. etablering) 

 
 

Den totala kostnaden (479 453 kr) för betongpålar som visas i tabell 17 som är beräknat av att 
multiplicera [ mängden (100 st.)*längden (10 m)* pris/m (419 kr/m)] samt att summera 
resultaten med etableringskostnader (60 000 kr). Då beräknas istället de totala kostnaderna (1 
346 625 kr) för stenpelare med att multiplicera [ mängden (100 st.)*längden (10 m)* pris/m 
(330,7 kr/m)] och summera resultaten med etableringskostnader (1 015 896 kr). 

D.v.s. Ekvationerna blir: 

Kostnader betongpålar=(mängd*längd* pris/meter)+ etablering. 

Kostnader stenpelare =(mängd*längd* pris/meter)+etablering. 

Kostnader KC-pelare =(mängd*längd* pris/meter)+etablering.  



FALLSTUDIER 
 

33 

Kostnader för varje meter pelare/Pålar (inklusive etablering) beräknas med att dela de totala 
kostnaderna genom multiplikation av (mängden*längden). 

D.v.s. Ekvationer blir: 

Pris/meter betongpålar (inkl. etablering) =Kostnader betongpålar/(mängd*längd) 

Pris/meter stenpelare (inkl. etablering) =Kostnader stenpelare  / (mängd*längd) 

Pris/meter KC-pelare (inkl. etablering) =Kostnader stenpelare  / (mängd*längd) 

Flera jämförelser i tabellerna har gjorts genom att öka antalet pålar/pelare.  När vi har ökat 
antalet stenpelare och betongpålar till 1080 st. fick vi samma pris per meter (425 kr/m) för båda 
metoderna (se tabell 18).  Medan antalet KC-pelare har minskat till 23,7 för att få samma 
kostnader per meter d.v.s. (425 kr/m).  

 
Tabell 18: jämförelse mellan 1080 st. Betongpålar och stenpelare samt 23,7 st. KC-pelare. 

 
 

I figur 16 och 17 visas alla jämförelse skillnaden mellan betongpålar, stenpelare och KC-pelare 
beroende på antalet pålar/pelare.
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Figur 16: Skillnaden mellan de tre grundläggningsmetoderna. 

 
 

Figur 17: Skillnaden mellan de tre grundläggningsmetoderna med tydligt diagram. 
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3.2.2 Andra beräkningsmetod 

En ny beräkning har gjorts med olika byggnadsstorlek där vi valt t.ex. 5000 m², 10 000 m² eller 
15000 m² för att beräkna och jämföra de totala kostnaderna för varje grundläggningsmetod. 
Beräkningen visar alltså se hur kostnaden ändras beroende på projektets storlek. (se tabell 19) 

I nya beräkningarna antogs antalet pelare/pålar där mängden är beroende på byggnadsstorlek. 
Tre olika jämförelsetabeller har skapat där vi tog olika längder t.ex. 10  m, 15 m och 25 m. 

De totala kostnaderna för stenpelare och KC-pelare räknas ut på samma sätt. Kostnader för 
betongpålar summeras med skarvkostnader som tillkommer när längden för betongpålar blir 
mer än 12 meter (som är standardlängd för betongpålar).  

D.v.s. Ekvationer blir: 

Kostnad betongpålar =(mängd*längd* pris/meter)+etablering +(skarv kost.* antalet). 

Kostnader stenpelare =(mängd*längd* pris/meter)+etablering. 

Kostnader KC-pelare =(mängd*längd* pris/meter)+etablering. 

På tabell 20 är betongpålar längd 25 meter därför vi måste lägga till skarv kostnader på den 
totala kostnader. Trots att vi har nu skarv kostnader men ändå är betongpålar den billigaste 
metoden för att grundlägga med. 
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Tabell 19: Kostnadsjämförelse mellan 10 m långa Betongpålar, stenpelare och KC-pelare. 
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Tabell 20: Kostnadsjämförelse mellan 25 m långa Betongpålar, stenpelare och KC-pelare
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Figur 18, 19 och 20 Visar skillnaden mellan betongpålar, stenpelare och KC-pelare beroende 
på byggnadsstorlek samt längden av pålar/pelare. 

 
 

Figur 18: Skillnaden mellan tre grundläggningsmetoderna beroende på pålar/pelare längd. 
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Figur 19: Skillnaden mellan tre grundläggningsmetoderna beroende på pålar/pelare längd. 
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Figur 20: Skillnaden mellan tre grundläggningsmetoderna beroende på pålar/pelare längd. 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

Detta examensarbete uppmärksammar kostnadseffektiviteten för olika grundläggningsmetoder. 
Vi har under arbetets gång lagt märke till olika faktorer som påverkar valet av 
grundläggningsmetod. Faktorer som påverkar metodvalet är bland annat projekttyp, 
markförhållande, kostnader, typ av byggnad och tid. Varje faktor har en särskilt påverkan i ett 
projekt, därför är det svårt att uppge en allmän metod för val av grundläggningsmetod ur en 
kostnadseffektivitet synsätt. 

 Under arbetet har fyra intervjuer genomförts och fyra projekt har studerats för att komma fram 
till resultaten. Intervjuerna var i form av frågeformulär som behandlade de fyra 
grundläggningsmetoderna, geotekniska undersökningar och kostnadseffektivitet. 
Frågeformuläret skickades till erfarna personer som arbetar hos NCC och Hercules och har 
goda kunskaper om de berörda grundläggningsmetoderna. Svaren var varierande och allmänt 
om de olika grundläggningar metoderna och hur valet av grundläggningsmetod kan påverka ett 
projekt. Alla fyra var överens om att kostnader, effektivitet samt geotekniska undersökningar 
påverkar valet av grundläggningsmetod där den mest ekonomiska metoden prioriteras att 
använda. 

  
De flesta entreprenörer väljer att arbeta med stålpålar eller betongpålar eftersom de får mycket 
last/ kr. Enligt de entreprenörerna kommer betongpålar och stålpålar användas mest i framtiden, 
medan de undviker att arbeta med stålkärnepålar då detta både är en dyr och tidskrävande metod 
(den metoden undersöktes inte i examensarbete). 

 I jämförelse med andra metoder är stenpelare en ovanlig metod i Sverige som används. 
Stenpelare har två utförande metoder den våta och den torra metoden där den torra metoden har 
max djup mellan 6–10 m och anges vara en bättre metod med tanke på miljön. Vi fick inte 
mycket information från våra intervjupersoner eftersom företaget inte föredrar att använda den 
metoden för att stenpelare har höga kostnader på grund av höga etableringskostnader. Man kan 
välja mer än en metod på ett projekt t.ex. slagna betongpålar och borrade stålpålar enligt 
Johan på Hercules och detta beror på projekttyp. Olika metoder kan även väljas samtidigt när 
man till exempel har berg i ena husdelen och 10 m ner till fast grund i andra så blir det 
någonstans en övergång från slagna pålar till borrade pålar Enligt Kenneth, Platschef hos NCC 
anläggning. 

  
Det finns olika faktorer som kan påverka tidsplaneringen såsom bortslagning av felmetoden, 
samt ojämna markförhållande, ju hårdare mark desto längre tid tar det för att utföra de olika 
grundläggningsmetoderna. 
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Problemet som kan uppkomma under projekt utförande är ras, skred, lång tid producering eller 
användning av fel metod och det här på grund av bristfälliga geotekniska undersökningar. 
Dessutom på grund av att beställaren inte beställt spont utan chansar på att schakta med slänter 
eller att man köper in spont av mindre seriösa bolag som ”konstruerar” sponten själva Enligt 
Kent, Produktionschef hos Hercules Grundläggning AB. 

 Slutligen visade det sig att metoden med stenpelare var dyr vid små projekt på grund av hög 
etableringskostnad och tidskrävande utförande. Det är inte alla entreprenörer som känner till 
denna metod och det påverkar ekonomin och tid negativt.  I det enda stenpelare projektet som 
utfördes i Sverige var beställaren önskemål att använda stenpelare. Hade det inte varit ett 
beställarkrav skulle entreprenören i detta fall inte arbetat med en så pass okänd metod.  Metoden 
med betongpålar är mest ekonomisk och är en relativt snabb metod.  

 De fyra projekt som undersöktes var tre med betongpålar och en stenpelare och en till 
antagande projekt med KC-pelare. Kostnader och antal pålar/pelare jämfördes mellan de olika 
projekten. Pris per meter jämfördes mellan projekten med betongpålar och projektet med 
stenpelare, jämförelse med KC-pelare baserades på antagna värden. De kostnader som finns i 
rapporten är tagna från de färdiga projekt som vi redan undersökte. Alla beräknade kostnader 
är byggda på värderingar av den existerande pris situationen på marknaden. 

 
·   Beräkning Analys: 

Från jämförelse tabeller i den första beräkningsmetoden lägger vi märke till att om vi höjer 
antalet pålar/pelare minskar priset för meter pålar/pelare inklusive etableringskostnader. Priser 
per meter minskar mer för stenpelare än för betongpålar och detta beror på att 
etableringskostnader för stenpelare är så hög. I de sista tabellerna då antalet pelare/pålar blir 
1080 st. beräknas kostnaden för varje meter pålar/pelare (inklusive etablering) till 425 kr/m för 
både grundläggningsmetoder då blev priset samma. Medan KC-pelare kostnaden blir 425 kr/m 
då antalet minskas till 23,7 pelare. I fall man höjer antal pelare/pålar mer än 1300 st. blir 
stenpelare billigare än betongpålar med lite skillnaden. 

 I förhållande till antalet Pålar/pelare 100, 200, 500, 1000 och 1080 st. hade vi valt en 
standardlängd på 10m och jämförde metoderna. Resultaten visar att betongpålar pris per meter 
är billigare än stenpelare pris/meter. Dessutom kostnader är beroende på antalet pelare/pålar 
som behövs för varje projekt, d.v.s. Att pris per meter för stenpelare minskas när vi ökar antalet 
pelare. 

I den sista tabellen fick vi ett samma kostnad på 425 kr/ meter för 1080 st. betongpålar och 
stenpelare.  Detta på grund av att etableringskostnader för stenpelare är mycket dyrare än 
betongpålar och detta påverkar kostnaderna. 

Etableringskostnaderna påverkar resultaten för både betongpålar och stenpelare men utan 
hänsyn till etableringskostnader blir betongpålar dyrare än stenpelare. Men om vi beaktar 
etableringskostnader blir betongpålar billigare än stenpelare vilket är vanlig och känt att 
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betongpålar är billigare än stenpelare. Till exempel i vår beräkning med 200 antal pålar/ pelare 
och medellängd på 10 m blir kostnaderna för betongpålar mycket billigare än stenpelare. 

Kostnaderna för KC-pelares antagande projekt fick vi från NCC då hade vi inte ett färdigt 
projekt. Istället på det fick vi kostnader för förflyttning maskin, etableringskostnader och pris 
per meter från NCC platschef. Exakt som betongpålar och stenpelare har vi provat med 100, 
200, 500 och 1000 st. pelare och kostnaden per meter var mycket billigare än både betongpålar 
och stenpelare. Sedan provade vi att räkna med 23,7 st. KC-pelare. Vilket innebär att alla 
metoder kostar mycket mer ju mindre projekt som ska grundläggas medan den kostar mindre i 
stora projekten. Till sist i den första beräkningen visas att KC-pelare är den billigare metoden 
om vi jämför pris per meter mellan de tre grundläggningsmetoder. 

  
I de nya beräkningarna med avseende på byggnadsstorlek blir betongpålar den billigaste 
metoden medan stenpelare är den dyraste. Trots att kostnaden per meter KC-pelare är mycket 
billig jämförd med stenpelare och betongpålar är det en mycket dyrt metod jämförd med 
betongpålar för att det behövs ett enormt antal KC-pelare. 

  

För att beräkningarna ska kunna användas av NCC har vi gjort ytterligare en beräkning och 
projektstorlek. Där vi valde att jämföra projektstorlekarna 5000, 10000 och 15000 m² för alla 
tre grundläggningsmetoder. Vi valde de olika längder 10,15 och 25 m där ska varje metod 
räknas med alla tre längder och alla tre storlekar för att kunna jämföra kostnaderna noggrant 
och se den billigaste och dyraste metoden.  Uträkningen visar att KC-pelare är billigare per st. 
men det går åt fler pelare då varje pelare inte klarar samma last som en betongpåle. Till exempel 
om man slår betongpålar för att grundlägga t ex 5 000 m² lagerhall så går det åt ca 800 st. Om 
de är 10 meter långa så kostar varje påle ca 4500 kr/st. och det kostar totalt ca 3 700 MSEK. 
Medan om man slår KC-pelare så går det åt ca 3 470 st. om de är 10 m långa så kostar varje 
pelare ca 1100 kr/st. Det kostar då totalt ca 4 200 MSEK med etablering och överlast. 

 Beräknings resultat var begränsat till tre grundläggningsmetoder på grund av avgränsningar 
som gjorts under undersökningens gång samt att det inte fanns möjlighet att undersöka den 
fjärde metoden träpålar. Det som vi kommit fram till är att betongpålar är den billigaste metoden 
när man tar hänsyn till de olika storlekar och längder som vi räknade med, medan stenpelare är 
den dyraste metoden som kostar mycket att grundlägga med. 

 Avslutningsvis anser vi att betongpålar är det mest kostnadseffektiviteten 
grundläggningsmetod och kräver inte längre arbetstid. Den är den grundläggningsmetoden som 
passar bra beroende på projektstorlek och längd. Samtidigt som den uppfyller säkerhetskraven. 

 
Alla beräkningar visas i bilagorna. 
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5 SLUTSATSER 

Resultaten av detta examensarbete är baserade på fyra typer av grundläggningsmetoder som är 
träpålar betongpålar, KC-pelare och stenpelare. Från de fyra grundläggningsmetoderna kom vi 
fram till att den mest kostnadseffektiva grundläggningsmetoden som uppfyller säkerhetskraven 
är betongpålar. 

1. Vilka egenskaper har befintliga metoder för att grundlägga på jordar med låg 
hållfasthet? 

I detta examensarbete har undersökning kommit fram till att användning av rätt 
grundläggningsmetod är viktigt för att undvika sättningar i varje projekt. Varje metod har sina 
för och nackdelar som kan påverka valet av grundläggningsmetod. Då det ofta  krävs att ta 
hänsyn till den metoden som är miljömässigt och uppfyller säkerhetskraven, men samtidigt som 
inte kostar företaget mycket. Alla metoder kan inte uppfylla detta krav, därför måste företaget 
välja den bästa metoden som uppfyller säkerhetskraven samtidigt som den är mest ekonomisk. 

När det gäller betongpålar så har den sina fördelar i och med på att metoden är vanlig i Sverige, 
lagervara, har olika tvärsnitt, kan specialtillverkas och kan skarvas. Nackdelarna är att metoden 
inte kan mäta geoteknisk bärförmåga, kan inte klara dragkapacitet, mindre valmöjlighet av 
dimensioner och hejare, risk för vattensprängning, slagljud vid installation går ej att installera i 
bestämd takhöjd, kan sprickas, orsakar vibrationer, är inte återanvändningsbar och dyra att 
transportera men den andra metoden är mycket dyrare att installera. Det går att användas på 
olika djup genom att skarva til bestämd längd och den är billigt därför företaget föredrar att 
använda denna metod.  

När det gäller träpålar så är metoden billigt att användas, reducerar sättning, miljövänligt, lätt 
att behandla, finns i naturen och lätt att kapa. Medan nackdelarna är: att den kan skadas lättare 
än andra pålar (låg lastkapacitet), kan placeras bara under grundvattennivån, angrips av röta 
över grundvattennivå samt angrips av bakterier, svårt att tränga in i hårda jordlager, den har 
bestämd längd Max längd är 18 m, kan inte återanvändas och den används bara i lös jordart. De 
nackdelarna gör att träpålar har begränsat användning på grund av den kan placeras bara under 
grundvattennivån och med maxdjup på 18 m även om den är billig metod. Därför används 
metoden inte så ofta på grund av de nackdelar som påverkar säkerheten trots att den är billig. 
Därför behövde vi inte undersöka denna metod då den måste användas bara under 
grundvattennivån, trots att den är billig och miljövänlig. 

För KC-pelare är metoden kostnadseffektiv, flexibel kan anpassas med hänsyn till 
jordförhållanden och platsspecifika krav och miljövänlig, bland annat med hänsyn till lågt 
buller och små vibrationer under installation samt utnyttjande av jorden. KC-pelares nackdelar 
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är att den orsakar skred, kräver viss tid för att installera och går inte i blockig fyllning. Eftersom 
KC-pelare har begränsat användning och det är inte miljövänligt även om det har lågt buller så 
undviker man använda denna metod. 

När det gäller stenpelare så är fördelarna att den minskar sättningar, minskar risker för skred, 
höjer säkerheten, minskar vibrationer, har god beständighet, används i lösa och fasta jordart, 
kan inte sprickas, har stor konsolidering grad, materialet hämtas från närliggande område och 
är miljövänlig. Stenpelares nackdelar är att den ovanlig metod, inte kan minska läckage, kan 
inte minska erosion och stenpelaren diametern beror på jordens styvhet och används till en viss 
djup, samt det är mycket dyrt metod. Eftersom stenpelare används till en viss djup och kostar 
mycket så undviker man att använda metoden. Trots att metoden använder material som finns 
i naturen men krossning och transportering av materialet orsakar miljöskador. 

2. Vilka projektvariabler påverkar valet av metod för att grundlägga på jordar med låg 
hållfasthet? 

Det finns olika faktorer som kan påverka valet av grundläggningsmetoder liksom geotekniska 
undersökningar, markförhållanden, projekttyp, projektstorlek samt beställarens önskemål, 
därmed orsakar de höga kostnader. I det exjobbet har det koncentrerats av projektstorlek med 
olika längder 10, 15 och 25 m och varierande antal pålar/pelare för att kunna undersöka den 
mest kostnadseffektiva grundläggningsmetoder. 

Det som vi räknat fram, visade sig att längden av slagna pålar/pelare är den viktigaste faktorn 
som påverkar kostnaderna samt antalet stenpelare och KC-pelare påverkar kostnaden på grund 
av förflyttning av maskin.  

I första beräkningsmodellen är KC-pelare är den billigaste metoden, om man jämför kostnaden 
per meter, men antalet KC-pelare som behövs för varje projekt är mycket mer än andra metoder 
så totalpris blir dyrare. Eftersom KC-pelare har viss tid att installera och går ej att använda i 
blockig fyllning så undviker man använda metoden på stora projekt som kan hålla längre än ett 
år och kan innehålla hårda mark.  

3. Vilken av möjliga metoder för grundläggning på jordar med låg hållfasthet är mest 
ekonomisk?  

Utifrån vår studie samt svaren som vi fick från de intervjuade personerna påvisat att betongpålar 
är den billigaste och vanligaste grundläggningsmetod.  Medan stenpelare är den dyraste 
metoden samt tar lång tid för att utföra och den har använts bara en gång av NCC anläggning. 
Dessutom finns det få entreprenörer som utförde den metoden så det är svårt att få billiga priser, 
vilket kan orsaka höga etableringskostnader. Därför föredrar de flesta entreprenören att arbeta 
med betongpålar. 
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Beräkningarna har också visat att betongpålar är den billigaste metoden när man tar hänsyn till 
de olika längder som undersökt. Även om man tar hänsyn till byggnadsstorlek (tunga 
byggnader) som vi har undersökt då var betongpålar billigare än andra metoderna och 
stenpelare var mycket dyrt. 

  

5.1    Förslag till fortsatt utveckling 

Förslag som kan utveckla arbetet är att man kan undersöka KC-pelare metoden och träpålar. 
Samt jämföra kostnader och miljöpåverkan för varje metod. Det skulle vara bättre om man kan 
undersöka fler än ett projekt för varje metod. 

Man kan även göra jämförelse av jordarternas egenskaper och geotekniska undersökningar för 
varje metod, där man kan utvärdera olika grundläggningsdjup för att analysera metoderna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1- Intervju Stenpelare:  

Kenneth Andersson(Platschef hos NCC) 

1. Vilket projekt handlar det om? Varför används just den metoden? 

Hornbach byggvaruhus i Helsingborg.   

I detta fall var det beställaren som beslutade om stenpelare, metoden är vanlig utomlands 
Hornbach är ett Österrikiskt bolag 

2. Hur ni väljer vilken metod som passar för varje projekt?! (vilka faktorer). 

Ekonomi Tid Miljöpåverkan  

3. Vad styr valet av grundläggningsmetod! ekonomi, tid, priseffekt? (d.v.s. om 3 metoder passar 
för ett projekt, hur valet utgörs?). 

Ekonomi är väl det första man tänker på. 

4. Vilka nackdelar finns för stenpelare? 

Det är få entreprenörer som utför det så det är svårt att få priser och utförare, höga 
etableringskostnader 

5.  Det finns torr och våt metod på stenpelare vilken är mest användbar hos er på NCC? Varför? 

Känner bara till den torra metoden så jag har inget bra svar på det men den våta kan få 
miljökonsekvenser med slam och vattenföroreningar 

6. Vid vilket djup anser du att metoden stenpelare skulle vara att rekommendera? Finns en 
maxdjup för varje metod? vilken? Varför? Beror det på markförhållande eller typ av projekt 
eller storlek av projekt?   

Vid korta nivåer i till exempel utfylld mark 

Maxdjup vet ej riktigt, torr metod 6-10 m Utrustningens längd och markförhållande 

7. Vilken grundläggningsmetod skulle fånga bra som stenpelare i detta projekt 

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

Ojämna markförhållande kan givetvis påverka utförandetid ju hårdare mark desto längre tid att 
producera 



 

 

9. Vad är den vanligaste anledningen till att ett problem (skred, ras eller fel metod) uppkommer 
under byggtiden? 

Undermålig geoteknisk undersökning 

10. Vilken metod kommer att vara mest använt i framtiden? varför?! 

Tyvärr är nog KC pelare och betong pålar vanligare även i framtiden 



 

 

 

Bilaga 2: 

 

Kent Bork (Produktionschef hos Hercules Grundläggning AB) 

1.    -Hur ni väljer vilken metod som passar för varje projekt?! (vilka faktorer).  

Beroende på last, geoteknik och kostnadseffektivitet 

3.  -Vad styr valet av grundläggningsmetod! ekonomi, tid, priseffekt? (d.v.s. om 3 metoder 
passar för ett projekt, hur valet utgörs?). Det mest kostnadseffektiva 

4.  -Har ni använt mer än en metod på ett projekt? Ja, tex när man har berg i dagen i ena husdelen 
och 10 m i andra så blir det någonstans en övergång från slagna pålar till borrade 

5.  -Vilka nackdelar finns för stenpelare? Träpålar? KC-pelare? betongpålar? Har aldrig använt 
stenpelare, spillet och låga laster, tar lång tid att belasta, dyra transporter 

6.  -Det finns torr och våt metod på stenpelare vilken är mest användbar hos er på NCC? varför? 
Har aldrig använt metoden 

7.  -Vid vilket djup anser du att metoden (alla 4 metoder) skulle vara att rekommendera? Finns 
en max djup för varje metod? vilken? Varför? Beror det på markförhållande eller typ av projekt 
eller storlek av projekt?  Markförhållandena och typen av projekt avgör och är unikt för varje, 
därav svårt att svara på detta. 

8.  -Vilken grundläggningsmetod väljer ni att arbeta helst med? Och inte arbeta med? Varför?! 
Betongpålar och stålpålar helst, okomplicerat. Stålkärnepålar som är både dyrt och tar lång tid. 

9.  -Vilken grundläggningsmetod är mest miljövänligt? Beror på storleken av jobb men vi kan 
i alla fall kontrollera det totala Co2 utsläppen vi genererar då vi har dessa mätetal i vårt 
kalkylsystem och där kan vi jämföra metoderna map utsläppen. 

10.  -Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

11.  -Vad är den vanligaste anledningen till att ett problem (skred, ras eller fel metod) 
uppkommer under byggtiden? Att beställaren inte beställt spont utan chansar på att schakta med 
slänter eller att man köper in spont av mindre seriösa bolag som ”konstruerar” sponten själva.. 

12.  Vilken metod kommer att vara mest använt i framtiden? varför?! Slagna betong- och 
stålpålar då de är de mest kostnadseffektiva metoderna.



 

 

 

Bilaga 3: 

Andersson Johan (Produktionschef hos Hercules Grundläggning AB 

1.          -Hur ni väljer vilken metod som passar för varje projekt?! (vilka faktorer). 

Geotekniska förhållanden, pris, omgivning (tex närhet och tillgänglighet, bef byggnaders 
tillgänglighet), laster. 

2.          -Vad styr valet av grundläggningsmetod! ekonomi, tid, priseffekt? (d.v.s. om 3 metoder 
passar för ett projekt, hur valet utgörs?). 

Se ovan 

3.          -Har ni använt mer än en metod på ett projekt? 

Ja, vi använder ofta olika metoder och då tex slagna betongpålar och borrade stålpålar 

4.          -Vilka nackdelar finns för stenpelare? Träpålar? KC-pelare? betongpålar? 

Vet ej vi använder ej denna metod 

5.          -Det finns torr och våt metod på stenpelare vilken är mest användbar hos er på NCC? 
varför? 

Vet ej vi använder ej denna metod 

6.          -Vid vilket djup anser du att metoden (alla 4 metoder) skulle vara att rekommendera? 
Finns en max djup för varje metod? vilken? Varför? Beror det på markförhållande eller typ av 
projekt eller storlek av projekt?  

När det gäller val av metod så är storleken på entreprenaden av stor betydelse om jobbet är lite 
kan det vara bättre att ta metoder som finns tillgängliga i närheten 

7.          -Vilken grundläggningsmetod väljer ni att arbeta helst med? Och inte arbeta med? 
Varför?! 

Betongpålar, man får mycket last /kr 

8.          -Vilken grundläggningsmetod är mest miljövänligt? 

9.          -Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? 

Bortslagning oftast beror det på att de geotekniska undersökningarna är bristfälliga. 



 

 

10.       -Vad är den vanligaste anledningen till att ett problem (skred, ras eller fel metod) 
uppkommer under byggtiden? 

Fel metod 

11.       Vilken metod kommer att vara mest använt i framtiden? varför?! 

Jag tror att betongpålar kommer att vara den metod som används mest, men då vi börjar att 
förtäta städerna kommer även borrade stålpålar användas mycket.



 

 

 

Bilaga 4: 

Cedermark Mats (Produktionschef hos Hercules Grundläggning AB) 

1. Hur ni väljer vilken metod som passar för varje projekt?! (vilka faktorer). 

 Tillgänglighet, geoteknik, tid 

2. Vad styr valet av grundläggningsmetod! ekonomi, tid, priseffekt? (d.v.s. om 3 metoder passar 
för ett projekt, hur valet utgörs?). 

 priseffekt, tid 

3. Har ni använt mer än en metod på ett projekt? Ja 

4. Vilka nackdelar finns för stenpelare? Träpålar? Låg lastkapacitet, geoteknik KC-pelare? 
Stenig geoteknik betongpålar? Sten och block i geoteknik 

6. Det finns torr och våt metod på stenpelare vilken är mest användbar hos er på NCC? varför? 

7. Vid vilket djup anser du att metoden (alla 4 metoder) skulle vara att rekommendera? Finns 
en max djup för varje metod? vilken? Varför? Beror det på markförhållande eller typ av projekt 
eller storlek av projekt? 

Vilken grundläggningsmetod väljer ni att arbeta helst med? Och inte arbeta med? Varför?! 
Slagna pålar, ganska okomplicerat. Borrning, risk i tid och pengar. 

9. Vilken grundläggningsmetod är mest miljövänligt? Vet ej 

10. Finns det andra faktorer som kan påverka projektets tidsplanering? Miljö 

11.  -Vad är den vanligaste anledningen till att ett problem (skred, ras eller fel metod) 
uppkommer under byggtiden? 

 Geoteknik, följer ej utförandeanvisningar om det finns. 

12.  Vilken metod kommer att vara mest använt i framtiden? svaret?



 

 

Anbud från Hercules: Projektet KV Hästen 
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Projektet Hornbach del 1

NCC Construction Sverige AB

 

Mängdkostnader

Datum
Tid

Sida
10 Kalkyl && PK\01 AMA-MF\A. AMA-MF

2017-04-05
15:46

1(3)
Valuta SEK

Kod Benämning Enh RefMängd Material Arbete Mask MF U-E Pris Total

 Projektnummer  27-032
 Projektnamn  Hornbach
 Projekt  MLO032
 Beskrivning  PK 2012-05-22

2 Mängdkostnade r 7 097 965 1 099 7 313 136 16 492K

101 ETABLERING 94 608 166 1 092 627 1 308 185

10101 ETABLERING MARKARBETE N 94 608 166 76 732 292 290

10102 ETABLERING STENPELAR E 1 015 896 1 015 896

Etablering stenpelare
Beräknat antal maskine r
Fastpris x1 1015896 1 015 896 1 016K 1 015 896

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Enhet PrisOmrTal Mängd Total

«#Ù*.(§'-»10 Etablering stenpelare DYNIV 43214 1,00 st 1 016K1 1 015 896

102 SCHAKTNING 4 573 357 933 6 533 425

103 INBYGGNAD AV STENPELAR E 2 430 000 6 220 509 8 650 509

10301 Statisk beräknin g 150 780 150 780

Statiska beräkningar
Framtagning av granskningshandlingar 
avseende hållfasthetsberäkningar inkl. 
bygghandlingar och pelarplan. Samtliga 
bikostnaderna som platsbesök, möten, kopior
etc. skall räknas in.
Handlingar tillhandahålls till beställaren 
digitalt samt i dubbla papperskopior. 
Eventuella avgifter för granskningar går på 
beställarens bekostnad. x1 150780 150 780 150 780 150 780

10302 Produktion av pelare 4 769 920 4 769 920

Produktion av pelarna
Produktion av stenpelare d >= 0,70 m enligt 
inledande anmärkningar med torr metod i 
jordar av jordklass 2 - 4.
Ofylld stenpelare upp till 50 cm per pelare 
skall räknas in. Ersättning baseras på 
planerat resp. faktisk pelaröverkant till 
planerad resp. faktisk pelarfot.
V

Mängdat av
MLO

Handläggare
MLO

Kalkylansvarig
MLO

Prissatt av
MLO

Projektansvarig
Mats Lonningen

Mängdat av
MLO

Handläggare
MLO

Kalkylansvarig
MLO

Prissatt av
MLO

Projektansvarig
Mats Lonningen



 

 

 

Projektet Hornbach del 2 

NCC Construction Sverige AB

 

Mängdkostnader

Datum
Tid

Sida
10 Kalkyl && PK\01 AMA-MF\A. AMA-MF

2017-04-05
15:46

2(3)
Valuta SEK

Kod Benämning Enh RefMängd Material Arbete Mask MF U-E Pris Total

Projektnummer 27-032
Projektnamn Hornbach
Projekt MLO032
Beskrivning PK 2012-05-22

ärdet som utgör mindre massa ska gälla.
Inblandningsmaterial ersätts separat.
Djupet från arbetsbädden ca. 3-5 m.
Pelarmönster ca. 1,0-7.0 m2 per pelare. m25700 185,60 4 769 920 185,60 4 769 920

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Enhet PrisOmrTal Mängd Total

«#Ù*.(§'-»01 Produktion av stenpelare 3-5 m DYNIV 43214 1,00 m 185,6025 700 4 769 920

10303 Förflytt ning inmätning 992 532 992 532

Förflyttning, inmätning, dokumentation
Förflyttning av maskin från punkt till punkt. I 
denna position skall bortsett från förflyttning 
av maskinen även inmätning av 
packningspunkterna samt dokumentation om 
pelarproduktionen räknas in enligt inledande 
anmärkningar.
Ersättning sker per styck. st6420 154,60 992 532 154,60 992 532

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Enhet PrisOmrTal Mängd Total

«#Ù*.(§'-»02 Förflyttning av maskin från punkt till punkt 
DYNIV 43214 1,00 st 154,606 420 992 532

10305 Inblandningsm aterial 2 430 000 2 430 000

Inblandingsmaterial
Leverans och inblandning av 
inblandningsmaterial för produktion av 
stenpelare enligt inledande anmärkningar. 
Kostnader för kvalitetsprov/intyg enligt ovan 
skall räknas in.
Ersättning sker viktintyg. ton22500 108,00 2 430 000 108,00 2 430 000

K98 Fmgd Åtgång Spill Eht/Kap Enhet PrisOmrTal Mängd Total

135241T01 Bergkross till stenpelare 41133 1,00 ton 108,0022 500 2 430 000

10306 Provbelastnin g 307 277 307 277

Provbelastning
Statiska provbelastningar av stenpelarna med
stegvis belastningsökning upp till den dubbla 
b

Mängdat av
MLO

Handläggare
MLO

Kalkylansvarig
MLO

Prissatt av
MLO

Projektansvarig
Mats Lonningen

Mängdat av
MLO

Handläggare
MLO

Kalkylansvarig
MLO

Prissatt av
MLO

Projektansvarig
Mats Lonningen



 

 

KC-pelare antagande projekt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel beräkningar: Alla projekt samt alla jämförande tabell. 



 

 

 Första beräkningsmetod:  Andra beräkningsmetod: 



 

 

Betongpålar projekt 
KV, Hästen, 

Etapp1 
KV, Hästen, 

Etapp2 
Sörmland Tornby 

Genomsnitt  
Stenpelare Projekt 

Hornbach 

Ort Katrienholm Katrienholm Nyköping Linköping   Ort Helsingborg 

Typ av hus Flerbostadshus Flerbostadshus Museum Handel 
  

Typ av hus byggvaruhus 

Typ av betongpålar HP235 HP235 HP235 HP235 
  

Förflyttning maskin 
(st.) 6 420 

Etablering kostnader (kr) 
50 000 50 000 90 000 50 000 60000  Medel längd (m) 4,003 

Mängd (st.) 200 250 174 526 
  

Längd ( m) 25 700 

Längd ( m) 14 7 43 13,5 Etablering (kr) 1 015 896 

A-pris (kr) 5630 3200 15130 6300 
Inblandning material 
(kr) 4 769 920 

Pris/meter (kr/m) 402,14 457,14 351,86 466,67 
419,5  

Bergkross till 
stenpelare (kr) 2 430 000 

       Provbelastning (kr) 307 277 

       

Förflyttning av 
maskin (kr) 992 532 

       
Kostnader (kr) 

8 499 729 

       
Maskin förflyttning 
(kr/flytt) 155 

       Pris/meter (kr/m) 330,73 



 

 

 

Antal pålar/pelare 100 st. Betongpålar   100 st. Stenpelare  
Etablering kostnader (kr) 60 000  1 015 896  
Mängd (st.) 100  100  
Längd ( m) 10  10  
Pris per stycke (kr/st.) 4 195  3 307  
Pris/m pålar (kr/m) 419,5 > 330,7 > 
Total pris (kr) 479 453  1 346 625  
Pris/m pålar Inklusive etablering (kr/m) 479,5 < 1 347 > 

Antal pålar/pelare 200 st. Betongpålar   200 st. Stenpelare  
Etablering kostnader (kr) 60 000  1 015 896  
Mängd (st.) 200  200  
Längd ( m) 10  10  
Pris/m pålar (kr/m) 419 > 330,7 > 
Total pris (kr) 898 906  1 677 354  
Pris/m pålar Inklusive etablering (kr/m) 449,5 < 839 > 

 
      



 

 

 

Antal pålar/pelare  500 st. Betongpålar   500 st. Stenpelare  
Etablering kostnader (kr) 60 000  1 015 896  
Mängd (st.) 500  500  
Längd ( m) 10  10  
Pris/m pålar (kr/m) 419 > 330,7 > 
Total pris (kr) 2 157 266  2 669 540  
Pris/m pålar Inklusive etablering (kr/m) 431,5 < 534 > 

      
Antal pålar/pelare 1000 st. Betongpålar  1000 st. Stenpelare 

Etablering kostnader (kr) 60 000 1 015 896 
Mängd (st.) 1 000  1 000  
Längd ( m) 10  10  
Pris/m pålar (kr/m) 419 > 330,7 > 
Total pris (kr) 4 254 532  4 323 184  
Pris/m pålar Inklusive etablering (kr/m) 425,5 < 432 > 

 
 
 
 
      



 

 

 

Antal pålar/pelare 1080 st. Betongpålar  1080 st. Stenpelare  
Etablering kostnader (kr) 60 000  1 015 896  
Mängd (st.) 1 080  1 080  
Längd ( m) 10  10  
Pris/m pålar (kr/m) 419 > 330,7 > 
Total pris (kr) 4 590 095  4 587 767  
Pris/m pålar Inklusive etablering (kr/m) 425 = 425 = 



 

 

 

 Pris/meter  Inklusive etablering (kr/m) 

Antalet (pålar/pelare) Betongpålar Stenpelare KC-pelare 

100 st. 479,5    1 347    183    
200 st. 449,5    839    146    
500 st. 431,5    534    123    
1000 st. 425,5    432    116    
1080 st. 425    425    115    
23,7 st.   425    
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Andra beräkningsmetod: 

Byggnadsstorlek                  5000 m2      10 000 m2              

Grundläggningsmetod  Betongpålar  Stenpelare  KC‐pelare   
Betongpålar  Stenpelare  KC‐pelare   

    ‐  

Mängd (st.)  320     2 500     3 472    
 

640     5 000     6 944    
 

                  

Längd (10 m)  10     10     10    
 

10     10     10    
 

              

Pris/m utan etablering 
(kr/m)  419     331     94     419     331     94                   

Överlast kostnader Fall A; 
höjd=1,5m  (kr/m3)     487 500         975 000               

Total pris (kr) 
1 342 250     8 268 219    3 751 180      2 684 501     16 536 438    7 502 360                              

Total kostnader + etablering 
kostnader (kr)  1 402 250     9 284 115    3 826 180      2 744 501     17 552 334    7 577 360                              

  



 

 

         

Byggnadsstorlek                5000 m2        10 000 m2                  

Grundläggningsmetod  Betongpålar  Stenpelare 
KC‐pelare   

Betongpålar  Stenpelare 
KC‐pelare   

   
‐  

Mängd (st.)  320     2 500     3 472    
 

640     5 000     6 944    
 

                  

Längd (15 m)  15     15     15    
 

15     15     15    
 

              

Pris/m utan etablering 
(kr/m)  419     331     94     419     331     94                   

Överlast kostnader Fall A; 
höjd=1,5m  (kr/m3)     487 500         975 000               

Skarv kostnader (kr) 
950         950               

Total pris (kr) 
2 317 375     12 402 328   5 383 020      4 026 751     24 804 657    10 766 040                              

Total kostnader + etablering 
kostnader (kr)  2 377 375     13 418 224   5 458 020      4 086 751     25 820 553    10 841 040                              
                   

        



 

 

Byggnadsstorlek                5000 m2       10 000 m2              
Grundläggningsmetod  Betongpålar  Stenpelare  KC‐pelare   

Betongpålar  Stenpelare  KC‐pelare   
    ‐  

Mängd (st.)  320     2 500     3 472    
 

640     5 000     6 944    
 

                  

Längd (25 m)  25     25     25    
 

25     25     25    
 

              

Pris/m utan etablering 
(kr/m)  419     331     94    

 
419     331     94    

 
              

Överlast kostnader Fall A; 
höjd=1,5m  (kr/m3)  487 500     975 000             

Skarv kostnader (kr)  1 900         1 900                 

Total pris (kr) 
3 963 626     20 670 547   8 646 700      7 927 251     41 341 094    17 293 400                              

Total kostnader + etablering 
kostnader (kr)  4 023 626     21 686 443   8 721 700      7 987 251     42 356 990    17 368 400                              

                            <                             <     

                        
   

 



 

 

 

  Byggnadsstorlek 5000 m2 

  10 m 15 m 25 m 

 Betongpålar 1 402 250    2 377 375    4 023 626    
Total kostnader + etablering 

kostnader (kr) 
Stenpelare 9 284 115    13 418 224    21 686 443    

 KC-pelare 3 826 180    5 458 020    8 721 700    
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  Byggnadsstorlek 10 000 m2  

  10 m 15 m 25 m 

 Betongpålar 2 744 501    4 086 751    7 987 251    
Total kostnader + etablering 
kostnader (kr) 

Stenpelare 17 552 334   25 820 553   42 356 990   

 KC-pelare 7 577 360    10 841 040   17 368 400   
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 Byggnadsstorlek 15 000 
m2  

  10 m 15 m 25 m 

 Betongpålar 4 086 751    7 012 126    11 950 877   
Total kostnader + etablering 
kostnader (kr) 

Stenpelare 25 820 553   38 222 881   63 027 538   

 KC-pelare 11 328 540   16 224 060   26 015 100   
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