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SAMMANFATTNING 

Pålning är en vanlig grundläggningsmetod för att överföra laster från överliggande 
konstruktioner genom svaga eller instabila jordlager till fasta jordlager eller berg. En typ av 
påle som ofta används är den slagna spetsburna betongpålen som slås ned genom till exempel 
lös lera till fast berg. 2011 trädde Eurokod in som gällande regelverk för dimensionering av 
bärverk. Införandet innebar förändringar i dimensionering av bland annat slagna spetsburna 
betongpålar.  

Företaget WSP i Norrköping har tidigare använt ett beräkningshjälpmedel för att få en 
uppfattning om en spetsburen betongpåles bärförmåga. Detta beräkningshjälpmedel blev i och 
med införandet av Eurokod inte längre giltigt. En önskan från WSP var att klargöra vad som 
gäller för dimensionering av spetsburna betongpålar enligt Eurokod och att ett nytt 
beräkningshjälpmedel skulle skapas om så var möjligt. 

När litteraturstudien för examensarbetet utfördes stod det klart att inget samlat dokument som 
beskrev alla delar av dimensionering av slagna spetsburna betongpålar fanns. Syftet med 
examensarbetet blev i och med det att sammanställa och tydliggöra gällande regelverk kring 
dimensionering av slagna spetsburna betongpålar. Detta genom frågeställningarna: 

- Hur ska slagna spetsburna betongpålar dimensioneras enligt Eurokod? 
- Kan ett tillförlitligt hjälpmedel för beräkning av bärförmåga enligt Eurokod skapas? 
- Hur skiljer sig bärförmågan hos en påle beräknat med tidigare respektive nytt 

beräkningshjälpmedel? 
 

Frågeställningarna undersöktes med hjälp av litteraturstudier, intervju, referensobjekt och 
beräkningar.  

I den teoretiska referensramen sammanställs gällande regler och tillvägagångssätt för att 
utföra dimensioneringsberäkningar för en slagen spetsburen betongpåle. Det som 
sammanställts kan ses som ett förslag på hur dimensionering av en slagen spetsburen 
betongpåle kan genomföras. Resultatet visar att det är möjligt att skapa ett tillförlitligt 
beräkningsprogram som kan beräkna bärförmågan hos en spetsburen betongpåle enligt 
Eurokod. Vid jämförelsen av bärförmågan beräknad med det tidigare beräkningshjälpmedlet 
och det nya visade det sig att det nya ger en högre bärförmåga och framförallt ett noggrannare 
beräknat resultat. 

  



DIMENSIONERINGSMODELL FÖR SLAGNA SPETSBURNA BETONGPÅLAR ENLIGT EUROKOD  

IV  

 

ABSTRACT 

In Sweden pile driving is a common method to transfer load from overlying structural 
elements through weak and instable earth layers to more solid earth layers or bedrock. One 
type of commonly used pillar is the driven point-bearing concrete pile that is driven through 
loose clay to hard bedrock. In 2011, Eurocode became valid for design of structural elements. 
The establishment of Eurocode amounted to changes in how driven point-bearing concrete 
piles were designed.  

The company WSP in Norrköping, Sweden previously used a calculation tool to get an 
estimate of the driven point-bearing concrete piles structural and geotechnical resistance. As a 
consequence of introducing Eurocode the previously used calculation tool was no longer 
valid. WSP wished to clarify what parts are applicable for the design of driven point-bearing 
concrete piles and if possible, to create a new calculation tool. 

When the literature review was finished it became clear that no single document able to 
describe all the parts of the design of driven point-bearing concrete piles could be found. 
Because of this the purpose of the thesis became to compile and clarify current regulations 
regarding the design of driven point-bearing concrete piles. This through the questions of 
issue: 

- How are driven point-bearing concrete piles designed according to Eurocode? 
- Can a reliable tool for calculations of structural and geotechnical resistance be created 

according to Eurocode? 
- How does the structural and geotechnical resistance vary in a pile calculated using the 

former calculation tool and the new calculation tool? 

The questions of issue were examined through literature, an interview, a reference object and 
calculations.  

In the theoretical frame of reference current regulations and approach to design for a driven 
point-bearing concrete pile is compiled. The result shows that it is possible to create a reliable 
calculation tool that can calculate the structural and geotechnical resistance in a driven point-
bearing concrete pile according to Eurocode. In comparison to the previously used calculation 
tool, it was shown that the new calculation tool gave a higher and more accurate value on the 
structural and geotechnical resistance for the pile. 
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Förkortningar och begreppsförklaring 

CASE En metod för att analysera de kraftvågor som 
uppkommer vid en stötvågsmätning. 

 
DA Dimensioneringssätt (Dimension Approach) 
 
GEO Geoteknisk dimensionering 
 
GK Geoteknisk kategori  
 
PKR Pålkommissionens rapport 
 
STR Konstruktiv dimensionering 
 
Brottgränstillstånd Olika typer av brotthypoteser studeras exempelvis 

brott vid böjning eller tvärkraft. 
 
Bruksgränstillstånd Brukbarhetskriterier studeras exempelvis 

nedböjning, kanttryckpåkänning. 
 
Dimensionerande värde Gällande partialkoefficient appliceras på 

karakteristiskt värde. 
 
Dimensioneringssätt DA1, DA2 och DA3 bestämmer vilka 

partialkoefficienter som ska beaktas och hur de ska 
appliceras. 

 
Dynamisk provbelastning Se stötvågsmätning. 
 
Geokonstruktion Konstruktion som överför kraft och spänningar till 

omkringliggande jord eller berg. 
 
Geoteknisk bärförmåga Den lasteffekt som omkringliggande geologi 

maximalt klarar av utan att aktuellt gränstillstånd 
överskrids. 

 
Geoteknisk kategori GK1, GK2 eller GK3 styr omfattning av 

undersökning, dimensionering, kontroll och 
uppföljning. 
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Geoteknisk last Last som överförs från jord eller berg till 

geokonstruktion. 
 
Hejare Verktyg för neddrivning av påle. 
 
Hävdvunnen åtgärd Framtagen av tidigare analyser och erfarenhet och 

nu en allmänt erkänd åtgärd. 
 
Kanttryckpåkänning Den spänning som uppstår vid tvärsnittets tryckta 

kant. 
 
Karakteristiskt värde Valda värdet justeras eventuellt för ytterligare 

osäkerheter. 
 
Knäckningskapacitet Den kapacitet som kan uppnås innan pålen böjer ut 

och knäcker. 
 
Konstruktionslast Last som överförs från konstruktionsdel direkt till 

geokonstruktion. 
 
Konstruktiv bärförmåga Den lasteffekt som geokonstruktionen i sig maximalt 

klarar av utan att aktuellt gränstillstånd överskrids. 
 
Lasteffekt Effekt som verkar från en eller flera laster. 
 
Lastkombination Kombination av en eller flera laster, utgör 

lasteffekten. 
 
Negativ mantelfriktion Kraft som uppkommer då sättning parallellt med 

pålen bildar en nedåtriktad vidhäftningskraft på 
pålen. 

 
Partialkoefficient Faktor som beaktar de osäkerheter som kan finnas i 

ett material, lastvärde eller beräkning. 
 
Stoppslagning Påle slås mot fast underlag.  
 
Stukning Töjning av materialet. 
 
Stötvågsmätning Även kallad dynamisk provbelastning. En våg 

alstras i pålen genom ett slag med en hejare 
samtidigt som ett mätinstrument registrerar kraft och 
reflex av vågen. 
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Tvärsnittskapacitet Den kapacitet som pålen kan uppnå i ett givet snitt 

innan brott uppstår. 
 
Värderat medelvärde Värderat utefter härledda värden vid exempelvis en 

geoteknisk undersökning. 
 
WEAP-analys Datorprogram som simulerar slagning för påle. 
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1 INLEDNING 

Införandet av Eurokod i Sverige år 2011 innebar en rad nya regler och tillvägagångssätt vid 
konstruktionsberäkningar för bärverk. Detta examensarbete ämnar klargöra och på ett 
praktiskt tillämpbart sätt beskriva hur dimensionering av slagna spetsburna betongpålar kan 
utföras enligt Eurokod. Examensarbetet ligger även till grund för framtagandet av ett nytt 
beräkningshjälpmedel. 

Examensarbetet utförs på uppdrag av WSP byggprojektering i Norrköping som en del i 
utbildningen Högskoleingenjör i Byggnadsteknik vid Linköpings Universitet. 

 

1.1 Problemformulering 

2011 infördes Eurokod som standard vid konstruktionsberäkningar i Sverige. Eurokod är ett 
samlingsnamn för standarder vid beräkningar av bärverk och syftar till att samma regler ska 
gälla i hela Europa och även till viss del utanför Europa. Införandet av Eurokod har inneburit 
en stor omställning för många konstruktörer då det inneburit nya sätt att dimensionera för de 
flesta konstruktionsdelar. 

WSP Byggprojektering har innan införandet av Eurokod använt sig av ett 
beräkningshjälpmedel för att få en ungefärlig uppfattning om vilken bärförmåga som kan 
tillskrivas en spetsburen betongpåle av viss dimension. Vid införandet av Eurokod blev detta 
beräkningshjälpmedel utdaterat och oanvändbart. I och med detta uppstod ett behov av att 
klargöra vad som gäller vid dimensionering av spetsburna betongpålar enligt Eurokod SS-EN-
1997-1. WSP Byggprojektering efterfrågade även ett nytt beräkningshjälpmedel baserat på 
gällande normer från Eurokod.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att göra gällande normer kring beräkningar av slagna 
spetsburna betongpålar tillämpbara och förståeliga.  

Målet är att examensarbetet ska kunna verka som ett sammanfattande och förtydligande 
dokument. Examensarbetet ska kunna användas vid beräkningar av slagna spetsburna 
betongpålar avseende såväl lasteffekt som bärförmåga. En del av målet var även att presentera 
ett beräkningshjälpmedel som med hjälp av gällande normer kan beräkna uppskattad  
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bärförmåga för en given spetsburen betongpåle. Beräkningshjälpmedlet ska på ett korrekt sätt 
ge ett resultat på bärförmågan hos en påle i en given situation. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ska slagna spetsburna betongpålar dimensioneras enligt Eurokod?  

Kan ett tillförlitligt hjälpmedel för beräkning av bärförmåga enligt Eurokod skapas? 

Hur skiljer sig bärförmågan hos en påle beräknat med tidigare respektive nytt 
beräkningshjälpmedel? 

 

1.4 Metod  

Intresset för arbetet låg i att bestämma och kartlägga vilka regler som gäller idag för hur 
dimensionering av slagna spetsburna betongpålar kan utföras. För att genomföra detta krävdes 
en djupare och mer detaljerad förståelse inom ämnet. 

1.4.1 Teoretisk referensram 

Det som till störst del ligger till grund för examensarbetet är Pålkommissionens rapporter 
(PKR). I PKR beskrivs det som kan urskiljas från Eurokod SS-EN-1997-1 (2005) om vad som 
gäller för dimensionering av pålar. Pålkommissionens rapporter innehåller istället för krav, 
rekommendationer för dimensionering av pålar och dess tillvägagångssätt. Då Eurokod SS-
EN-1997-1 (2005) ger vaga riktlinjer för hur dimensionering ska utföras så ger 
Pålkommissionens rapporter istället ett mer applicerbart förfarande för dimensionering vilket 
passar ändamålet för examensarbetet. För att säkerställa att informationen var aktuell 
användes dessutom supplement som uppdaterar de rapporter som är skrivna innan 
Eurokodens införande. Detta gör vissa av Pålkommissionens tidigare rapporter gällande även 
för dagens normer. 

Vidare har även (IEG) Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik 
”Rapport 2:2008 - Grunderna i Eurokod 7” och ”Rapport 8:2008 - EN 1997-1 Kapitel 7 
Pålgrundläggning” använts. Tanken med rapporterna är att vägleda till användandet av 
Eurokod. IEG-rapporterna var för arbetet ett grundläggande steg i att förstå hur Eurokod 
faktiskt ska användas och implementeras i praktiken. Rapporterna gav också ett bra underlag 
för den intervju som utfördes. 
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1.4.2 Intervju 

Intervjun utfördes med en person sittande i styrelsen för Pålkommissionen tillika 
geokonstruktör. För att göra strukturen för intervjun tydlig skrevs frågorna utefter ett 
flödesschema över projektering av pålgrundläggning, se Figur1. Formen för 
intervjuunderlaget var semistrukturerad och öppen med plats för följdfrågor vilket var tänkt 
att leda till öppen dialog och kvalitativa svar. 

 

Intervjun syftade till att ge kompletterande direktiv om vad som gäller idag för slagna 
spetsburna betongpålar. Anledningen till intervjun var dels att sålla ut den information som 
var onödig för detta arbete. Det var också att ta reda på vilken information som är relevant vid 
arbete med pålar och vad det i sin tur innebär för beräkningarna. Detta gjordes för att på ett 
konkret och användbart sätt kunna fylla det behov som examensarbetet är tänkt att göra. 

1.4.3 Referensobjekt 

För att kunna jämföra skillnaden mellan tidigare beräkningshjälpmedel och det nya 
beräkningshjälpmedlet användes ett referensobjekt. Referensobjektet är hämtat från en 
grundläggning vid en byggnation av en lagerlokal som utfördes 2005 och projekterades av 
WSP byggprojektering i Norrköping. Indata från referensobjektet fördes in i det nyframtagna 
beräkningshjälpmedlet. Vidare jämfördes värden framtagna med det tidigare 
beräkningshjälpmedlet med värdena som tagits fram med hjälp av det nya 
beräkningshjälpmedlet. 

 

1.5 Avgränsningar 

Den påltyp som behandlas i arbetet är endast slagen spetsburen betongpåle. 

I uträkning av konstruktiv bärförmåga har dimensionering av skarvar och spetsar samt lateralt 
belastade pålar bortsetts från. Detta för att skarvar och spetsar ofta är leverantörsspecifika och 
kan således inte uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Dock kan skarven eller spetsen i vissa 
situationer bli dimensionerande för pålens bärfömåga och får därför inte försummas i den 
slutgiltiga bedömningen. Lateralt belastade pålar beskrivs mer ingående i PKR101 (2006). 
Även axiellt belastade pålar utsatta för drag frånses då denna situation sällan uppstår för 
spetsburna pålar. 

Normer och regler som refereras till gäller endast i Sverige. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Här beskrivs grunderna för vad en pålning är och hur lasteffekt och bärförmåga hos en 
enskild påle kan beräknas enligt Eurokod. 

2.1 Pålning 

Pålning tillämpas i första hand på platser där omkringliggande jord inte kan bära den last som 
jorden kommer att belastas med d.v.s. de markförhållanden som råder anses vara för dåliga.  
Pålning är även lämpligt för konstruktioner som sträcker sig över vatten t.ex. brofästen. 
Avsikten med pålning är alltså att stärka bärförmågan för konstruktionen eller att minska 
spänningar i omkringliggande jord vilket leder till att minska de sättningar som annars skulle 
uppkomma. Detta kan åstadkommas genom att pålen sprider ut den last som verkar på 
konstruktionen på ett annat sätt eller på en större yta. Efter att en påle är installerad är det 
svårt att kontrollera eller inspektera den. Därför är det ett mycket noggrant arbete som krävs 
vid dimensionering och installation av en påle. (Olsson och Holm 1993)  

Det finns ett stort antal olika påltyper men den typ som behandlas i examensarbetet är enbart 
slagen spetsburen betongpåle. Spetsburna pålar kännetecknas av att en stor del av lasten 
överförs direkt från spetsen på pålen till fast underlag, oftast berg eller morän. I praktiken är 
få pålar helt och hållet spetsburna men behandlas som det även om en viss del av kraften 
överförs via manteln, d.v.s. pålens sidoytor. Reglerna för dimensionering av spetsburna pålar 
utgår från att det ej finns lösare jordlager under det lager som spetsen står på. (Olsson och 
Holm 1993) 

Slagna spetsburna betongpålar drivs ned i jorden genom slagning. Den utrustning som 
används vid slagning är olika typer av hejare med olika vikter som släpps från olika 
fallhöjder. Som avslutning vid ett pålarbete stoppslås spetsburna pålar. Vid stoppslagning kan 
pålens bärförmåga verifieras enligt stoppslagningskriterier. Stoppslagningskriterier innebär att 
när pålen slås med en hejare med en viss vikt från en viss fallhöjd och pålen inte sjunker mer 
än ett visst kriterie kan pålens geotekniska bärförmåga antas. Alltså kan bärförmågan höjas ju 
hårdare pålen slås om kriterierna följs. (Olsson och Holm 1993) Stoppslagningskriterier kan 
tas fram genom schabloner där tidigare erfarenhet och analysmetoder ligger till grund för 
värdena som kan användas. Idag är det dock mer vanligt att pålarbetet och stoppslagning mäts 
via dynamisk provbelastning, även kallad stötvågsmätning (Alheid 2014). Med en 
stötvågsmätning kan den geotekniska bärförmågan direkt bestämmas och platsspecifika 
stoppslagningskriterier tas fram. Dessa kan sedan användas på efterföljande pålinstallationer 
på platsen. (Olsson och Holm 1993) 

Innan införandet av Eurokod fanns endast tre olika standarddimensioner för pålar. Dessa 
kallades SP1, SP2 och SP3. Pålleverantörer var tvungna att följa dessa standarder vid  
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tillverkning. Detta innebar att tabeller kunde sammanställas för vad en påle skulle klara av i 
olika gränstillstånd och dimensionering var inte lika involverande. Idag finns ett dokument, 
SS-EN-12794 Standard för betongpålar (2007), som ställer lägre grundkrav på hur en påle får 
tillverkas. Detta innebär att en pålleverantör kan skräddarsy lösningar vilket i sin tur gör att 
dimensioneringen blir mer omfattande. Benämningarna SP1, SP2 och SP3 används 
fortfarande men idag innebär de endast en viss dimension och en viss armeringsmängd, se 
Tabell 1. (Alheid 2014) 

Tabell 1 Dimensioner och armeringsmängd för SP1-SP3(Olsson och Holm 1993) 
Typ Höjd Bredd Armeringsmängd 
SP1 235 235 4 Ø 16 K500B 
SP2 270 270 8 Ø 12 K500B 
SP3 270 270 8 Ø 16 K500B 

 

2.2 Grundprinciper för dimensionering 

Dimensionering av slagna spetsburna betongpålar ska göras enligt två olika gränstillstånd. 
Dels den geotekniska dimensioneringen som förkortas GEO. Under GEO studeras vad den 
omgivande geologin har för inverkan på pålen. Det andra gränstillståndet är den konstruktiva 
dimensioneringen som förkortas STR och innefattar pålmaterialets egna egenskaper. Både 
STR och GEO ska i teorin undersökas både i brott- och bruksgränstillstånd. I praktiken 
undersöks inte bruksgränstillståndet inom GEO eftersom spetsburna pålar inte utsätts för 
sättningar. (IEG Rapport 2 2008) 
 
De två olika gränstillstånden ska dimensioneras enligt två olika dimensioneringssätt som 
förkortas DA. För GEO gäller DA2 och för STR gäller DA3, se Tabell 2. 
Dimensioneringssätten medför och bestämmer vilka partialkoefficienter som ska tas med och 
på vilka parametrar de ska appliceras vid dimensionering. (SS-EN-1990 2010) 
 
Dimensionering sker på enskild påle och vanligtvis är en pålgrupps bärförmåga summan av 
de enskilda pålarnas bärförmåga (Olsson och Holm 1993). Bärförmågan verifieras genom att 
jämföra mot en dimensionerande lasteffekt inom respektive gränstillstånd. Flödesschemat för 
dimensionering av en slagen spetsburen betongpåle kan ses i Figur 1.  
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Figur 1 Flödesschema för dimensionering av spetsburna betongpålar, ej ifyllda rutor 
behandlas ej i examensarbetet (PKR106 2014)  

 

Tabell 2 Dimensioneringssätt för pålar från VVFS 2007:197 

Typ av situation 
Dimensioneringssätt/Gr
änstillstånd 

Pålar, geoteknisk dimensionering DA2/GEO 
Pålar, konstruktiv dimensionering DA3/STR 
 

  

Slag-
simulering 
(WEAP) 

Kanttryck-
påkänning 

Lateralt 
belastade 

pålar 

Axiellt 
tryck Skarvar 

och 
spetsar 

Provning 
(stötvågs-
mätning) 

Hävd-
vunna 

åtgärder 

Dimensionering slagna 
spetsburna pålar 

GEO enligt DA2 

Lasteffekter  

STR Enligt DA3 

Brottgräns-
tillstånd GEO 

Brottgräns-
tillstånd STR 

Bruksgräns-
tillstånd STR 

Ekv 6.10a 
och 6.10b 

för geolast i 
STR ekv 

6.10 

Ekv 6.14 
eller 6.16 

vid 
långtids-
effekter 

Axiellt drag 
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Vid dimensioneringssätt DA2 appliceras partialkoefficienter enbart på lasteffekt (A) och 
bärförmåga (R). På materialegenskaper (M) appliceras inget. Kombinationen får då detta 
utseende: 

A1 ”+” M1(=1) ”+” R2 

Vid dimensioneringssätt DA3 appliceras partialkoefficienter på lasteffekter och på 
materialegenskaper men inte på bärförmåga vilket gör att kombinationen får detta utseende: 

(A1a och/eller A2b) ”+” M2 ”+” R3(=1) 

där 

a  Konstruktionslaster 

b  Geotekniska laster 

(SS-EN-1990 2010) 

 

2.3 Det geotekniska underlaget  

Vid dimensionering av pålar spelar de geotekniska förhållandena en stor roll. Till att börja 
med ska en konstruktionsdel, i detta fall pålen, tilldelas en preliminär geoteknisk kategori. 
Detta styrs av konstruktionsdelens önskade egenskaper och de geotekniska förhållandena. 
Den geotekniska kategorin styr i sin tur vilka metoder som bör användas vid dimensionering 
och i vilken grad verifiering bör utföras. (IEG Rapport 2 2008) 

Med hjälp av den geotekniska undersökningen bestäms värderat medelvärde baserat på 
härledda värden på geotekniska parametrar till exempel skjuvhållfasthet cu för lera eller 
friktionsvinkel  för friktionsjord. Den karakteristiska samt dimensionerande 
materialegenskapen ska sedan beräknas med hjälp av omräkningsfaktorn  och 
partialkoefficient 紘暢 för materialparametrar. (IEG Rapport 8 2008, Rev 2) 

2.3.1 Geotekniska kategorier 

Enligt SS-EN-1997-1 (2005) kan dimensionering av geokonstruktioner delas in i tre 
geotekniska kategorier GK1, GK2 och GK3. Till att börja med får en preliminär bestämning 
av geoteknisk kategori göras innan marktekniska undersökningar äger rum. Kategorin bör 
sedan kontrolleras och kan ändras i olika skeden av dimensioneringen. En geoteknisk 
utredning ska göras för alla geokonstruktioner oavsett geoteknisk kategori. Omfattningen av 
den geotekniska undersökningen kan variera beroende på konstruktionens geotekniska 
kategori med krav på fördjupade undersökningar i högre geoteknisk kategori. De olika 
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geotekniska kategorierna innebär olika nivåer av krav på dimensionering och kontroll. (IEG 
Rapport 2 2008, Rev 3) 

GK1 bör endast användas då små och enkla bärverk dimensioneras. Det skall kunna visas att 
de grundläggande kraven uppfylls genom erfarenhet och kvalitativa geotekniska 
undersökningar. GK1 bör bara användas då risk för totalstabilitet eller markrörelse är 
försumbara och där markförhållandena sedan tidigare är så pass välkända att dimensionering 
kan utföras med rutinmetoder. GK1 skall bara användas då det inte kommer förekomma 
någon urschaktning under grundvattenytan. GK1 får inte användas för konstruktionsdelar i 
säkerhetsklass 1. Exempel på pålgrundläggning i GK1 är plintar grundlagda direkt på friskt 
berg, spetsburna pålar som är slagna på konventionellt vis med låg relativ last både med 
hänsyn till pålens konstruktiva bärförmåga och spetstryck. Dimensioneringen i GK1 får 
baseras på i huvudsak hävdvunna åtgärder. (IEG Rapport 8 2008, Rev 2) 

GK2 bör innefatta vanliga typer av bärverk utan stor risk eller svåra mark- och 
lastförhållanden. I GK2 bör kvantitativa geotekniska data och analys verifiera att 
dimensioneringens grundläggande krav är uppfyllda. Några exempel på delar av bärverk som 
vanligtvis dimensioneras i GK2 är grundplattor, hel bottenplatta, pålgrundläggning, murar och 
stödkonstruktioner. De allra flesta pålgrundläggningar utförs i GK2. Dimensionering i GK2 
ska omfatta både gränstillståndet GEO och STR. Kontroll av gränstillstånden ska utföras med 
hjälp utav beräkningar, modellförsök och provbelastningar. (IEG Rapport 8 2008, Rev 2) 

GK3 skall omfatta de situationer som faller utanför kategori 1 och 2. GK3 kan innebära att 
andra föreskrifter än standard Eurokod måste tillämpas. Exempel på när den tillämpas är vid 
mycket stora och ovanliga bärverk, mycket stora risker samt där mycket svåra 
markförhållanden eller jorbävningsrisk råder. Exempel på pålgrundläggning i GK3 är vid 
användning av grävpålar i obeprövade markförhållanden. Pålar där konsekvens av brott kan 
orsaka kollaps hos överliggande konstruktion eller pålar som utsätts för exceptionella 
lastförhållanden. Dimensionering i GK3 ska ha samma omfattning som i GK2 men även 
innehålla uppföljningar och oberoende granskningar när det gäller markförhållanden, kontroll 
och undersökning. (IEG Rapport 8 2008, Rev 2) 

2.3.2 Geotekniska parametrar 

Inledningsvis bestäms härledda värden för jorden på den tänkta pålningsplatsen. Detta görs 
med hjälp av geotekniska undersökningar i fält och laboratorium med olika metoder. Med 
hjälp av härlett värde sätts ett värderat medelvärde, �̅. Medelvärdet bestäms med hjälp av de 
sammanställda härledda mätresultaten där felaktiga mätresultat har exkluderats. (IEG Rapport 
2 2008, Rev 3) 

För att bestämma karakteristiskt värde �賃 på de geotekniska parametrarna bör följande 
beaktas enligt SS-EN-1997-1 (2005) 
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- Geologisk och annan bakgrundsinformation, såsom data från tidigare projekt. 
- Spridningen hos de uppmätta egenskapsvärdena och annan relevant information, t.ex. 

befintlig kunskap. 
- Omfattningen av fält- och laboratorieundersökningen. 
- Typ av och antal prover. 
- Omfattningen av den del av marken som bestämmer beteendet hos geokonstruktionen 

i det betraktade gränstillståndet. 
- Geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till fasta delar i marken. 

 

Dessa omständigheter beaktas med hjälp av omräkningsfaktorn 考. Omräkningsfaktorn som 
alltid är mindre än ett ska användas så att det karakteristiska värdet blir så ogynnsamt som 
möjligt. Om ett lågt värde är ogynnsamt, till exempel vid beräkning av bärförmåga, ska det 
värderade medelvärdet multipliceras med omräkningsfaktorn. Om däremot ett högt värde är 
ogynnsamt, som till exempel vid beräkning av påhängslast, ska det värderade medelvärdet 
divideras med omräkningsfaktorn. Omräkningsfaktorn  är en sammanslagning av 1-8. Där 1-5 beror på den geotekniska undersökningen, 6-7 beaktar geokonstruktionens geometri 
och utformning och 8 tar hänsyn till ingående osäkerheter. (IEG Rapport 2 2008, Rev 3) 考 =  考怠 ∗   考態 ∗ … ∗  考腿  

där  考怠 Egenskapens naturliga variation, definierad i form 
av variations-koefficienten V.   考態 Beror på antalet oberoende undersöknings-punkter. 
Produkten  考怠 ∗ 考態 = 結−�猫 √津⁄  där � är antal 
oberoende undersökningspunkter.   考戴 Beaktar osäkerhet relaterade till bestämningen av 
jordens egenskaper.  考替 Beror av geokonstruktionens närhet till 
undersökningspunkt.  考泰 Tar hänsyn till hur stor mängd jord som är 
involverad vid brott.   考滞 Beror på hur stor del av lasten som kan överföras till 
andra konstruktionsdelar. För pålar som enskilt ska 
bära all tillräknad last kan den sättas till 1,0, vilket är 
i de flesta normala pålningssituationer. 
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 考胎 Beror på typ av brottmekanism, sprött eller segt, 
eftersom förloppet normalt är relativt långsam kan 
böjknäckning av pålar betraktas som ett segt brott 
och då sätts faktorn till 1,0.  考腿 Beror på parameterns vikt i förhållande till andra 
parametrar. Sätts till 1,0 för betongpålar. 岫IEG Rapport 8 2008, Rev 2) 

För att beräkna karakteristiskt och dimensionerande värde på materialparametern ska 考 och  紘暢 appliceras. Om ett lågt värde på den geotekniska parametern är ogynnsam skall följande 
ekvation användas för att beräkna dimensionerande respektive karakteristiskt värde.  �賃 = 考 ∗ �̅    �鳥 = 怠廷� ∗ 考 ∗ �̅  

där �賃 Karakteristiskt värde på geoteknisk parameter. �鳥 Dimensionerande värde på geoteknisk parameter.  �̅ Värderat medelvärde baserat på härlett värde. 考 Omräkningsfaktorn beroende på geotekniska 
förhållanden och konstruktionens utformning. 紘暢 Fast partialkoefficient för olika jordtyper. 

 

Om ett högt värde på den geotekniska parametern är ogynnsam skall följande ekvation istället 
användas för att beräkna karakteristiskt respektive dimensionerande värde.   �賃 = 怠� ∗ �̅  

�鳥 = 紘暢 ∗ 怠� ∗ �̅  

Den fasta partialkoefficienten 紘暢 är satta enligt Tabell 3 i brottgränstillstånd. I 
bruksgränstillstånd är 紘暢 = な,ど. 
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Tabell 3 Partialkoefficient M  för materialparameter i DA3 enligt BFS (2011) 
Jordparametrar Symbol Värde 
Friktionsvinkel  1,3 
Effektiv kohesion c’ 1,3 
Odränerad skjuvhållfasthet cu 1,5 
 

 

2.4 Lasteffekt 

Lasteffekt är den kombinerade last som påverkar pålen i olika gränstillstånd före, under och 
efter installationen. (Pålkommissionens info 2007) 

2.4.1 Grundprinciper för lasteffekt 

Dimensionering av pålar ska enligt Eurokod SS-EN-1990 (2010) göras enligt två olika 
gränstillstånd. Dessa två gränstillstånd är STR och GEO. Gränstillstånden har i sin tur varsitt 
respektive dimensioneringssätt, se Tabell 2. Eftersom dessa gränstillstånd ska beräknas enligt 
olika dimensioneringssätt och dimensioneringssätten har olika lastkombinationer kommer 
dessa ge en något varierande lasteffekt i de fall det finns en geoteknisk last av något slag. Med 
geoteknisk last menas exempelvis sidolast av jordtryck eller eventuell påhängslast på grund 
av negativ mantelfriktion. Negativ mantelfriktion uppkommer då sättning sker parallellt med 
pålen och drar ner pålen med hjälp av vidhäftningskraft. Skillnader i lasteffekten kan också 
uppkomma då dimensionering i de olika gränstillstånden görs i olika säkerhetsklasser. Till 
exempel då pålen dimensioneras i säkerhetsklass 1 för STR men verifieras i säkerhetsklass 2 
för GEO. (PKR106 2014) 

2.4.2 Lasteffekt i brottgränstillstånd (STR/DA3) 

Lasteffekt i gränstillståndet STR ska bestämmas enligt SS-EN-1990 (2010) ekvation 6.10a 
eller 6.10b där det högsta värdet blir dimensionerande. 

Förenklat kan dessa skrivas på följande sätt med nationella parametrar och en variabel last: 

 継鳥 = 紘鳥な.ぬの罫賃 + 紘鳥な,の�待,怠芸賃,怠 (6.10a) 

 継鳥 = ど,ぱひ紘鳥な.ぬの罫賃 + 紘鳥な,の芸,怠 (6.10b) 

där 

Ed  Lasteffekt 
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罫賃 Karakteristiskt värde för en permanent last. 紘鳥 Säkerhetsfaktor 芸賃,怠 Variabel last �待,怠 Faktor för kombinationsvärde för variabel last, 
nationella val enligt BFS 2009:16 eller VVFS 
2009:19. 

 

Som tidigare nämnts tillkommer ibland även en geoteknisk last för pålar. Enligt SS-EN-1990 
(2010) ska i gränstillståndet STR ekvation 6.10 användas för geoteknisk last. I ekvation 6.10 
behandlas såväl permanenta geotekniska laster som variabla och eventuella påhängslaster. 

Förenklad ekvation 6.10 med nationella parametrar:  継鳥,直勅墜 = 紘鳥な.な岫罫弔 + 罫津勅直岻 + 紘鳥な,ね芸弔 (6.10)  

där 継鳥,直勅墜 Geoteknisk lasteffekt 罫弔 Karakteristiskt värde för permanent geoteknisk last. 罫津勅直 Karakteristiskt värde för påhängslast. 芸弔 Karakteristiskt värde för variabel geoteknisk last. 

 

För en påle som har en jämn sättning runt sig och som dessutom är vertikalt installerad kan 罫弔  och 芸弔  sättas till noll. Därmed är det endast påhängslast som adderas till den totala 
lasteffekten. Det är viktigt att påpeka att påhängslasten som orsakas av mantelfriktion även 
kan vara positiv och därmed orsaka en bärande förmåga. I detta fall måste en full 
samverkansanalys göras. (PKR 106 2014) 

Lasteffekten som uppstår av rent konstruktiva laster adderas med den lasteffekt som uppstår 
av geoteknisk last och en total dimensionerande lasteffekt erhålls. (PKR 106 2014) 継鳥,痛墜痛 = 継鳥 + 継鳥,直勅墜  
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Värt att notera är också att påhängslast inte behöver kombineras med kortvariga variabla 
laster. Detta beror på att påhängslasten uppstår på grund av sättningar parallellt med pålen. 
För att en påhängslast ska få full utveckling krävs en sättning på omkring 3-5mm. Sättning 
sker efter en lång tid och kan inte uppskattas som kortvarig. Därför blir ofta ekvation 6.10a 
styrande då påhängslast last finns. Även 6.10b måste kontrolleras ifall andelen kortvariga 
variabla laster är stor då detta medför att lastkombination 6.10b blir större än 6.10a. (PKR 106 
2014) 

2.4.3 Lasteffekt i brottgränstillstånd(GEO/DA2) 

I gränstillståndet GEO ska enligt SS-EN-1990 (2010) den geotekniska lasten inte beräknas 
enligt ekvation 6.10 utan kan direkt räknas in i ekvation 6.10a eller 6.10b. Därmed blir ofta 
6.10a dimensionerande eftersom de kortvariga variabla lasterna inte behöver kombineras med 
påhängslaster av samma anledning som för lasteffekten i STR. Även här måste 6.10b 
kontrolleras ifall andelen kortvariga variabla laster är stor. 

Här följer en förenklad ekvation 6.10a och 6.10b med en variabel last inklusive påhängslast: 継鳥,痛墜痛 = 紘鳥な.ぬの岫罫賃 + 罫津勅直岻 + 紘鳥な,の�待,怠芸賃,怠 (6.10a) 継鳥,痛墜痛 = ど,ぱひ紘鳥な.ぬの岫罫賃 + 罫津勅直岻 + 紘鳥な,の芸,怠 (6.10b) 

2.4.4 Beräkning av påhängslast Gneg 

Påhängslast som uppkommer av negativ mantelfriktion efter sättningar parallellt med pålen 
kan beskrivas enligt denna formel för ett konstant tvärsnitt: (PKR 106 2014) 罫津勅直 = 訣津勅直 肯 詣銚賃痛   

där 訣津勅直  Mantelfriktion per ytenhet. 肯 Påltvärsnittets omkrets. 詣銚賃痛 Pållängd där sättning pågår. 

 訣津勅直  kan i lösa leror enligt långtidsfall och empiriskt bestämd vidhäftningsfaktor bestämmas 
till:  訣津勅直 = ど,ば 潔通  
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där 潔通 Den omgivande lerans skjuvhållfasthet. 

 

I fallet där jorden består av friktionsjord eller överkonsoliderade leror kan denna formel 
användas: 訣津勅直 = 紅�塚墜′̅̅ ̅̅   

där �塚墜′̅̅ ̅̅  Medelvärde för överlagringstryck. 紅  Sätts av erfarenhet till 0,2 för friktionsjord och beror 
på en jordtryckskoefficient och en 
friktionskoefficient mellan påle och jord. För leror 
används ett lite högre värde mellan 0,25 och 0,30.  

Båda ekvationerna för beräkning av 訣津勅直 är ett enkelt förfaringssätt för att bestämma negativ 
mantelfriktion. Om både positiv och negativ mantelfriktion förekommer inom samma 
jordlager så är det mest rättvisande tillvägagångssättet att göra en samverkansanalys och på så 
sätt bestämma påhängslasten. (PKR 106 2014) 

Det är också värt att notera att i STR ska ett karakteristiskt värde användas för 
materialparametrar som exempelvis skjuvhållfasthet. Detta gäller inte för GEO då värderat 
medelvärde baserat på härledda värden används. (PKR 106 2014) 

2.4.5 Lasteffekt i bruksgränstillstånd 

För spetsburna betongpålar i bruksgränstillstånd dimensioneras pålar endast i gränstillståndet 
STR. Detta beror på att i bruksgränstillstånd kontrolleras deformationer och i GEO specifikt 
sättningar i jorden. Eftersom spetsburna pålar oftast står på ett hårt underlag som inte tillåter 
sättningar kan detta bortses från. De lastkombinationer som ska användas i STR är dels 
ekvation 6.14 karakteristisk kombination och dels ekvation 6.16 kvasi-permanent 
kombination enligt SS-EN-1990 (2010). Kvasi-permanent kombination används då det finns 
påhängslast.(Alheid 2014) 

Karakteristisk kombination: 継鳥 = 罫賃 + 鶏 + 芸賃,怠 + �待,沈芸賃,沈 (6.14)  

där 
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 鶏  Punktlast   

Ekvation 6.14 används då man dimensionerar mot plastiska deformationer i jord eller påle. 
Det vill säga att permanenta deformationer i något av materialen inte får uppkomma, 
exempelvis gränsvärden för kanttryckpåkänning. 

Kvasi-permanent kombination: 継鳥 = 罫賃 + 罫津勅直 + 鶏賃珍 + �態,沈芸賃,沈 (6.16) 

Ekvation 6.16 används i de fall det finns långtidseffekter närvarande exempelvis 
påhängslaster. 

 

2.5 Bärförmåga 

Precis som för lasteffekt delas beräkning av bärförmåga för spetsburna betongpålar upp i två 
gränstillstånd. Geoteknisk bärförmåga(GEO) och konstruktiv bärförmåga(STR). 

2.5.1 Grundprinciper för konstruktiv bärförmåga 

I gränstillståndet STR studeras den konstruktiva bärförmågan. Alltså olika brottmekanismer 
för pålen och dess hållfasthet i både brott- och bruksgränstillstånd. Den konstruktiva 
bärförmågan ska bestämmas genom beräkning, provning eller en kombination av de två. I och 
med att en påles konstruktiva bärförmåga måste verifieras för aktuella förhållanden så är 
beräkning det absolut vanligaste förfaringssättet. För att bestämma den konstruktiva 
bärförmågan måste olika typer av brott beaktas i både brott- och bruksgränstillstånd. 

I brottgränstillstånd granskas: 
- Axiellt belastad påle utsatt för tryck och drag. 
- Lateralt belastad påle. 
- Skarvar och spetsar. 

I bruksgränstillstånd granskas: 
- Spänningen i tvärsnittets tryckta kant (kanttryckpåkänning). 
- Sprickbildning hos dragbelastad påle. 
 

(PKR 96 1998) 
 

2.5.2 Konstruktiv bärförmåga i brottgränstillstånd (STR/DA3) 

När en påle belastas axiellt utsätts den för normaltryckkraft och andra ordningens moment på 
grund av att pålen antas ha viss initialkrokighet. Vid belastningen sker också en 
tillskottsutböjning i jorden. Sidomotståndet som uppkommer av tillskotsutböjningens tryck 
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beror på jordens egenskaper och tvärsnittets bredd. Den konstruktiva bärförmågan för en 
axiellt belastad påle ska kontrolleras med hänsyn till två olika typer av brott, knäckning och 
materialbrott. Knäckning kontrolleras med en knäckningskontroll med hänsyn till 
omkringliggande jord och materialbrott kontrolleras med en tvärsnittskontroll som beaktar 
normaltryckkraft och andra ordningens moment. (PKR 96 1998) 

 
Figur 2 Samband mellan normaltryckkraft och böjande moment avseende 

knäckningskapacitet och tvärsnittskapacitet från PKR 96 (1998) 
 
L1 och L2 i Figur 2 representerar knäckkurvor i omgivande jord. L1 har ca 3,0 kPa som värde 
på skjuvhållfastheten och L2 har ca 12,0 kPa som värde på skjuvhållfastheten. T1 och T2 i 
Figur 2 representerar samband mellan normaltryckkraft och böjande moment med avseende 
på materialbrott. De skiljer sig åt på grund av antaganden om olika installationspåverkan. 
 

Knäckningskurvorna illustrerar sambandet mellan normaltryckkraft och det moment som 
uppstår på grund av den. En påles knäckningskapacitet är den maximala normalkraft som den 
kan belastas med utan att den knäcker. Pålens tvärsnittskapacitet är sambandet mellan 
normalkraft och böjande moment som illustreras av kurva T1 och T2 i Figur 2. Om pålens  
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knäckningskapacitet uppnås innan tvärsnittskapaciteten är fullt utnyttjad blir knäckningen 
dimensionerande, exempel på detta är punkt 2 på kurva L1 i Figur 2. Om däremot 
knäckningskapaciteten uppnås först när tvärsnittskapaciteten är fullt utnyttjad blir 
skärningspunkten mellan de två kurvorna dimensionerande, exempel på detta är punkt 1 på 
kurva L1 i Figur 2. (PKR 96 1998) 

Vid dimensioneringsberäkningar är det till en början okänt om pålens knäckningskapacitet 
uppnås innan tvärsnittskapaciteten har uppnåtts eller ej. Beräkningar kan utföras genom att 
först beräkna andra ordningens moment som uppstår i pålen vid en viss normalkraft och sedan 
beräkna tvärsnittskapaciteten vid samma belastning. Detta ska utföras både över tvärsnittets 
parallell och diagonal. På det viset kan en utnyttjandegrad diagonalt och parallellt bestämmas. 
Så länge utnyttjandegraden är < 1,0 har varken knäcknings- eller tvärsnittskapaciteten 
överskridits. Processen kan upprepas iterativt med avseende på normalkraft tills 
utnyttjandegraden är 1,0 eller knäckningskapaciteten uppnås.  (PKR 96 sup2 2011) 

Beräkningsförutsättningar 

För att kunna utföra nämnda beräkningar krävs kunskap om jord, material, dimensioner och 
förutsättningar för pålens installation. 

Materialvärden för betongen 

Det dimensionerande värdet på hållfastheten och elasticitetsmodulen hos betongen genereras 
genom att dividera den karakteristiska hållfastheten med partialkoefficient c för 
betongkonstruktioner. Dimensionerande hållfasthet för given betongklass kan även hämtas ur 
tabeller. (Johannesson och Vretblad 2011) 

ϒ頂 = な,の för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer 

ϒ頂帳 = な,に används till elasticitetsmodulen 

I buksgränstillstånd är ϒ頂 = な,ど för alla parametrar.  

Materialvärden för armering 

Dimensionerande hållfasthet för armeringstyper genereras genom att dividera med 
partialkoefficient ϒ鎚 = な,の för stål. Dimensionerande värden kan även hämtas direkt ur 
tabeller. Stålets elasticitetsmodul är den samma för alla armeringstyper, 継鎚 = にどど 罫鶏欠 
(Johannesson och Vretblad 2011) 

Installationens inverkan 

På grund av slagning, jord- och bergförhållanden samt integritets- och rakhetskontroll ska 
betongens och stålets hållfasthet reduceras vid bestämning av pålelementets karakteristiska 
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och dimensionerande tryckhållfasthet, draghållfasthet och elasticitetsmodul. Reduktionen 
beräknas genom användning av reduktionsfaktor . Reduktionen och reduktionsfaktorn 
bestäms på följande sätt enligt PKR 96 sup. 1 (2011). 

 血賃追 = 航 ∗ 血賃  (1) 

där 血賃追   Karakteristiskt värde på materialegenskapen m.h.t. 
installationens inverkan. 血賃 Karakteristiskt värde på materialegenskapen. 航 Reduktionsfaktor m.h.t. installationens påverkan. 

 航 = 航怠 − 絞態 + 絞戴  (2)  

där 航怠  Beror på antal slag och fallhöjd vid installation av 
pålen. 航怠 kan bestämmas genom beräkning, 
schablon eller provning. Övre gränsvärden från 
Tabell 4 skall användas när inget annat påvisas 
riktigare. 絞態  Tar hänsyn till jord- och bergförhållanden. Om det 
råder ogynnsamma förhållanden ska  絞態 för 
tryckhållfasthet sättas till 0,1 per ogynnsamt 
förhållande, dock högst 0,2. Ogynnsamma 
förhållanden är: Sten och block i jord, ogynnsamt 
varierande jordlager, lutande bergyta och slank påle.   絞戴  Tar hänsyn till förekommande integritet och 
rakhetskontroll. Om ingen kontroll av pålens 
integritet- eller rakhetskontroll utförs efter slagning 
sätts 絞戴 till  0 för tryckhållfastheten. Om integritet- 
eller rakhetskontroll planeras att göras sätts 絞戴 
mindre eller lika med 0,2. För draghållfasthet och 
elasticitetsmodul ska 絞戴sättas till 0. (PKR 96.1 och 
sup 2 2011) 
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Tabell 4 Övre gränsvärde på reduktionsfaktorn 1 med hänsyn till slagningens inverkan 
Pålmaterial Tryckhållfasthet Draghållfasthet Elasticitetsmodul 
Betong 1cc ≤ 0,9 1ct ≤ 1,0 1cE = 1,0 
Armering 1sc = 0,9 1st = 0,9 1sE = 1,0 
 

Dimensionerande värde för skjuvhållfasthet 

När konstruktiv bärförmåga skall beräknas kommer ett lågt värde på skjuvhållfastheten vara 
önskvärt, därför beräknas dimensionerande värde på skjuvhållfastheten med hjälp av följande 
formel.  潔通鳥 = 怠廷迩祢 ∗ 考 ∗ 潔通̅̅̅  (3)  

Effektivt kryptal  

För slagna betongpålar med normala förutsättningar för relativ fuktighet och ålder vid 
pålastning kan det effektiva kryptalet sägas vara mellan 1,3 och 1,6. Under vissa 
förutsättningar kan det effektiva kryptalet direkt sättas till 1,6 utan vidare utredning. Då 
förutsätts att betongklassen är lägst C40/50, kanttryckpåkänningen är begränsad enligt 
gällande normer som beskrivs i kapitel 2.5.2 i detta examensarbete, pålen i sin helhet är 
omgiven av jord eller vatten och pålastning sker tidigast 28 dygn efter tillverkning av pålen. 
(PKR 84a sup. 1 2011) 

Knäckningskontroll 

Beräkningsmetoden som beskrivs för att beräkna knäckning med hänsyn till omkringliggande 
jord utgår från PKR 96 (1998) och förutsätter följande: 

- Jordens egenskaper är konstanta runt pålen. 
- Pålen är jämnstyv. 
- Inverkan av egenspänningar och plasticering tas med på ett approximativt sätt. 
- Initialkrokigheten är kontinuerligt sinusformad och pålen antas vara oändligt lång. 

För att hitta en dimensionerande bärförmåga 軽�鳥 antas först en lasteffekt 軽帳鳥. Den kan då 
användas för att beräkna andra ordningens momentet som genereras av den antagna 
normalkraften med hänsyn till knäckning i jord, se Figur 2. (PKR 96 sup 2 2011) 

Nominell böjstyvhet 

Den nominella böjstyvheten, beräknas enligt SS-EN-1992-1-1 (2005) 継� = 計頂継頂鳥�頂 + 計鎚継鎚�鎚  (4)   
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där  継頂鳥  Dimensionerande värde på betongens 
elasticitetsmodul. �頂 Betongtvärsnittets tröghetsmoment. 継鎚 Dimensionerande värde på armeringens 
elasticitetsmodul.  �鎚 Armeringens tröghetsmoment kring betongareans 
tyngdpunkt. 計頂 Faktor för inverkan av sprickbildning, krypning 
m.m. 計鎚 Faktor för armeringens bidrag. 

 計頂 = 賃迭∗賃鉄怠+�賑肉  (5) 

 計鎚 = な   om 貢 =  �濡�迩 半 ど,どどに   (6) 

där 貢   Geometriskt armeringsinnehåll. �鎚 Armeringens totala area. �頂 Betongsnittets area. �勅捗 Det effektiva kryptalet. 倦怠 Faktor som beror av betongens hållfasthetsklass. 倦態 Faktor som beror på normalkraft och slankhet. 

 倦怠 = √航頂 ∗ 血頂頂賃 にど⁄   (7) 
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 倦態 = � ∗ 碇怠胎待 判 ど,に  (8)  

där 航頂 Reduktionsfaktor för betong på grund av inverkan av 
slagning. 血頂頂賃 Betongens karakteristiska tryckhållfasthet. � = 軽帳鳥 岫�頂 ∗ 航頂 ∗ 血頂頂鳥岻⁄  Relativ normalkraft. 膏  Slankhetstalet  

 膏 =  鎮迩沈   (9)  

där 健頂 Eulerknäcklängd � Tröghetsradien för ett tvärsnitt. 

 

健頂 =  講√帳��入   (10)  

där 鶏賃 Knäcklast 

 鶏賃 = √ 帳�態√賃匂鳥∗帳�  (11)  

där  倦鳥穴 Dimensionerande bäddmodul beroende av 
påltvärsnittets sidomått. 倦鳥穴  kan sättas till: 
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倦鳥穴 = のど ∗ 潔通鳥  (12) för långtidsförhållanden 倦鳥穴 = にどど ∗ 潔通鳥 (13) för korttidsförhållanden 

  

Om slankhetstalet 膏 inte är känt får 倦態 sättas till: 倦態 = � ∗ ど,ぬ  判 ど,に (14)   

Om 倦態 > ど,に kan  倦態 sättas till 0,2   

Eftersom flera parametrar från början är okända utförs iteration med avseende på 倦態, varpå 
den nominella böjstyvheten kan beräknas. 

 

Tillskottsutböjning vid plasticering i jorden  

Beräknat enligt PKR 96:1 och 84a med tillhörande supplement: 検長 = �鳥 倦鳥穴⁄   (15)   �鳥 = は ∗ 穴 ∗ 潔通鳥  (16)  

där 検長 Tillskotsutböjningen då plasticering i 
omkringliggande jord sker. �鳥  Gränstrycket när plasticering i omkringliggande jord 
sker. 倦鳥穴 Bäddmodul   
   

Samband mellan moment och axiallast 

Beräkningar enligt PKR 81 och 84a: 

Användning av följande formler förutsätter att pålen har en sinusformad initialutböjning och 
tillskottsutböjning, se Figur 3. Bäddmodulen reduceras enligt principen för ekvivalent arbete 
(PKR 84a) 
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Figur 3 Påle belastad med normaltryckkraft (PKR 96 1998) 

 警帳鳥 = 鶏賃 ∗ 弟轍+槻轍態   (17)   

där 

 警帳鳥 Andra ordningens momentet orsakat av normalkraft 
med beaktande av initialkrokighet och 
tillskottsutböjning. 鶏賃 Knäcklasten med beaktande av jorden. 絞待 Initialutböjningen hos pålen. 検待 Tillskottsutböjning 
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Initialutböjningen är:  

för skarvad påle  絞待 = 鎮入怠泰待  (18) 

för oskarvad påle  絞待 = 鎮入戴待待  (19) 

där 健賃 Pålens knäcklängd med avseende på knäcklasten. 

 

健賃 = 講 √ 帳�賃匂鳥4
  (20)  

鶏賃 = に√倦鳥穴 ∗ 継� ∗ Φ岫糠岻 ∗ 怠怠+�轍熱轍  (21)  

där  Φ岫糠岻 Beaktar plasticering i omgivande jord. 

 Φ岫糠岻 = 態� 岫糠 + な,の sin岫に糠岻 − 岫講 − に糠岻岫sin岫糠岻岻態岻 (22)  糠 = arcsin 岫検長 検待岻⁄   (rad)  (23) Φ岫糠岻 = な om 検待 < 検長  (24) 

Till en början sätts tillskottsutböjningen 検待 till ett värde lägre än 検長. Sedan justeras värdet 
iterativt till dess att knäcklasten 鶏賃 är den samma som den antagna normalkraften 軽帳鳥. Andra 
ordningens moment 警帳鳥 orsakat av normalkraften kan då beräknas med hjälp av ekvation 
(17). 

Tvärsnittskontroll  

Vid bedömning av tvärsnittskapaciteten kan förenklat tryckblock användas för böjspruckna 
armerade tvärsnitt. I förenklat tryckblock sätts 糠 till 0,8 och 紅 till 0,4 detta gäller bara upp till 
och med betonghållfasthetsklass C50/60. (Engström 2008) 
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Figur 4 Förenklat tryckblock 

 

Notera att även här ska inverkan av slagning beaktas. 

Horisontell projektionsekvation: 糠 ∗ 航頂 ∗ 血頂頂鳥 ∗ 決 ∗ 捲 + �鎚′ ∗ �鎚′ = �鎚 ∗ �鎚 + 軽帳鳥 (25) 
  
  

Momentekvation om dragresultanten:  警�鳥 = 糠 ∗ 航頂 ∗ 血頂頂鳥 ∗ 決 ∗ 捲岫穴 − 紅捲岻 + �鎚′ ∗ �鎚´岫穴 − 穴′岻 − 軽帳鳥 岾穴 − ℎ態峇  (26) 

där 糠 = ど,ぱ och 紅 = ど,ね 航頂 Reduktionsfaktor för betong på grund av inverkan av 
slagning. 血頂頂鳥 Betongens dimensionerande tryckhållfasthet. 決   Tvärsnittets bredd.  捲 Avstånd från övre kant ned till tryckzonens början. �鎚′  Spänning i armering i överkant.  �鎚  Spänning i armering i underkant.  
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�鎚′  Armeringsarea i överkant. �鎚  Armeringsarea i underkant. 軽帳鳥   Den antagna normalkraften. 穴  Avstånd från överkant till tyngdpunktcentrum för 
armering i underkant. 穴′  Avstånd från överkant till tyngdpunktcentrum för 
armering i överkant. ℎ          Höjden på tvärsnittet. 

 

Armeringens spänning kan med inverkan av slagning sättas till något av följande under givna 
villkor: �鎚 = 航鎚 ∗ 血槻鳥 (27) Om 綱鎚 半 綱鎚槻, armeringens flytgräns har nåtts.

   

eller �鎚 = 航帳 ∗ 継鎚 ∗ 綱鎚 (28) Om 綱鎚 判 綱鎚槻, armeringens flytgräns har inte 
nåtts.  

där 綱鎚′ =  掴−鳥′掴 ∗ 綱頂通 (29) Töjningen i överkantsarmeringen. 

  綱鎚 =  鳥−掴掴 ∗ 綱頂通 (30) Töjning i underkantsarmeringen.   綱鎚槻 =  禎濡∗捗熱匂禎�∗帳濡  (31) Armeringens maximala töjning där flytgräns 

nås.  綱頂通 Betongens maximala töjning.  
   

Vid beräkningar kan armeringsspänningen till en början antas enligt ekvation (27). Därefter 
kan x lösas ut ur ekvation (25). Antagandet kontrolleras sedan med hjälp av ekvation (29) och  
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(30). Om antagandet är felaktigt får nytt antagande göras enligt ekvation (28) och x får lösas 
ut på nytt varpå antagandet kontrolleras igen. När korrekt x beräknats kan momentkapaciteten 
beräknas med hjälp av ekvation (26) . (Engström 2008) 

Den tidigare beräknade 警帳鳥 orsakad av normalkraften med beaktande av initialutböjning och 
tillskottsutböjning kan nu jämföras med den beräknade momentkapaciteten 警�鳥.  

Momentutnyttjandegraden beräknas enligt:   � = 暢�匂暢�匂 判 な,ど (32) 

där � Utnyttjandegrad    

Biaxiell böjning 

Biaxiell böjning innebär att böjning inte sker i någon av de parallella riktningarna utan över 
diagonalen på tvärsnittet. 
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Figur 5 Biaxiell böjning av ett rektangulärt tvärsnitt (Designers Guide to Eurocode 2 2009) 

Här redovisas en förenklad metod som utnyttjar en interaktionsformel för att hitta 
utnyttjandegraden vid biaxiell böjning. Utnyttjandegraden beräknas med hjälp av 
interaktionsformeln för samtidig böjning i riktning x och y. (Svenska Betongföreningen 2010) 

� = 岾暢�匂猫暢�匂猫峇銚 + (暢�匂熱暢�匂熱)銚
  (33)  

där 欠 Interaktionsexponent som för rektangulära tvärsnitt 
sätts enligt Tabell 5. � Utnyttjandegrad 

 

Tabell 5 Förhållande mellan interaktionsexponent och normalkraft (Svenska 
betongföreningen 2010) 軽帳鳥 軽�鳥⁄  0,1 0,7 1,0 

a 1,0 1,5 1,2 
 

där  警帳鳥掴 Andra ordningens moment beräknad med knäckning 
runt x-axeln. 警帳鳥槻 Andra ordningens moment beräknad med knäckning 
runt y-axeln. 警�鳥掴 Momentkapacitet med böjning kring x-axeln. 警�鳥槻 Momentkapacitet med böjning kring y-axeln. 軽帳鳥   Den antagna normalkraften. 軽�鳥 = �頂 ∗ 航頂 ∗ 血頂頂鳥 + �鎚 ∗ 航鎚 ∗ 血槻鳥   (34) Dimensioneringsvärdet för tvärsnittets axiella 
bärförmåga med hänsynstagande till slagning. 

Exponenten 欠 kan interpoleras fram med hjälp av Tabell 5. (Svenska betongföreningen 2010) 
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2.5.3 Konstruktiv bärförmåga i bruksgränstillstånd (STR/DA3) 

I bruksgränstillstånd ska det kontrolleras att inte begränsningar för kanttryckpåkänning 
överskrids. Spänningsgränser har satts för att undvika längsgående sprickor, mikrosprickor, 
plastiska töjningar med mera. Spänningsgränsen som inte får överskridas för tryck i betongen 
är 60% av den karakteristiska tryckhållfastheten. (Svenska betongföreningen 2010) I fallet 
med pålar måste som vanligt inverkan av slagning beaktas varpå max kantryckpåkänning blir: 
(Alheid 2014) �陳銚掴 = ど,は血頂頂賃航頂痛  

Knäckning i omgivande jord 

Beräkningen av andra ordningens moment med hänsyn till knäckning i omkringliggande jord 
går till på samma vis som i brottgränstillstånd. Det som skiljer beräkningarna åt är att 
karakteristiskt värde används på materialparametrar. (PKR 96 1998) 

Beräkning av spänningar 

Beräkningar av spänningar i ett tvärsnitt inleds med att ta reda på om betongen i tvärsnittet är 
sprucken eller ej. Stadium 1 innebär att betongen inte har spruckit och både betong och 
armering har en linjärelastisk respons. Stadium 2 innebär att tvärsnittet är böjsprucket, både 
betong och armering har en linjärelastisk respons och att inverkan av dragen betong i det 
neutrala lagret kan försummas vid beräkningar. (Johannesson och Vretblad 2011) 

Betongspänningar i en godtycklig nivå i tvärsnittet kan beräknas med hjälp av följande formel 
där tryck betecknas med minus och drag med plus: (Johannesson och Vretblad 2011)  �頂 = 朝�匂�賑入寧 + 暢�匂�賑入寧 ∗ 権  (35) 

där �勅賃塚 Area för ekvivalent betongtvärsnitt i stadium 1 eller 
stadium 2. �勅賃塚 Tröghetsmoment för det ekvivalenta tvärsnittet i 
stadium 1 och stadium 2. 権 Avstånd från det ekvivalenta tvärsnittets tyngdpunkt.
  

Kontroll om tvärsnittet är uppsprucket eller ej utförs med hjälp av en jämförelse mellan 
dragspänningen (beräknad i stadium 1) i den undre kanten och betongens 
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medelböjdraghållfasthet, 血頂痛陳. Om dragspänningen överskrider medelböjhållfasteheten 
innebär det att betongen i den dragna kanten spricker. (SS-EN-1997-1 2005) 

 

För beräkning i stadium 1: �勅賃塚 = �頂 + (糠勅捗 − な)�鎚́ + 岫糠勅捗 − な岻�鎚 (36) �勅賃塚 = �頂待 + �頂 ∗ 欠頂態 + 岫�鎚待 + �鎚怠 ∗ 欠鎚態岻 ∗ 糠勅捗 ∗ � (37) 

där  �頂 Betongens area. �鎚́ Armeringsarea i överkant.  �鎚怠 Area för ett armeringsjärn. 糠勅捗 Omräkningsfaktor med hänsyn till krypning. �頂待 Tröghetsmoment för betongtvärsnittet. �鎚待 Tröghetsmoment för ett armeringsjärn. 欠頂 Avstånd från betongens tyngdpunkt till det 
ekvivalenta tvärsnittets tyngdpunkt. 欠鎚 Avstånd från ett armeringsjärns tyngdpunkt till det 
ekvivalenta tvärsnittets tyngdpunkt. � Antal armeringsjärn. 

 糠勅捗 = 帳濡帳迩尿 岫な + �勅捗岻 (38) 

där 継鎚 Elasticitetsmodul för armeringen. 継頂陳 Elasticitetsmodul för betongen. �勅捗 Effektiva kryptalet. 
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Spänning i tvärsnittet vid biaxiell böjning 

Beräkning av spänningar i tvärsnittet vid biaxiell böjning över tvärsnittets diagonal kan 
beräknas med hjälp av andra ordningens moment från knäckningskontroll i 
bruksgränstillstånd. Momentet kan delas upp i två komposanter i riktning x och y. I och med 
att det är ett kvadratiskt tvärsnitt kan detta göras på följande sätt: (Pålkommissionen 96:1 sup 
2 2011). 警帳鳥掴 =  警帳鳥槻 = 警帳鳥 √に⁄   

Spänningen i godtycklig nivå i det diagonala tvärsnittet kan därefter beräknas med hjälp av en 
omskrivning av ekvation (35) och sedan jämföras med max kanttryckpåkänning. �頂 = 朝�匂�賑入寧 + 暢�匂,猫�猫.賑入寧 権掴 + 暢�匂,熱�熱.賑入寧 権槻  (39) 

 

2.5.4 Grundprinciper för geoteknisk bärförmåga 

En konstruktion ska dimensioneras för geoteknisk bärförmåga då omgivande jord och berg 
har betydelse för bärförmågan. Detta gäller specifikt bland geokonstruktioner för pålar då den 
omgivande jorden har en direkt påverkan på pålens bärförmåga. För spetsburna pålar som 
stoppslås mot berg eller morän blir den geotekniska bärförmågan sällan dimensionerande i 
och med att underlagets hållfasthet är så pass hög. Dock har i vissa fall den omgivande jorden 
tillräckligt hög skjuvhållfasthet och då blir utböjning av pålen inte möjlig i lika hög 
utsträckning. I den situationen fallerar inte pålen på grund av knäckning vilket gör att den 
konstruktiva bärförmågan blir väldigt hög och den geotekniska bärförmågan kan bli 
dimensionerande. (Alheid 2014) 

För gränstillståndet GEO kan dessa metoder användas i brottgränstillstånd: 
- Hävdvunna åtgärder med stoppslagningskriterier framtagna genom erfarenhet och 

analytiska metoder. 
- Dimensionering genom provning. För spetsburna betongpålar är det stötvågsmätning 

som används. Antaganden om stötvågsmätningen kan göras för att få en preliminär 
bedömning om den geotekniska bärförmågan. 

- Slagningssimulering genom WEAP-analys. 
Beräkningar i bruksgränstillstånd ska göras för sättningar. Eftersom spetsburna pålar ofta står 
på ett fast underlag finns däremot endast ytterst små sättningar vilket innebär att beräkningar i 
bruksgränstillstånd kan bortses från i de flesta fall. (IEG Rapport 2 2008) 
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2.5.5 Geoteknisk bärförmåga i brottgränstillstånd (GEO/DA2) 

En metod som kan användas för bestämning av geoteknisk bärförmåga är hävdvunna 
åtgärder. Hävdvunna åtgärder innebär tabeller med stoppslagningskriterier som har tagits 
fram genom systematiserad erfarenhet och analytiska metoder. Dessa tabeller baseras på vilka 
värden som kan förväntas vid en stötvågsmätning då en viss hejarvikt faller från en viss höjd. 
Hävdvunna åtgärder med stoppslagningskriterier kan användas vid dimensionering, se Figur 
6. Stoppslagningskriterierna baseras på schablonvärden som bygger på tidigare erfarenhet och 
analytiska metoder. Detta innebär att värdena i dessa tabeller ger ett mycket konservativt 
värde på den geotekniska bärförmågan. Tabellerna är hämtade från PKR 94 men värdena har 
modifierats för dagens normer i enlighet med PKR 106. 

 
 
Figur 6 Hävdvunna åtgärder med stoppslagningskriterier för bestämmande av geoteknisk 

bärförmåga (PKR 106 2014) 

Ett annat sätt att bedöma den geotekniska bärförmågan är att göra en WEAP-analys. I en 
WEAP-analys används ett datorprogram som modellerar en pålning m.h.t. de omständigheter 
som berör pålarbetet. Till exempel jordlagerföljd, slagutrustning, hejarvikt o.s.v. WEAP-
analysen ger ett resultat på vad som kan förväntas i geoteknisk bärförmåga, hur många slag 
som behövs och hur drivning ska göras så effektiv som möjligt.  
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En påles geotekniska bärförmåga kan även bestämmas av en på plats genomförd 
stötvågsmätning. På så sätt kan också unika stoppslagningskriterier upprättas för platsen. 
Stötvågsmätning är idag också ett vanligt tillvägagångssätt för att verifiera att en påle klarar 
den last som den är dimensionerad för. Dock kan en stötvågsmätning endast göras då pålen är 
på plats. I och med att detta utförs först i denna fas skapas ett problem i projekteringsstadiet. 
Problemet är att det är svårt att uppskatta hur pålen kommer verka på plats och vilken slutlig 
geoteknisk bärförmåga som kan väntas. Vid komplexa förhållanden är en lösning att utföra 
provpålning innan byggnation för att reda ut vilka problem som kan tänkas uppstå vid 
installation. Allt detta innebär dock att en preliminär uppskattning av pålens geotekniska 
bärförmåga kan vara nödvändig.  

Den preliminära bedömningen kan genomföras genom att studera den bärförmåga som efter 
antaganden skulle kunna mätas fram vid en stötvågsmätning och det gränsvärde som pålen 
maximalt klarar med hänsyn till dess stukning i samband med slagning. Vid installation av 
pålen kan sedan en slutgiltig verifikation genom stötvågsmätning göras vilket ger ett mer 
definitivt svar på pålens geotekniska bärförmåga. Detta innebär att förutsättningarna för den 
geotekniska bärförmågan också kan ändras under produktion eller provpålning. (PKR 106 
2014) 

Preliminär bedömning av geoteknisk bärförmåga 

En preliminär bedömning kan göras genom att en WEAP-analys med antaganden om 
utrustning och geoteknisk data utförs. Det kan även göras via hävdvunna åtgärder. En annan 
metod är att utefter erfarenhet och antaganden om geoteknisk data göra en beräkning för vad 
som är möjligt att få fram vid en stötvågsmätning. För en spetsburen påle ger denna metod ett 
högt värde på den geotekniska bärförmågan eftersom pålen slagits till ett underlag med hög 
enaxlig tryckhållfasthet. För att inte överskatta den geotekniska bärförmåga som kan mätas 
fram vid en stötvågsmätning studeras även ett max gränsvärde för det pålen klarar av m.h.t. 
dess stukning vid slagning. 

En preliminär bedömning ämnar även bestämma den utrustning som ska användas vid 
slagning för att kunna få fram de värden som önskas. (IEG rapport2 2010) 

I Eurokod kan tre olika verifieringsnivåer utläsas, se Tabell 6. I förfrågningsunderlaget 
bedöms vilken verifieringsnivå som kan tänkas vara tillräcklig för att uppnå de krav som 
finns. Med antaganden utefter verifieringsnivå och annan säker data för omständigheterna kan 
värden för den preliminära bedömningen bestämmas. En högre verifieringsnivå ger en säkrare 
bedömning och till följd en högre bärförmåga. I Tabell 6 kan även ett rekommenderat värde 
för geoteknisk bärförmåga m.h.t. stukning vid slagning utläsas. Även ett förslag på 
verifieringens omfattning finns i tabellen och kan användas då antalet mätningar vid den 
preliminära bedömningen antas. (PKR 106 2014) 
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 Tabell 6 Rekommenderad maximal bärförmåga för betongpålar vid slagning samt minsta 
omfattning av verifiering. Tabellen anger rekommendationer för projekt i enlighet 
med BFS. (PKR 106 2014) 

Verifieringsnivå 

Rekommenderad maximal 
bärförmåga med hänsyn 
till begränsning av 
belastning av pålmaterial 
vid slagning 

Verifieringens omfattning 

Nivå 1 

För standard betongpålar 
(SP1-SP3) enligt tidigare 
stoppslagningstabeller i PKR 
94 eller enligt TK Geo 11 

Stoppslagning av samtliga 
pålar enligt schablon eller 
efter resultat från WEAP-
analys 

Nivå 2 Rd,max=0,3 * Fstuk 

Provpålning med minst 5 % 
av pålarna, dock minst tre 
representativa mätpålar inom 
ett område om max 25 x 25 
m2. Produktionskontroll efter 
behov, se kapitel 9 i 
PKR106. 

Nivå 3 Rd,max=0,40 * Fstuk 

Provpålning enligt ovan samt 
minst 10 % 
produktionskontroll 3.  För 
lämplig omfattning på 
produktionskontroll, se 
kapitel 9 i PKR 106. 

 

Ett förslag på hur uppskattning av stötvågsmätning samt hur ett max gränsvärde m.h.t. 
stukning vid slagning och faktiska omständigheter kan göras följer i de två nästkommande 
avsnitten. Att ta hänsyn till de faktiska omständigheterna vid bestämmande av ett max 
gränsvärde ger ett mer noggrant resultat på den geotekniska bärförmågan än användning av 
Tabell 6. (Alheid 2014) 

Stötvågsmätning 

Metoden för stötvågsmätning går ut på att en stötvåg skickas genom pålen genom ett slag med 
en hejare. Kraft, hastighet samt reflexen registreras av en mätutrustning. Informationen kan 
därefter ge svar på en del egenskaper för pålen så som geoteknisk bärförmåga, skador på 
pålen och hur drivning av pålen ska göras så effektivt som möjligt. (Olsson och Holm 1993) 

Dimensionerande geoteknisk bärförmåga vid stötvågsmätning bestäms enligt följande 
ekvation: 
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 迎鳥 = �尿廷禰任禰  (40)  

där 迎陳 Värderat medelvärde för uppmätt geoteknisk 
bärförmåga vid stötvågsmätning. 

 紘痛墜痛 = 紘痛紘�鳥�泰  (41) 

där 紘痛 Partialkoefficient för bärförmåga som hämtas från 
Tabell 7.1-7.3 i PKR106. 紘�鳥 Modellfaktor för stötvågsmätning enligt Tabell 2.5-3 
i TK Geo. �泰 Korrelationskoefficient som tar hänsyn till antalet 
provade pålar se Tabell 7. 

Tabell 7 Korellationsfaktor ξ för bestämning av geoteknisk bärförmåga baserat på resultat 
från störvågsmätning efter n antal provade pålar (PKR106 2014) 

n 3 4 ≥5 ≥10 ≥15 ≥20 ≥40 
Samtliga 
pålar 

ξ5 1,60 1,55 1,50 1,45 1,42 1,40 1,35 1,30 

 

För en preliminär bedömning d.v.s. ett förväntat värde som kan uppmätas vid en 
stötvågsmätning kan 紘痛墜痛 sättas enligt antaganden om faktiska omständigheter och erfarenhet. 迎陳 kan beräknas genom att titta på pålens spetsmotstånd på berg eller morän. 迎陳 kan sättas 
enligt följande beräkning för spetsburen betongpåle: 迎陳 = �長�  (42)  

där 

A Arean på kontaktytan mot berg eller morän. 

Spetsmotståndet �長 kan beräknas enligt några generella rekommendationer.  

- Nedborrad påle > 2 diameter i intakt berg eller inmejslad bergdubb:  �長 = の�通 
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- Bergdubb diameter < ca 150mm på intakt berg (halvoändligt medium): �長 = ね�通 
- Påle på intakt berg (halvoändligt medium): �長 = ぬ�通 
- Påle stoppslagen på mycket fast grovkornig bottenmorän: �長 = にの − ぬど警鶏欠 
- Påle stoppslagen på mycket fast bottenmorän med hög andel silt/finsand:�長 = にど警鶏欠 

där �通 Bergets enaxliga tryckhållfasthet. 

 

(PKR 106 2014) 

Max gränsvärde med hänsyn till pålens stukning vid slagning 

Gränsvärdet 迎鳥,陳銚掴 för slagning kan sättas enligt Tabell 6 men för att hitta 迎鳥,陳銚掴 och 
samtidigt ta hänsyn till de faktiska omständigheterna rekommenderas det enligt PKR106 
(2014) att bestämma 迎鳥,陳銚掴enligt en annan metod. I denna metod kan antaganden göras 
beroende på vilken erfarenhet som finns och säker data som finns om platsen. Antagandena 
beror exempelvis på hur många pålar som provbelastas och om det finns någon risk för att 
skadliga spänningar uppstår vid installation. 迎鳥,陳銚掴 med hänsyn till faktiska omständigheter 
kan bestämmas enligt följande ekvation: 迎鳥,陳銚掴 = 庁濡禰祢入賃迭賃鉄廷禰任禰   (43)   繋鎚痛通賃 = �痛墜痛血頂頂賃  (44)  �痛墜痛 = �長勅痛墜津直 + �鎚痛å鎮岫 帳濡禰å如帳弐賑禰任韮虹 − な岻  (45)  

där 繋鎚痛通賃 Pålens karakteristiska stuklast. 倦怠 Reglerar vilken maximal geoteknisk bärförmåga 
som kan uppmätas med hänsyn till returstötvågen 
(Tabell 8 och 9). 倦態 Tar hänsyn till spänningen i pålen och beror på om 
kontroll av spänningsnivån under slagning tillämpas 
(Tabell 10). 

 



DIMENSIONERINGSMODELL FÖR SLAGNA SPETSBURNA BETONGPÅLAR ENLIGT EUROKOD  

40 

 

Tabell 8 Rekommenderade värden på k1 (källa PKR106) 
Typ av situation k1 betong 
Pålar stoppslagna på berg, liten mantelfriktion 0,75 
Pålar stoppslagna i fast morän, liten mantelfriktion 0,70 
 

Tabell 9 Förslag på reduktionsvärden för k1 (PKR106 2014) 
Typ av situation Reduktion av k1 

Spetsburna pålar, pållängd > 20 m, måttligt till stort mantelmotstånd 0,1-0,2 
Pålar stoppslagna i mäktigt lager morän eller i en siltig/finsandig morän 0,1-0,2 
 

Tabell 10 Värden på k2 enligt utförandestandard (PKR106 2014)  
Typ av situation k2 betong 
Ingen risk att spänningsnivån i pålen överskrids under installation och 
stoppslagning. Kontroll utförs vid behov genom stötvågsmätning eller 
genom att mäta anslaghastigheten hos hejaren. 

0,9 

Risk föreligger att spänningsnivån i pålen kan överskridas och ingen 
kontroll sker under produktion. 

0,8 

 

Tabellerna för k1 och k2 kan även användas för accelererande hejare men då krävs en 
reduktion om inte hastigheten på hejaren mäts kontinuerligt under slagning. Mer om 
accelererande hejare finns i Pålkommissionens PM 1:2012.  

Som tidigare nämnts ska sedan gränsvärdet 迎鳥,陳銚掴 jämföras med vad stötvågsmätningen 
förväntas ge för resultat på 迎鳥. Det lägsta av 迎鳥  och 迎鳥,陳銚掴 är det som kan förväntas vid en 
stötvågsmätning. 

(PKR 106 2014)  
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3 RESULTAT 

Här beskrivs de jämförande beräkningar som gjorts med tidigare beräkningshjälpmedel och 
det nya som skapats. Jämförelsen har utförts med hjälp av ett referensobjekt. Jämförelsen 
fokuserar på skillnaderna i de nya och gamla beräkningshjälpmedlen och vilken bärförmåga 
de kan påvisa hos samma påle under samma förutsättningar. 

3.1 Referensobjektet 

För att kunna jämföra det nya beräkningshjälpmedlet med det tidigare har ett referensobjekt 
använts. Referensobjektet kommer från en projektering som WSP byggprojektering utförde 
2005. I projekteringen ingick bland annat att upprätta kompletta handlingar för 
pålningsarbeten, betongarbeten och stommar för en lagerlokal i Norrköping. 

3.1.1 Beräkningsförutsättningar 

Beräkningsförutsättningarna är hämtade från förfrågningsunderlag och information som 
användes vid projekteringen 2005. Samma beräkningsförutsättningar används i det gamla och 
nya beräkningshjälpmedlet med undantag för sådant som ändrats med hänsyn till Eurokod.  

Jordförhållanden 

Den geotekniska kategorin sattes 2005 till GK 2. Jorden på pålplatsen består av ett övre lager 
av ca 2 meter matjord och muddermassor. Under ytlagret följer lera direkt på berg. Bergytan 
ligger på nivå mellan 5 till 14,5 meters djup, se Bilaga 1. 

Leran är mycket lös och lerans karakteristiska skjuvhållfasthet, 潔通賃 har 2005 satts till 7,5 kPa. 
Då omräkningsfaktorn 考 måste beaktas vid beräkning av karakteristisk skjuvhållfasthet sedan 
införandet av Eurokod krävdes en uppskattning av vad faktorerna av omräkningsfaktorn kan 
sättas till idag. De geotekniska delarna av omräkningsfaktorn bedömdes utifrån det 
geotekniska underlaget (se Bilaga 1), enligt kapitel 2.3.2 i examensarbetet och med hjälp av 
geotekniker Magnus Widfelt på WSP. Omräkningsfaktorerna sattes till:  考怠 ∗  考態 = ど,ひね   考戴 = な,ど   考替 = な,ど   考泰 = な,ど   考腿 = な,ど  
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De omräkningsfaktorer som beror på konstruktionens geometri kan enligt kapitel 2.3.2 sättas 
till:   考滞 = な,ど   考胎 = な,ど  

Den totala omräkningsfaktorn kan därpå beräknas enligt kapitel 2.3.2 till:  考痛墜痛 = ど,ひね  

  

Då ett lågt värde är ogynnsamt på skjuvhållfastheten vid beräkning av bärförmåga beräknas 
den karakteristiska skjuvhållfastheten enligt: 

 潔通賃 =  潔通̅ ∗ 考痛墜痛  
För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan det tidigare beräkningshjälpmedlet och det nya 
sätts 潔通̅ till 7,5 varpå den karakteristiska skjuvhållfastheten idag kan beräknas till:  潔通賃 = ば,の ∗ ど,ひね = ば,どの 倦鶏欠  

Partialkoefficienter 

Vid projekteringen 2005 har partialkoefficient för skjuvhållfasthetetn 紘頂通 satts till 1,7 i det 
geotekniska underlaget. Idag sätts 紘頂通till な,の enligt Boverkets Författningssamling vilket 
redovisas i Tabell 3. I bruksgränstillstånd sätts 紘頂通till な,ど. 

Pålens egenskaper 

I Tabell 11 beskrivs de egenskaper som kan tillskrivas pålen i referensobjektet. 

Tabell 11 Exempelpåle 
Typ Dimension Betongklass Armering Kryptal Skarvad Täckskikt 

SP2 
270x270 
mm2 C40/50 

8 Ø 12 
K500B 

1,6 Ja 30 mm 

 

3.1.2 Beräkningar med tidigare beräkningshjälpmedel 

Det tidigare beräkningshjälpmedlet som använts av WSP Byggprojektering vid bedömning av 
bärförmåga hos en påle är en digitalisering av PKR 94 (1996). PKR 94 är framtagen i syfte att 
dimensionera pålar i de fall som ingen provning behövs. I rapporten finns tabeller för 
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lastkapacitet hos standardpålar i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd. Det finns även 
tabeller för geoteknisk bärförmåga som bygger på stoppslagningskriterier. Det tidigare 
beräkningshjälpmedlet är utformat i Microsoft Excel där tabeller ur PKR 94 har lagts in och 
olika värden hämtas vid val av olika indata. 

Beräkningsgång 
Hjälpmedlet används på så vis att användaren initialt väljer ett av tre tillgängliga spann på 
önskad dimensionerande bärförmåga, se Figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Tidigare beräkningshjälpmedel, önskad dimensionerande bärförmåga 
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Dessa är i sin tur kopplade till olika geotekniska klasser. Här har projektören 2005 valt önskad 
dimensionerande bärförmåga till < 750 kN. Sedan ombeds användaren godkänna 
förutsättningarna för att kunna dimensionera utifrån Rapport 94 vilket visas i Figur 8. 

 

  

Figur 8 Förutsättningar för tidigare beräkningshjälpmedel 
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Därefter ombeds användaren ange indata. Beräkningshjälpmedlet hämtar sedan 
dimensionerande bärförmåga i brott- och bruksgränstillstånd ur färdiga tabeller. I 
brottgränstillstånd blir den geotekniska bärförmågan dimensionerande på 825 kN och i 
bruksgränstillstånd är den maximala lastkapaciteten 615 kN, se Figur 9. 

 

 
 
 

3.1.3 Beräkningar med nytt beräkningshjälpmedel  

Det nya beräkningshjälpmedlet ämnar ge projektören en uppfattning om vilken bärförmåga 
som kan tillskrivas en viss påle. Hjälpmedlet beräknar dels den konstruktiva 
bärförmågan(STR) i brott- och bruksgränstillstånd hos pålen och ger även en preliminär 
bedömning på geoteknisk bärförmåga(GEO). Vid beräkning av konstruktiv bärförmåga 
beräknas knäckningskapaciteten parallellt och jämförs sedan med tvärsnittskapaciteten över 
det diagonala tvärsnittet. Det är på säkra sidan att använda andra ordningens moment 警帳鳥 
orsakat av parallell knäckning då detta moment är större än det vid diagonal knäckning. Att 
jämföra knäckning över det parallella tvärsnittet med tvärsnitskapaciteten över det diagonala 
tvärsnittet är egentligen ett fall som inte uppstår i realiteten, men att beräkna 
utnyttjandegraden på detta sett ger ett resultat på säkra sidan. Alla beräkningar baseras på  

Figur 9 Resultat av tidigare beräkningshjälpmedel 
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ekvationer och beräkningsmetoder som beskrivits i examensarbetet. Beräkningshjälpmedlet är 
framtaget i Microsoft Excel och programmeringsspråket Visual Basic. 
 

Beräkningsgång 

Användaren fyller i indata, se Figur 10. Här beaktas jorden, pålens dimensioner och material.  

 

Figur 10 Indata 

 

Reduktionsfaktorn  har i beräkningsprogrammet satts till 0,8 eftersom användaren kan sakna 
kunskap om ogynnsamma förhållanden och eventuella rakhetskontroller. 
Beräkningshjälpmedlet räknar ut de dimensionerande värdena för hållfasthet och 
skjuvhållfasthet med hänsyn till slagning ekvation (1) och (3). Även areor, tröghetsmoment, 
avstånd m.m. beräknas, se Figur 11. 
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Figur 11 Satt indata 
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Konstruktiv bärförmåga i brottgränstillstånd enligt kapitel 2.5.2  

Till att börja med antar beräkningshjälpmedlet en initialt högt satt normalkraft 軽帳鳥. Sedan 
beräknas den nominella böjstyvheten 継� enligt ekvation (4) till (14) där en iteration med 
avseende på k2 utförs, se Figur 12. 

 
Figur 12 Iteration böjstyvhet 

 

Åtta stycken iterationer utförs vilket har visat sig ge värden som ligger nära varandra efter 
sjunde och åttonde iterationen.  

Därefter beräknas tillskottsutböjning vid plasticering i jord 検長 enligt ekvation (15) till (16). Ur 
sambandet mellan moment och axiellast enligt ekvation (17) kan andra ordningens moment 警帳鳥 beräknas med hänsyn till initialkrokighet 絞待 och tillskottsutböjning 検待. 検待 sätts av 
beräkningshjälpmedlet initialt till ett värde lägre än 検長. 検待 justeras sedan tills knäcklasten 鶏賃 
är den samma som den antagna normalkraften 軽帳鳥 enligt ekvation (18) till (24), se Figur 13. 

 
Figur 13 Målsökning för y0 för en antagen last 

 

Om pålens knäckningskapacitet överskrids kan inte knäcklasten 鶏賃 sättas till antagen 
normalkraft 軽帳鳥 varpå beräkningshjälpmedlet sänker den initialt satta 軽帳鳥 succesivt till dess 
att 鶏賃 kan sättas till  軽帳鳥  som tänkt. På det viset hittas pålens knäckkapacitet vid utböjning 
över det parallella tvärsnittet.  

I nästa steg utför beräkningshjälpmedlet en tvärsnittskontroll för ett tvärsnitt utsatt för böjning 
med samtidig normalkraft. Normalkraften som används är den initialt satta eller sänkta 軽帳鳥 
som har använts för att beräkna andra ordningens moment. Ekvation (26) används för att 
beräkna tvärsnittets momentkapacitet 警�鳥. Ekvation (27) till (31) används för att avgöra om 
armeringen flyter eller ej och ekvation (25) används för att lösa ut x och hitta tvärsnittets 
neutrallager, se Figur 14. 



 RESULTAT 
 

49 

 

 
Figur 14 Tvärsnittskontroll för tvärsnitt utsatt för böjande moment och tryckande normalkraft 

i x-led 

 

Tvärsnitskontrollen utförs först för utböjning både kring x-axeln och y-axeln. Sedan kan 
ekvation (33) och (34) användas för att beräkna utnyttjandegraden vid biaxiell böjning. Om 
utnyttjandegraden överstiger 1,0 kommer beräkningshjälpmedlet sänka den initialt satt 
normalkraften och utföra knäckningskontroll så väl som tvärsnittskontroll igen tills 
utnyttjande graden är under 1,0, se Figur 15. 

 
Figur 15 Utnyttjandegrad vid biaxiell böjning 

 

Den största möjliga 軽帳鳥 som kan antas utan att utnyttjandegraden eller knäckkapaciteten 
överskrids blir den dimensionerande bärförmågan i brottgränstillstånd STR. För 
referensobjektet blir den dimensionerande konstruktiva bärförmågan i brottgränstillstånd 900 
kN, se Figur 16. Utnyttjandegraden för pålen uppskattas till 100%. Pålen knäcker alltså efter 
full tvärsnittskapacitet har uppnåtts. Det betyder att pålens knäckningskurva har samma 
utseende som L2 i Figur 2.  
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Figur 16 Sammanställning av referensobjektet i brottgränstillstånd 

 

Konstruktiv bärförmåga bruksgränstillstånd enligt kapitel 2.5.3  

I bruksgränstillstånd beräknas andra ordningens moment med avseende på 
knäckningskapacitet på samma sätt som i brottgränstillstånd. Skillnaden är att karakteristiska 
värden används. Även i bruksgränstillstånd sätts den initiala normalkraften 軽帳鳥 till ett högt 
värde, dock inte lika högt som vid brottgränstillstånd. Det beräknade andra ordningens 
moment 警帳鳥 från parallell knäckning delas upp i komposanterna 警帳鳥,掴 och  警帳鳥,槻 som om 
det vore moment från diagonal knäckning. Tillsammans med den antagna normalkraften  軽帳鳥 
beräknas tvärsnittets kantryckpåkänning med hjälp av ekvation (35) till (39). Här förutsätts att 
tvärsnittet är osprucket (stadium 1) vilket för pålar utsatta för stor normalkraft och litet 
moment bör vara fallet, se Figur 17. 

 
Figur 17 Tvärsnittskontroll kanttryckpåkänning 

 

Kantryckpåkänningen jämförs mot gränsvärdet som är 60% av den reducerade karakteristiska 
tryckhållfastheten. Om kantryckpåkänningen överskrider gränsvärdet sänker 
beräkningshjälpmedlet succesivt den antagna normalkraften 軽帳鳥 tills dess att 
kantryckpåkänningen är mindre än gränsvärdet. Den största möjliga 軽帳鳥som kan antas utan 
att gränsvärdet för kantryckpåkänningen överskrids blir den dimensionerande bärförmågan i 
bruksgränstillstånd STR. För referensobjektet blir den dimensionerande konstruktiva 
bärförmågan i bruksgränstillstånd 850 kN, se Figur 18. 
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Figur 18 Sammanställning för referensobjektet i bruksgräns 

Bedömning av geoteknisk bärförmåga enligt kapitel 2.5.5 

Beräkningshjälpmedlet gör även en bedömning av den geotekniska bärförmågan. Det som 
visas i Figur 19 är de stoppslagningskriterier som gäller för referensobjektet. 

 
Figur 19 Hävdvunna åtgärder, stoppslagningskriterier för SP2/SP3 

I referensobjektet är pålen stoppslagen mot berg. Därav kan den geotekniska bärförmågan 
uppskattas till 855 倦軽.  
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4 ANALYS 

4.1 Dimensionering av slagna spetsburna betongpålar enligt Eurokod 

I examensarbetet har stor vikt lagts vid att förstå vad som gäller vid dimensionering av slagna 
spetsburna betongpålar och vilka delar som går att göra redan i projekteringsstadiet. Ett mål 
var att examensarbetet skulle kunna användas i projekteringsstadiet vid dimensionering av 
slagna spetsburna betongpålar med avseende på lasteffekt och bärförmåga. 

I Eurokod SS-EN-1997 (2010) finns bestämmelser om hur dimensionering av 
geokonstruktioner ska genomföras. De grundläggande dimensioneringskraven fastslår att 
inget relevant gränstillstånd får överskridas. De gränstillstånd som är relevanta för 
pålgrundläggning är GEO och STR i brott- och bruksgränstillstånd. Gränstillståndet GEO ska 
dimensioneras enligt dimensioneringssätt DA2 och gränstillståndet STR enligt DA3. Enligt 
Eurokod bör gränstillstånden kontrolleras med en eller en kombination av följande metoder: 

- Beräkningar 
- Hävdvunna åtgärder 
- Modellförsök och provbelastningar 
- Observationsmetod 

 
Dessa metoder har i sin tur IEG kategoriserat under de tre olika geotekniska kategorierna så 
att det i till exempel GK1 endast behöver utföras hävdvunna åtgärder. Däremot finns det inget 
tydligt underlag för detta i Eurokod.  I och med det har arbetet och framtagningen av 
beräkningshjälpmedlet utgått från att beräkningar i STR alltid utförs oavsett geoteknisk 
kategori. 

Enligt Eurokod ska jordens dimensionerande skjuvhållfasthet fastställas med hjälp av värderat 
medelvärde på skjuvhållfastheten, omräkningsfaktorer 考 och fast satt partialkoeffcient 紘暢, se 
kapitel 2.3.2. Då vissa delar av 考 bestäms ur det geotekniska underlaget och andra av 
geokonstruktionens geometri kan bestämningen av 考痛墜痛 kännas omständig för en konstruktör. 
Dock kan de geometriska delarna av 考 för en normal pålgrundläggning oftast sättas till 1,0 
vilket leder till att 考 endast beror på geoteknisk sammanställning. Värt att påpeka är vikten av 
att använda 考 och 紘暢 antingen som en reduktion eller ökning beroende på vad som är 
ogynnsamt.  

Lasteffekt för en påle beräknas enligt Eurokod SS-EN-1990 (2010). I och med att olika 
lastkombinationer används för de olika gränstillstånden kommer lasteffekterna att skilja sig åt 
om en geoteknisk last finns eller ej, se kapitel 2.4.2. I gränstillståndet och dimensioneringssätt 
STR/DA3 beräknas den geotekniska lasten i en separat ekvation 6.10. I denna beaktas 
permanenta och variabla geotekniska laster och påhängslast. I gränstillstånd och 
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dimensioneringssätt GEO/DA2 beräknas permanenta geotekniska laster och påhängslaster in 
direkt i ekvation  

6.10a eller 6.10b. Då en vertikalt slagen påle i praktiken inte kan sägas vara utsatt för någon 
variabel eller permanent geoteknisk last kommer skillnaden hos de två gränstillstånden att 
ligga hos fast satta partialkoefficienter och skillnader i värde på påhängslasten. Påhängslasten 
beräknas med karakteristiskt värde på skjuvhållfastheten 潔通賃 i STR/DA3 och med värderat 
medelvärde 潔通̅̅̅ i GEO/DA2. Detta innebär att i STR/DA3 multipliceras påhängslast baserad 
på 潔通賃 med faktor 1,1 från ekvation 6.10. I GEO/DA2 multipliceras påhängslast baserad på 潔通̅̅̅ 
med partialkoefficient 1,35 eller 0,89*1,35 från ekvation 6.10a eller 6.10b. Då 潔通賃 >  潔通̅̅̅̅ , på 
grund av att ogynnsam applicering av 考 används, går det inte säga något generellt om hur 
stora skillnader det blir i lasteffekten för de två olika gränstillstånden då det kommer att vara 
beroende av hur stor 考-faktorn är. 

Bärförmågan hos en påle ska enligt Eurokod SS-EN-1997 (2010) bestämmas i de två 
gränstillstånden STR och GEO. I gränstillståndet STR kan pålens konstruktiva bärförmåga 
bestämmas genom beräkningar. Beräkningsmetoderna som presenteras i examensarbetet har 
sammanställts med hjälp av Eurokod, Pålkomissionens rapporter och övrig litteratur om 
betongkonstruktion, se kapitel 2.5.2. Det var tydligt att inget samlat dokument om hur 
beräkningarna kan utföras fanns. Då en påle kan anses vara en pelare omgiven av jord spelar 
givetvis jordmotståndet stor roll vid beräkningarna och det blir jordmotståndet som avgör om 
pålen knäcks innan tvärsnittskapaciteten har uppnåtts. Vid beräkning av knäckningskontrollen 
med hänsyn till omkringliggande jord används de beräkningssätt som beskrivits av 
Pålkommissionen medan det vid beräkning av tvärsnittskapaciteten och spänningar i 
tvärsnittet är beräkningsmodeller för allmänna betongkonstruktioner som har använts. Alltså 
kan beräkningarna i kapitel 2.5.2 ses som ett förslag på hur den konstruktiva bärförmågan kan 
beräknas.  

Vid beräkning i bruksgränstillstånd STR antas tvärsnittet tillhöra stadium 1 vilket innebär att 
tvärsnittet är osprucket, se kapitel 2.5.3. I fallet med pålar är det rimligt att anta att tvärsnittet 
aldrig eller sällan spricker i bruksgränstillstånd eftersom de är belastade av en stor 
normalkraft och ett litet moment som endast tillkommer på grund av initial- och 
tillskottsutböjningen. Detta antagande kan vid studie av ekvation (35) underbyggas. Då 
dragspänning i ekvationen beräknas som positiv och tryckspänning som negativ blir det 
tydligt att normalkraften i ekvationen alltid kommer vara negativ och betydligt större än andra 
ordningens moment som kommer vara positivt. Dragspänningen blir i och med det mycket 
liten och kommer inte överskrida medelböjdraghållfastheten vilket innebär att tvärsnittet inte 
spricker. 

I gränstillståndet GEO ska den geotekniska bärförmågan bestämmas. Detta är som i 
examensarbetet förklaras svårt att göra i projekteringsstadiet. Den metod som enligt 
Pålkommissionen kan användas för att beräkna en preliminär geoteknisk bärförmåga och 
förväntad bärförmåga vid slagning kräver en god kunskap om hur pålningen kommer att  
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genomföras och det är troligt att konstruktören inte besitter den kunskapen. Det kan givetvis 
göras antaganden för att få en uppfattning om ungefärlig geoteknisk bärförmåga och pålens 
förväntade bärförmåga vid slagning. Vid stor okunskap om slagningens utföranden kan 
istället preliminär geoteknisk bärförmåga sättas enligt stoppslagningskriterier vilket ger ett 
mer konservativt värde på den geotekniska bärförmågan, se Figur 6. Om pålarna slås till fast 
berg omgivna av lera är det också mycket troligt att det är den konstruktiva bärförmågan STR 
som är den dimensionerande. Däremot är det för att den geotekniska bärförmågan inte ska 
överskattas som det är en god idé att göra en preliminär bedömning av geoteknisk bärförmåga 
om det är möjligt. 

 

4.2 Det nya beräkningshjälpmedlet 

Målet med det nya beräkningshjälpmedlet var att skapa ett tillförlitligt verktyg som skulle ge 
användaren en uppfattning om vilken bärförmåga en påle med en viss dimension har. Målet 
kan formuleras under tre punkter: 

- Kunna ge ett på säkra sidan och tillförlitligt svar på bärförmågan hos en påle. 
- Använda korrekta teorier och beräkningssätt. 
- Presentera beräkningarna i beräkningshjälpmedlet på ett sätt som är lätt att följa. 

För att ge ett svar som är på säkra sidan och som går att lita på var det viktigt att de 
förenklingar och uppskattningar som gjordes alltid gav ett svar som är ogynnsamt för pålens 
bärförmåga. Detta gjordes genom att noggrant studera de förenklingar som gjordes och se vad 
de hade för inverkan på pålens bärförmåga eller genom att använda en teori där förenklingen 
är väl underbyggd av källan. 

Ett exempel på detta kan studeras i beräkning av bärförmåga för bruksgränstillstånd.  Andra 
ordningens moment räknas ut genom att studera knäckning parallellt över tvärsnittet. 
Momentet delas sedan upp i två komposanter, som om det vore knäckning diagonalt över 
tvärsnittet. Detta jämförs sedan med max kanttryckpåkänning diagonalt över tvärsnittet. Detta 
är en situation som aldrig kan uppstå i realiteten men som ger ett svar som är ogynnsamt för 
pålens bärförmåga och därmed på säkra sidan. Situationen är på säkra sidan eftersom 
knäckning parallellt ger högre andra ordningens moment och kanttryckpåkänningen över 
diagonalen ger en lägre bärförmåga. 

Om andra ordningens moment hade räknats ut för både parallell och diagonal knäckning och 
jämförts med respektive parallell och diagonal kanttryckpåkänning, d.v.s. de situationer som 
kan uppstå i realiteten, hade det i sin tur inneburit att ett högre och på mindre säkra sidan 
resultat på bärförmågan kunnat uppnås. Anledningen till att detta inte har gjorts är för att det 
komplicerar beräkningarna och att det inte eftersträvas den graden av noggrannhet. 
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Ett annat steg i att få beräkningshjälpmedlet så tillförlitligt som möjligt var att studera 
teorierna och beräkningssätten som används och därmed se till att de beräkningar som 
används är helt korrekta, samt att de är applicerbara enligt dagens normer. Arbetet med 
litteraturen var därför mycket viktigt. Dels för att reda ut vad som får användas för 
dimensionering enligt gällande normer och dels för att noggrant välja de teorier och 
beräkningssätt som används i beräkningshjälpmedlet. 

Det sista kravet var att kunna presentera beräkningarna på ett sätt som lätt kan följas och 
användas. För att kunna göra detta fastställdes att Microsoft Excel skulle användas. Excel är 
en plattform som många inom branschen är vana att arbeta i. Excel kan dessutom hantera 
beräkningar på ett smidigt sätt. Dessutom användes programmeringsspråket Visual Basic för 
att kunna hantera komplicerade itereringar och för att kunna skapa en layout som är lätt att 
följa. 

 

4.3 Jämförelse av bärförmåga beräknat med nytt respektive gammalt 
beräkningshjälpmedel 

Jämförelse gjordes av beräknad bärförmåga hos en påle beräknad med det nya och gamla 
beräkningshjälpmedlet under de givna förutsättningarna från referensobjektet. Det visade sig 
att beräkningar med det nya beräkningshjälpmedlet ger en högre bärförmåga i både brott och 
bruksgränstillstånd, se Tabell 13. 

Tabell 12 Jämförelse mellan olika beräkningar 
Beräkningssätt STR(brottgräns) STR(bruksgräns) GEO(brottgräns) 
Tidigare 
beräkninsghjälpmedel 

- 615 kN 825 kN 

Nytt 
beräkningshjälpmedel 

900 kN 850 kN 855 kN 

 

Det nya beräkningshjälpmedlet uppskattar bärförmågan i brottgränstillstånd STR till 900 kN 
och i GEO till 855 kN, se Tabell 13. Det kan vara lätt att dra slutsatsen att det är den lägsta av 
de två som är dimensionerande men i och med att bärförmågorna ska ställas mot den 
beräknade lasteffekten från respektive gränstillstånd kan ingen sådan slutsats dras.  

Det tidigare beräkningshjälpmedlet ger en bärförmåga i brottgränstillstånd på 825 kN, se 
Tabell 13. Värdet är hämtat från stoppslagningskriterier i PKR94 vilket innebär att det är den 
geotekniska bärförmågan som avses. Det nya beräkningshjälpmedlet sätter den geotekniska 
bärförmågan utifrån stoppslagningskriterier från PKR 106 och dessa är satta något högre än 
de tidigare stoppslagningskriterierna varpå en högre geoteknisk bärförmåga tillåts. Det är  
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alltså på grund av ändringen till Eurokod som det nya beräkningshjälpmedlet får en högre 
geoteknisk bärförmåga. 

Den konstruktiva bärförmågan STR i brottgränstillstånd kan inte jämföras med tidigare 
beräkningshjälpmedel då ingen beräkning för denna genomfördes i det tidigare 
beräkninghjälpmedlet.  

I bruksgränstillstånd ger det nya beräkningshjälpmedlet en bärförmåga på 850 kN och det 
tidigare beräkningshjälpmedlet en bärförmåga på 615 kN, se Tabell 13. Båda dessa värden är 
baserade på gränstillståndet STR. Bärförmågan i bruksgränstillstånd i det tidigare 
beräkningshjälpmedlet är hämtad ur tabeller från PKR 94. Dessa tabeller utgår från 
beräkningar som är sammanställda för standardpålar och vissa skjuvhållfastheter.  

Skillnaderna i bärförmåga både i brott- och bruksgränstillstånd med det nya och gamla 
beräkningshjälpmedlet kan till viss del bero på att alla delar av det tidigare 
beräkningshjälpmedlet baseras på schabloner och färdiga tabeller som ligger på säkra sidan 
med god marginal. Det nya beräkningshjälpmedlet håller sig även det på säkra sidan i och 
med valda beräkningssätt. Det nya beräkningshjälpmedlet kommer däremot förmodligen 
närmare pålens faktiska bärförmåga eftersom det i STR utförs en enskild beräkning för varje 
fall istället för att använda färdiga tabeller. Skillnaderna i bärförmåga kan också bero på de 
ändringar som Eurokod har inneburit, alltså att det numera skulle tillåtas en högre bärförmåga 
än tidigare. Om en sådan slutsats skulle göras innebär den i praktiken kanske inte att en påle 
faktiskt kan belastas med mer last än tidigare. Detta på grund av att även beräkning av 
lasteffekt har ändrats och ska jämföras med bärförmågan. Om både bärförmåga och lasteffekt 
har blivit större har pålens faktiska bärförmåga kanske inte ökat. 
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5 SLUTSATSER 

5.1 Dimensionering av slagna spetsburna betongpålar enligt Eurokod 

Hur ska slagna spetsburna betongpålar dimensioneras enligt Eurokod? 

Enligt Eurokod ska slagna spetsburna betongpålar dimensioneras i två aktuella gränstillstånd 
med tillhörande dimensioneringssätt, dessa är GEO/DA2 och STR/DA3. Bärförmåga och 
lasteffekt ska sedan jämföras inom respektive gränstillstånd. Slagna spetsburna betongpålar 
ska dimensioneras med Eurokod som regelverk. Dock finns inte alla delar av 
dimensioneringsberäkningar av betongpålar beskrivna direkt i Eurokod varpå 
Pålkommissionens rekommendationer kan följas. Presenterade teorier i examensarbetet är ett 
förslag på hur dimensionering av slagna spetsburna betongpålar kan utföras.  

 

5.2 Det nya beräkningshjälpmedlet 

Kan ett tillförlitligt hjälpmedel för beräkning av bärförmåga enligt Eurokod skapas? 

För att svara på denna fråga krävdes en utformning av beräkningshjälpmedlet som innehåller 
korrekta teorier som också är applicerbara enligt dagens gällande normer. Med dessa 
utgångspunkter har beräkningshjälpmedlet tagits fram och kan därför anses vara tillförlitligt.  

 

5.3 Jämförelse av bärförmåga beräknat med nytt respektive gammalt 
beräkningshjälpmedel 

Hur skiljer sig bärförmågan hos en påle beräknat med tidigare respektive nytt 
beräkningshjälpmedel? 
 
Bärförmågan beräknad med det nya beräkningshjälpmedlet är högre både i brott och 
bruksgränstillstånd i beräknat exempel. Det nya beräkningshjälpmedlet kan sägas göra en 
noggrannare beräkning av bärförmågan än det tidigare då det utför beräkningar för varje 
enskilt fall. Detta innebär att pålen kan utnyttjas i högre grad än den skulle utnyttjats om 
beräkningar utförts med tidigare beräkningshjälpmedel. 
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5.4 Metodkritik 

I botten på den teoretiska referensramen ligger Eurokod som utgör den största delen av vad 
övrig använd litteratur bygger på och ämnar förtydliga. Ambitionen var till en början att 
använda Eurokod direkt i största möjliga mån. Det visade sig dock vara många krav och 
rekommendationer som inte hade vidare förklaring om hur de skulle tillämpas i Eurokod. I 
och med det fick rapporter från IEG och Pålkommissionen ligga till grund för den teoretiska 
referensramen. De olika källorna har i vissa fall givit en del motsägelsefull eller otydlig 
information vilket har gett upphov till osäkerhet kring vad som ska följas. Pålkommissionens 
rapporter är det material som har använts i störst utsträckning. Vissa av Pålkommissionens 
rapporter som är skrivna innan Eurokodens införande används fortfarande. Dessa ska 
användas med tillhörande supplement som ersätter delar där Eurokod har inneburit ändringar. 
Användning av supplementen har varit en förutsättning för att få rätt information. 
Supplementen måste användas i direkt anslutning till originaldokumenten och det kan därför 
försvåra användandet till viss del. 

Intervjun som utfördes med en geokonstruktör och representant från Pålkommissionen har 
använts för att besvara många utav de frågetecken som fanns gällande otydlig information och 
motsägelser i litteratur. Flera kunniga personer kunde ha intervjuats för att få ännu djupare 
förståelse i ämnet. 

Att endast ett referensobjekt användes kan ge en otydlig bild av skillnaderna i 
beräkningshjälpmedlen. En användning av flera referensobjekt med olika jordförhållanden 
skulle ha givit en mer nyanserad bild av skillnaderna.  

 

5.5 Förslag till fortsatt utveckling  

I detta arbete har ett referensobjekt använts som grund för att jämföra de olika 
beräkningshjälpmedlen. Det skulle vara intressant att djupare bedöma den skillnad som har 
uppstått i och med införandet av Eurokod. Exempelvis hur lasteffekten varierar i olika fall och 
i samband med det även använda flera referensobjekt. 

För att göra en mer komplett bedömning av en påles bärförmåga kan en påle studeras i alla de 
brottfall som den kan utsättas för. Däribland lateralt belastad påle och påle utsatt för drag 
vilket inte berörs i examensarbetet. 
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