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Abstract 

 I

Abstract 

Because of the transition to a common standard for building regulations in 
Europe called Eurocodes, there is a need to update old reports that was written 
when old national standards were in use.  

A pile foundation is needed if the ground beneath a building does not have 
enough loadbearing capacity. The function of the pile cap is to distribute the load 
from the above construction on to the piles in the ground. The goal of this thesis 
is to create design tables with a number of type caps that can be use to quickly get 
a grip of the size, quantity of reinforcement steel and loadbearing capacity of the 
cap without the need to do any calculations. 

To create the values for the design tables the cantilever truss model was used. The 
truss is made up of the strut between the pile head-compression zone under the 
wall/pillar and the tie that is the reinforcement steel. The choice of this model 
makes it relatively simple to calculate the height and loadbearing capacity for the 
cap.The model from the theory part of the thesis is further explained by a 
calculation example that shows how the model has been implemented to create 
the design tables. 

The work with this thesis has been carried out at WSP and has it’s grounds in an 
handbook that they have there.
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Sammanfattning 

På grund utav övergången till en Europastandard: Eurokoder, inom 
byggkonstruktion finns behov att uppdatera äldre skrifter som är skapade under 
tider då denna standard inte tillämpades.  

 En pålgrundläggning krävs om marken som konstruktionen står på inte har 
tillräcklig bärighet och det är fundamentets uppgift att föra lasten från 
ovanliggande konstruktion vidare till pålarna i marken. Målet med examensarbetet 
är att skapa ett antal dimensioneringstabeller med typfundament som skall kunna 
användas för att snabbt få en uppfattning om storlek, armeringsmängd och 
bärförmåga utan att behöva göra några beräkningar.  

För att beräkna värden till dimensioneringstabellerna används konsolmodellen 
som utgår ifrån att ett fackverk bildas av trycksträvan mellan pålskalle-tryckzonen 
under väggen/pelaren och armeringsjärnen. Valet av denna metod gör att det 
också är relativt enkelt att beräkna fundamentets bärförmåga och höjd. I ett 
beräkningsexempel ges en förklaring till hur beräkningsmodellen från teoridelen 
tillämpats för att räkna fram de värden som är intressanta för tabellerna. 

Arbetet med rapporten har utförts på WSP och utgått ifrån en intern handbok i 
ämnet pålfundament.  
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Förord  
Detta arbete har utförts som en avslutande del i den treåriga utbildningen till 
högskoleingenjör i byggnadsteknik. Arbete har genomförts på WSP 
Byggprojektering i Örebro under våren 2013. Jag vill tacka alla som under mitt 
arbete på WSPs kontor har hjälpt mig och svarat på olika frågor som kommit upp 
under arbetets gång, speciellt min handledare Sven Retelius. Samt min handledare 
Davod Tagizade och Examinator Anders Jägryd för deras kommentarer som har 
hjälp mig i arbetet att skapa denna rapport.
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1 Inledning 
Idag skall konstruktionsberäkningar inom bygg utföras i enlighet med den 
europeiska standarden Eurocodes. Dessa finns i tio stycken skrifter som behandlar 
typer av byggnadsmaterial och lastberäkningar, och för detta arbete är det SS-EN 
1992: Eurokod 2 Dimensionering av betongkonstruktioner som använts. Den 
standarden kommer i rapporten benämnas med Eurokod 2. 

Ett problem som existerar på grund av övergången till Eurocodes är att en del av 
det underlag som används vid dimensionerings är framtaget under en tid då denna 
standard inte fanns. Vilket innebär att innehållet i sådana dokument är i behov av 
en uppdatering så att det följer den standard som gäller. 

På WSP finns en intern handbok som behandlar dimensionering utav 
pålfundament. Denna handbok berörs utav ovan nämnda problem eftersom den 
är upprättad efter BBK som slutade gälla första januari 2011.  

Att metoden som beskrivs i detta arbete föll på just konsolmodellen var att det är 
den som används mest vid dimensionering enligt min handledare Sven på WSP. I 
samråd med min handledare på WSP så togs även parametrar för tabellerna fram 
för att de ska innehålla värden som bäst återspeglar vilka material som används i 
fundament. Detta bidrar då till att göra tabellerna så relevanta som möjligt tills det 
i framtiden eventuellt kan komma förändringar i normer som gör att tabellerna 
kan behöva omarbetas. De metoder som beskrivs i handboken från WSP är 
förutom konsolmodellen, balkmodellen samt skivmodellen.  

1.1 Syfte mål och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Att efter en genomgång av vald beräkningsmodell/metod i brott och 
bruksgränstillstånd skapa dimensioneringstabeller för ett antal typfundament.  

1.1.2 Mål 

Att ge en beskrivning av den beräkningsmodell som används för de 
fundamenttyper som anges i avgränsningarna. Samt att skapa tabeller med ett antal 
typfundament som ska kunna användas vid dimensionering.  

1.1.3 Frågeställningar 

‚ Hur ser beräkningsmodellen ut för pålfundament? 

‚ Vad gäller för fundamenten i bruksgränstillstånd? 

‚ Hur ska de ingående variablerna väljas för att få relevanta tabeller? 
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1.2 Metod 
Under den inledande fasen av arbetet med denna rapport studerades relevant 
litteratur för att kunna beskriva beräkningsmodellen/metoden. Efter att det 
beskrivits hur beräkningen går till i teoridelen används detta för att ställa upp 
datorberäkningar i Excel som ger värden för dimensioneringstabellerna. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
På grund av den begränsade tiden som finns för att utföra examensarbetet 
kommer arbetet avgränsas för att kunna följa tidplanen. De avgränsningar som 
gjorts är: 
 

‚ Endast fundament med en vertikal, centrisk belastning behandlas. 
‚ Arbetet tar inte upp dimensionering av pålar utan endast själva pålplattan. 
‚ Beräkningsmodellen som kommer att beskrivas är den så kallade 

konsolmodellen. 
‚ Rapporten behandlar 2, 3 och 4 pålsfundament 
‚ Endast beräkning av armeringens grundförankringslängd utförs. 
‚ I bruksgränstillstånd dimensioneras fundamenten endast med hänsyn till 

sprickbildning. 
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2 Pålning och pålfundament 
 
Om det vid undersökning utav markförhållandena där en byggnad skall uppföras 
visar sig att det jordlager under byggnaden inte har förmågan att ta upp den last 
som byggnaden kommer påverka marken med så kan det användas en 
grundläggning med pålar. De jordarter som normalt räknas till sådana som kräver 
en pålgrundläggning är, torv, gyttja, lera, silt, finsand som återfinns i deltaområden 
och det kan också behövas i en löst lagrad friktionsjord. Att jordlagret inte har 
förmågan att ta upp lasten innebär att det kan uppstå sättningar i marken när 
byggnaden uppförs vilket kan leda till att byggnaden i värsta fall kollapsar. (Svensk 
Byggtjänst & Statens geotekniska institut(SGI) 1993) 
 

2.1 Påltyper, utförande och funktionssätt 
Pålar kan delas in i följande kategorier enligt Svensk Byggtjänst & SGI (1993) 

‚ Efter material (betong, stål, trä, etc.) 

‚ Efter funktionssätt (Spetsburna, mantelburna, etc.) 

‚ Efter utförande (slagna, borrade, etc.) 

‚ Efter omgivningspåverkan (massförträngande, icke massförträngande) 

Av de kategorier som är angivna ovan kommer betongpålar, utförandesättet 
slagning samt funktionssätten spetsburna och mantelburna pålar att beskrivas i 
följande stycken. 

2.1.1 Betongpålar 

Det vanligaste materialet som används till pålar i Sverige är betong, och stod år 
2011 för 64 % utav det totala antalet meter pålar som finns i marken. 
(Pålkommisionen 2011) Betongpålar förtillverkas i fabriker och kan fås i 
varierande längd beroende på hur djup pålen behöver föras i marken. Det är också 
möjligt att skarva pålarna för att möjliggöra pålning till ett större djup än längden 
på en påle. Det vanligaste tvärsnittet för betongpålar är kvadratiskt med 
dimensioner 235x235mm2 samt 270x270mm2, men det kan också vara cirkulärt, 
trekantigt eller åttkantigt. (Svensk Byggtjänst & SGI 1993)  

2.1.2 Funktionssätt 

Indelningen av pålar utifrån dess funktionssätt avser hur lasten överförs från pålen 
till det omgivande jordlagret. De två olika funktionssätten är spetsburen samt 
mantelburen påle. (Svensk Byggtjänst & SGI 1993) 
 
Spetsburen påle 
Funktionssättet för en spetsburen påle är det att lasten förs till ett fastare jordlager 
via pålens spets, det fastare jordlagret kan vara exempelvis morän som visas i figur 
1 eller så kan det vara berggrund. Denna typ av påle har förutom bärförmågan i 
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dess spets även en viss mantelbärande förmåga om 
den slås ner till ett fastare jordlager. Den 
mantelbärande förmågan är dock inte av betydande 
storlek för en påle som är slagen till berggrund. 
(Svensk Byggtjänst & SGI 1993)   
 
Mantelburen påle 
För de påltyper vars funktionssätt är mantelburna så 
delas de in i två olika kategorier (kohesionspålar eller 
friktionspålar) beroende på om de slås i en 

kohesionsjord eller en friktionsjord. För dessa typer 
av pålar sker kraftöverföringen via den friktion eller 
kohesion som uppstår mellan jorden och pålens 
mantelyta. Som det visas i figur 2a så finns det också en viss bärförmåga hos 
spetsen på en friktionspåle, men en kohesionspåle som visas i figur 2b i princip 
har en försumbar bärförmåga i dess spets. (Svensk Byggtjänst & SGI 1993)  
 

 

2.1.3 Slagning av pålar 

För att få ner pålarna i marken kan metoden slagning användas. 
Denna metod går ut på att en pålningsmaskin med en hejare slår på 
pålskallen för att på så sätt driva pålen ner i marken. En vanlig typ 
av hejare är en fallhejare med vikt på mellan 3 och 5 ton som lyfts 
till en viss höjd för att ge den anslagningskraft som krävs och sedan 
släpps för att falla ner på pålskallen. (Svensk Byggtjänst & SGI 
1993) I figur 3 till höger visas ett exempel på en pålmaskin som slår 
en betongpåle.  
 
 
 

  

 a)   b) 

Figur 2 a&b. Friktionspåle och kohesionspåle (Pålkommissionen 
2007, s. 12-13) 

Figur 3. Pålmaskin (Pålplintar.se) 

Figur 1. Spetsburen påle 
(Pålkommissionen 2007, s. 14) 
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2.2 Pålfundament 
Med pålfundament avses här den betongkonstruktion som sammanbinder de pålar 
som slagits ner i marken och det är den konstruktionen som 
dimensioneringskapitlet i denna rapport beskriver. Hur utformningen av dessa ser 
ut visas nedan under rubriken för respektive fundament. 
 
När pålarna slagits ner i marken till det djup som 
krävs så kapas dessa till sin rätta höjd för att förbereda för att kunna gjuta 
fundamentet, det snitt där pålarna kapas kallas pålavskärningsplan.(Svensk 
Byggtjänst 1990) Vid dimensionering av fundamenten används en tolerans för 
denna kapning, alltså hänsyn till att pålarna kapas lite fel. Den toleransen kan 
enligt Retelius1 väljas till ±  20mm. 
 
Pålarna gjuts sedan in i fundamentet och måttet på hur djupt in de ska gjutas är 
rekommenderat till 50-100mm för pålar utsatta för en vertikal belastning. 
Fundamentets utkragning utanför pålen är avståndet ifrån kanten på ingjuten påle 
till kanten på fundamentet och skall vara så pass stort att pålen ej stansar igenom 
fundamentet vilket minst är 150-200mm (Svensk Byggtjänst 1990)  
Efter pålarna har slagits ner i marken mäts deras placering in för att kontrollera att 
pålarnas verkliga placering överensstämmer med den plats det angivits i 
exempelvis en ritning att pålen skall slås på. Skulle pålens position skilja i 
jämförelsen mot ritningen så har pålen blivit felslagen. Därför används det vid 
dimensionering utav fundamentet en tolerans som tar hänsyn till att pålarna kan 
bli felslagna. Enligt Westerberg (1985) kan det utgås ifrån att felslagningen är 
maximalt 100mm per påle.  

2.2.1 Rektangulärt 2-pålsfundament 

Som visas i figur 4 så placeras armeringen i denna 
typ av fundament i en riktning över pålarna. 
(Westerberg 1985) 

 

 

2.2.2 Triangulära 3-pålsfundament 

För denna typ av fundament som visas i figur 5 så 
är armeringen placerad i två riktningar över pålarna 
(Westerberg 1985) 

                                                
1 Sven Retelius WSP Byggprojektering, 2013. 

Figur 4. 2-pålsfundament, Baserad på 
figur av (Westerberg 1985) 

Figur 5. 3-pålsfundament, Baserad på 
figur av (Westerberg 1985)  
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2.2.3 Kvadratiska 4-pålsfundament 

Också för 4-pålsfundament är armeringen placerad i två riktningar över pålarna 
och visas i figur 6. (Westerberg 1985) 

 
Figur 6. 4-pålsfundament, Baserad på figur av (Westerberg 1985)  
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3 Dimensionering av pålfundament 
När dimensionering av ett pålfundament ska göras så ska det enligt Eurokod 2 
utgås ifrån en lämplig balk eller fackverksmodell. (Swedish Standards Institute 
(SIS) 2008)  

3.1 Konsolmodellen 
Konsolmodellen är en fackverksmodell som baseras på beräkningsmodellen för 
konsoler. Där det tänks att ett fackverk bildas mellan pålen, armeringen och 
pelaren/väggen hur den tänks vid användning i fundament visas i figur 7, där 7a 
visar fundamentet ovanifrån och 7b i genomskärning. (Westerberg 1985) Det 
huvudvillkor som gäller för denna modell är att den tryckkraft som går snett 
mellan pålen och centrum på tryckzonen under pelaren eller väggen har vinkeln 
45° 判 肯 判 68,2°. (SIS 2008) 

 

När fundamentet blir påverkat av belastning så kommer fundamentets undre kant 
att bli dragen och den övre kanten kommer bli tryckt. När den övre kanten trycks 
ihop uppstår en tryckzon i betongen, se figur 7b. Det är den del utav 
betongtvärsnittet som påverkas av tryckspänning. (Engström 2007) Denna 
tryckzon utbreder sig med en bredd 決頂 i fundamentets horisontella plan. Denna 
bredd 決頂 beräknas med ekvation 1 om fundamentet bär en pelare. Om 
fundamentet istället för pelare uppbär en vägg så används fundamentets bredd 決捗 
istället för värdet räknat med ekvation 1. Hur hög denna tryckzon blir beräknas 
genom att använda ekvation 2. (Svensk Byggtjänst 1990)  決頂 = 決 + 2検   (1) 検 =

庁妊匂長迩捗迩匂   (2) 

Figur 7 a&b . Konsolmodellen tillämpad på fundament. Baserad på figur 
av (Westerberg 1985) 

            a)            b) 
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Den med ekvation 2 framräknade tryckzonshöjden 検 beror förutom 決頂 också på 
reaktionskraften från pålen 繋椎鳥 och 血頂鳥 som är betongens dimensionerande 
tryckhållfasthet. Betongens tryckhållfasthet är ett mått på betongens förmåga att ta 
upp tryckkraft och beror på vilken betongkvalitet som används, exempelvis 
betongkvalitet C25/30 som har dimensionerande tryckhållfasthet 血頂鳥 =  16,7 MPa 
.(Engström 2007)  

Genom kombination av ekvation 1 och 2 ges i Westerberg(1985) ekvation 3 där 決頂 "kan beräknas utan ett känt mått på tryckzonshöjden 検.  決頂 = " 長態 + "謬長鉄替 + "態庁妊匂捗迩匂    (3) 

Hur stor fundamentets höjd kommer bli beror på fundamentets effektiva höjd 穴, 
vilken är avståndet ifrån överkant på fundamentet till centrum på fundamentets 
armering. Hur uttrycket för denna effektiva höjd ser ut beror på vad det är för typ 
av fundament, alltså 2, 3 eller 4 pålsfundament och de visas i ekvation 4, 5 och 6. I 
dessa ekvationer beräknas den minsta effektiva höjden för fundamentet, som 
uppkommer då trycksträvan som beskrivits ovan antas ha dess minsta vinkel 45° 
enligt villkoret för konsolmodellen. (Westerberg 1985) 
               Rektangulärt 2-pålsfundament 穴陳沈津 = " 鎮貸長態 + 検   (4) 

Kvadratiskt 4-pålsfundament 穴陳沈津 = " ヂ態鎮貸長態 + 検   (5) 

 

Triangulärt 3-pålsfundament 穴陳沈津 = " 鉄如ヂ典貸長態 + 検   (6) 

3.1.1 Erforderlig armeringsarea 

När fundamentet belastas kommer fundamentets undersida att bli utsatt för 
dragspänningar, dragspänningarna tas upp utav betongen till dess att den spricker. 
När betongen spricker i underkant är det armeringens uppgift är att ta upp dessa 
dragspänningar och hålla ihop konstruktionen. I figur 8a visas ett tvärsnitt som ej 
är sprucket och betongen tar upp dragspänningen Figur 8b visar ett tvärsnitt som 
spruckit och armeringen tar upp dragspänningen. (Engström 2007)  

 
Figur 8 a&b. Armerat betongtvärsnitt utsatt för böjning (Engström 2007) 
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För att beräkna den erforderliga arean"畦鎚 av armeringsjärn som krävs för att klara 
en viss reaktionskraft från pålen används ekvation 7. I vilken det räknas med att 潔剣建肯 = 1 om beräkningen av fundamentets effektiva höjd har utförts enligt 
ekvation 4, 5 eller 6. Den faktor 紅 som finns i ekvation 7 tar hänsyn till vilken 
fundamenttyp enligt figur 4, 5 eller 6 som dimensioneras. De olika värden på 紅 
som skall användas för vilken typ av fundament är angivet nedan. (Westerberg 
1985)  畦鎚 =

庭頂墜痛提庁妊匂捗熱匂    (7) 紅 = 1  För rektangulära 2-pålsfundament. 紅 =
怠ヂ態 För kvadratiska 4-pålsfundament. 紅 =
怠ヂ戴 För triangulära 3-pålsfundament. 血槻鳥  är armeringens dimensionerande sträckgräns som beror av vilken armeringstyp 

som används, exempel på två olika armeringsklasser är B500BT eller KS 600s där 
B500BT har en dimensionerande sträckgräns 血槻鳥 = 435警鶏欠. (Engström 2007) 

3.2 Bruksgränstillstånd 
”Bärande konstruktioner skall dimensioneras så att de fungerar för sin avsedda 
funktion utan störningar och så att skador inte uppkommer vid normal 
användning.”(Engström 2007 s. 2-3)  
 
På grund utav att betongens draghållfasthet är relativt låg jämfört med armeringen 
så är det naturligt att det kommer att bildas sprickor i konstruktionen när den 
utsätts för belastning. Kontrollen av den bredd på sprickor som då uppkommer 
utförs för att de inte ska bli så stora att de går igenom det täckande betongskiktet 
och exponerar armeringen för korrosion. Då korrosion på armeringen kan leda till 
i värsta fall ett brott i konstruktionen (Engström 2007)   

3.2.1 Sprickbredd 

Vissa delar i Eurokoderna är nationellt valbara, vilket innebär att varje nation har 
möjlighet att välja vissa parametrar som används vid dimensionering själva. 
Maximal tillåten sprickbredd med hänsyn till korrosionsskyddet för armering är en 
sådan parameter. Tabell 1 är hämtad ifrån täckskitsstandarden SS EN 13 70 10 
(SIS 2002) där kan maximal sprickbredd 拳賃 utläsas beroende på vilken 
exponeringsklass samt livslängdsklass som ska tas hänsyn till vid dimensionering. 

Exponeringsklassen för betong beror på den miljöpåverkan som kan tänkas 
påverka konstruktionen beroende på vart den placeras. Dessa exponeringsklasser 
är indelade i olika grupper beroende på vilken typ av angrepp som kan förväntas 
från omgivningen, exempel på angrepp är korrosion orsakad av klorider från 
havsvatten, kemiska angrepp eller angrepp av frysning/tining. (Svensk Betong) 
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Med livslängdsklasserna L100, L50 och L20 menas den tidsperiod som 
konstruktionen är tänkt att användas under. Siffran i beteckningen är antalet år i 
denna tänkta livslängd alltså 100år, 50 år och 20 år. 

Tabell 1. Maximal tillåten sprickbredd med hänsyn till korrosionsskyddet för 
armering (SIS 2002, s. 5) 

 

Den maximala tillåtna sprickbredden som hämtas ur tabell 1 kan vid 
dimensionering ökas med 50 % enligt Retelius2 eftersom täckskiktet för 
fundamentets armering blir stort på grund av det djup som pålarna ingjuts på.  

För att beräkna sprickbredden för en konstruktion så används ekvation 8. (SIS 
2008) Där multipliceras 嫌追,陳銚掴 som är det största avståndet mellan två sprickor 
med (綱鎚陳 伐 綱頂陳) som är skillnaden i stålets och betongens medeltöjning. 
(Engström 2007) Beräkning av dessa två värden utförs med ekvation 9 samt 10 
nedan. (SIS 2008) 

Det är genom att använda ekvationerna nedan som stålspänningen beräknas i 
bruksgränstillstånd för att på så sätt få fram värdet på den last som ger den 
maximala sprickbredden i konstruktionen. 拳賃 = " 嫌追,陳銚掴(綱鎚陳 伐 綱頂陳)   (8) 

Värdet för (綱鎚陳 伐 綱頂陳) beräknas med ekvation 9 (SIS 2008). 

綱鎚陳 伐 綱頂陳 =
蹄濡貸賃禰肉迩禰,賑肉肉輩妊,賑肉肉 盤怠袋苅賑諦妊,賑肉肉匪帳濡 "半 0,6

蹄濡帳濡   (9) 

倦痛 =
0,6"血ö堅"倦剣堅建建件穴嫌健欠嫌建
0,4"血ö堅"健å券訣建件穴嫌健欠嫌建  血頂痛,勅捗捗 = 血頂痛陳 "結健健結堅"健ä訣堅結 

苅勅=
継鎚継頂陳 継鎚 är elasticitetsmodulen för armeringsstålet och 継頂陳är medelvärdet på 

elasticitetsmodulen betongen beroende av betongkvalitet. 血頂痛陳 är medelvärdet för 
betongens draghållfasthet. (Engström 2007) 

                                                
2 Sven Retelius WSP Byggprojektering, 2013. 
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Maximalt avstånd mellan sprickor 嫌追,陳銚掴 är det maximala avståndet mellan två sprickor som uppkommer i betongen 
vid belastning av konstruktionen och beräknas med ekvation 10. (SIS 2008) 嫌追,陳銚掴 = 倦戴潔 + 倦怠倦態倦替 叶諦妊,賑肉肉   (10) 

潔 = 建ä潔倦嫌倦件倦建"建件健健"欠堅兼結堅件券訣 倦戴 = 7
叶頂  倦怠 =

0,8"血ö堅"倦欠兼嫌建ä券訣結堅
1.6"血ö堅"嫌健ä建欠"嫌建ä券訣結堅  倦替 = 0,425 

倦態 =
1,0"懸件穴"堅結券"穴堅欠訣券件券訣
0,5"懸件穴"堅結券"決ö倹券件券訣   貢椎,勅捗捗 = " 凋濡凋賑肉肉 

 畦勅捗捗 är den medverkande betongarean kring armeringen som tar upp 
dragspänning. Denna area beror av höjden på den effektiva betongzonen samt 
bredden på fundamentet. Höjden på den effektiva betongzonen ges av ekvation 
11. (SIS 2008) 月頂,勅捗捗 = min 岾2,5(月 伐 穴);"朕貸掴戴 ; "朕態峇   (11) 畦勅捗捗 = " 月潔,結血血決血   (12) 

Ekvationen: 決捲 掴態 噺苅勅 畦鎚(穴 伐 捲) (13) ger värdet på 捲 som används i ekvation 12 
(Engström 2007) 

Vid beräkning av 畦勅捗捗 för 2-pålsfundament räknas det med att  決捗 =  hela 
fundamentets bredd. Men vid 3 och 4-pålsfundament är 決捗 =  avstånd från kant till 
centrum utav fundamentet alltså halva bredden. (Westerberg 1985) 

 

3.3 Armeringsutformning 
Armeringen placeras i pålens avskärningsplan vilket betyder att täckskiktet till 
armeringen blir lika med pålens ingjutning i fundamentet.   

3.3.1 Avstånd mellan stänger 

Enligt Eurokod 2 ska det minsta avståndet mellan armeringsstänger i samma lager 
med armering vara det största av: 岫叶,穴直 + 5兼兼,20兼兼) 

där 穴直 är största stenstorlek som används i betongens ballast.(SIS 2008)  

Varför det finns ett minsta avstånd mellan armeringsstängerna är för att det ska på 
ett bra sätt gå att få in betongen mellan stängerna, samt att betongen ska kunna 
kompakteras på ett sådant sätt att det uppkommer tillräcklig vidhäftning mellan 
armering och betong. (Engström 2007) 
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3.3.2 Förankring av armering 

För att armeringen ska kunna överföra den dragkraft som uppkommer vid 
belastning så krävs att armeringen förankras. Detta görs genom att 
armeringsstängerna dras vidare över stödet som i det här fallet är pålskallen och 
även bockas upp i konstruktionen vid behov. Utefter förankringens längd överförs 
spänningen från armeringen till betongen genom skjuvspänning runt om 
armeringsstålet, detta kallas för vidhäftningsspänning. (Engström 2007) 

Vidhäftning 

Vidhäftningshållfastheten för armeringen beräknas med ekvation 14 (SIS 2008)  血長鳥 = 2,25考怠考態血頂痛鳥   (14) 血頂痛鳥 är den dimensionerande 
draghållfastheten för betong, den är som 
betongens tryckhållfasthet också beroende 
av vilken betongkvalitet som används.  考怠 beror på om det finns ”goda” eller 
”dåliga” vidhäftningsförhållanden för 
armeringen. För att se vilket förhållande 
som gäller så används figur 9a, b, c och d. 
 考怠 = 1,0 För ”goda” förhållanden eller 考怠 = 層,宋 För alla andra fall. 
 と態 är beroende av vilken diameter det är 
på armeringen som används, där: と匝 = 1,0"för "叶 < 32mm eller  と匝 = (132伐 叶) 100エ "för "叶 > 32mm" 
enligt SIS (2008). 

Grundförankringslängd 

Grundförankringslängden 健長,追槌鳥 är det mått på förankringen som beräkning utav 
den dimensionerande förankringslängden grundas på och beror av 
vidhäftningshållfastheten enligt ekvation 14, armeringens diameter samt 
spänningen i armeringen.(SIS 2008) 購鎚鳥 är armeringsspänningen i snittet där 
förankringen börjar . I ekvation 15 kan det för att vara på säkra sidan därför 
räknas med att 購鎚鳥 = " 血槻鳥. 健長,追槌鳥 =

叶替 蹄濡匂捗弐匂   (15) 

Figur 9a, b, c, d. Vidhäftningsförhållanden för 
armering (SIS 2008) 



Armeringsutformning 
 

 17

Dimensionerande förankringslängd 

Om det finns gynnsamma förhållanden för förankringen av armering så kan den 
förankringssträcka som krävs minskas, det är det dessa förhållanden som tas 
hänsyn till med beräkning av den dimensionerande förankringslängden. 
(Engström 2007) 

För att få den dimensionerande förankringslängden används ekvation 16. Där 
multipliceras grundförankringslängden med fem stycken faktorer 糠怠貸泰 som tar 
hänsyn till formen på stängerna, täckande betongskikt, omslutande tvärarmering 
och tvärgående tryck inom förankringszonen. Hur dessa beräknas visas i tabell 2. 
(Engström 2007) 健長鳥 噺苅怠苅態苅戴苅替苅泰 健長,追槌鳥"""(16) 

Tabell 2. Faktorer 糠怠貸泰 (Engström 2007, s.12-31) 

 
Förankringstypen som nämns i tabell 2 till kan ses i figur 9 som visar den figur 12-
32 med olika förankringstyper som Engström (2007) nämner i sin tabell.   

 
Figur 9. Figur 12-32 som visar förankringstyp (Engström 2007) 
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 Måttet cd bestäms med hjälp av figur 10 och är den längden som sprickor måste 
få för att passera det täckande betongskiktet. Vilken av figurerna 10a, b eller c som 
skall användas beror på utformningen av armeringsstängerna.  (Engström 2007) 

 
Figur 10. Bestämning av måttet cd , a) raka stångändar, b)bockad armering, c) 
armeringsslingor (Engström. 2007, s.12-32) 

”Mängden omslutande armering beskrivs av parametern"膏.” (Engström 2007, s.12-
33) och beräknas med ekvation 17 膏 =

デ凋濡禰貸デ凋濡禰,尿日韮凋濡日  (17) 

Där デ畦鎚痛 =  total tvärsnittsarea hos tvärarmering längs 健長鳥 
 デ畦鎚痛,陳沈津 = "0,25畦鎚沈 för balkar 
 デ畦鎚痛,陳沈津 = "0 för plattor 
 "畦鎚沈 =  tvärsnittsarea hos den största förankrade stången 
 

”Faktorn K beaktar tvärarmeringens effekt beroende på placering i förhållande till 
den förankrade stången.” (Engström 2007, s. 12-33) vilket värde K får beroende 
på tvärarmeringens placering visas i figur 11. 

 
Figur 11. Faktorn K beroende av tvärgående armering (Engström 2007, s.12-33) 

Värdet på faktorerna 糠怠貸泰 har alla ett villkor att 0,7 判"苅怠貸泰"判 1,0 ska vara 
uppfyllt, detta betyder att värdena kan sättas till 1,0 för att på så sätt få 
förankringslängden maximalt på den säkra sidan om så önskas. Samtidigt skall 
villkoret 苅態苅戴苅泰半 0,7 alltid uppfyllas. (Engström 2007) 

 Den dimensionerande förankringslängden skall också vara större än ett 
minimivärde på förankringslängd för armering utsatt för dragkraft. Denna minsta 
längd för förankringen beräknas med ekvation 18. (Engström 2007) 健長,陳沈津 = 兼欠捲盤0,3健長,追槌鳥; "10叶; "100兼兼匪"""(18) 
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4 Beräkningsexempel 
I beräkningsexemplet som gås igenom nedan så redovisas den beräkningsgång 
som används för att beräkna värden till dimensioneringstabellerna. Målet är att få 
bärförmågan för ett fundament beroende på vilken armeringsmängd det är i 
fundamentet. Beräkningen utförs alltså inte ifrån en given last vilket ofta är vanligt 
att utgå ifrån vid dimensionering. Siffrorna inom parentes är en hänvisning till den 
ekvationens nummer i dimensioneringskapitlet. 
 
Förutsättningar för 2-pålsfundament under vägg 決椎 = 235兼兼 健 = 800兼兼  決 = 200兼兼 決捗 = 600兼兼  の叶20"  畦鎚 = 1571兼兼態 稽500"欠堅兼結堅件券訣 血槻鳥 = 435警喧欠 決建訣 25 30エ "  血頂鳥 = 16,7警喧欠" 血頂痛陳 = 2,6警喧欠 血頂痛鳥 = 1,5警喧欠 継頂陳 = 31"000警喧欠 

 

 
 
 

Pålkraft 
Först beräknas 繋椎鳥"ur formeln för erforderlig armeringsarea. 
 潔剣建肯 = 1 och 紅 = 1 enligt avsnitt 3.1.1 för ett 2-pålsfundament. 
 繋椎鳥 =

凋濡捗熱匂庭頂墜痛提  繋椎鳥 =
怠泰胎怠茅替戴泰怠茅怠 = 683"385軽   (7) 

 
Detta multiplicerat med 2 (eftersom det är 2 pålar i fundamentet) ger 
fundamentets bärförmåga i brottgränstillstånd: に 茅 683,385倦軽 = 1366倦軽 
 
Fundamenthöjd 
Eftersom fundamentet är under vägg så är 決頂 = " 決捗 = 600兼兼. 決頂 och 繋椎鳥 används nu med ekvation 2 för att få tryckzonshöjden 検. 
 検 =

庁妊,匂長迩捗迩匂  検 =
滞腿戴"戴腿泰滞待待茅怠滞,胎 = 68,202兼兼   (2) 

 

Figur 12 a&b. Förutsättningar för 2-pålsfundament 

            a)                b) 
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Nu när måttet på tryckzonshöjden är känt kan minsta effektiva höjden för 
fundamentet beräknas med ekvationen för 2-pålsfundament. 穴陳沈津 = " 鎮貸長態 + 検                穴陳沈津 = " (腿待待袋態茅怠待待)貸態待待態 + 68,202 + 20 = 488,202兼兼"(4) 

I täljaren på uttrycket för 穴陳沈津 adderas 2*100 till längden mellan pålarna, detta är 
hänsyn till den maximala felslagningen som pålarna får ha efter installation. Även 
toleransen för pålens avskärning är adderad. 

Nästa steg är att beräkna fundamenthöjden. 月 = 穴陳沈津 + 件券訣倹憲建券件券訣嫌穴倹憲喧 +
叶態  月 = 488,202 + 100 +

態待態 = 598,202兼兼 

Detta avrundas upp till 月 = 600兼兼. 
 
Grundförankringslängd 
Med ekvationer från avsnitt 3.3.2 så kan grundförankringslängden beräknas. 血長鳥 = 2,25考怠考態血頂痛鳥  血長鳥 = 2,25 茅 な 茅 な 茅 1,5 = 3,375警鶏欠   (14) 

 健長,追槌鳥 =
叶替 蹄濡匂捗弐匂 健長,追槌鳥 =

態待替 茅 替戴泰戴,戴胎泰 = 644,444兼兼"""(15) 

Eftersom detta exempel visar hur tabellvärdena är framräknade så räknas inte den 
dimensionerande förankringslängden (Se avgränsningar). 

Bruksgränstillstånd 

Långtidslasten i livslängdklasserna L50 och L100 beräknas ur stålspänningen i 
stadium II i ekvationen för betongen och armeringsstålets medeltöjning. 

Värdet på 拳賃 ges av tabell 1: 拳賃挑泰待 = 0,40 samt 拳賃挑怠待待 = 0,30 för föga 
korrosionskänslig armering i exponeringsklass XC3/XC4 samt livslängdsklass 
L100 och L50 捲 = 112,645兼兼 beräknat enligt ekvation (13) 月頂,勅捗捗 = min 岾2,5(月 伐 穴);"朕貸掴戴 ; "朕態峇= min(275;162,452;300)=162,452mm   (11) 畦勅捗捗 噺 月頂,勅捗捗 茅 決捗 = 162,452 茅 600 = 97472兼兼態   (12) 貢椎,勅捗捗 = " 凋濡凋賑肉肉 = " 怠泰胎怠苔胎替胎態 = 0,0161  

Maximalt sprickavstånd 

Det maximala sprickavståndet beräknas med ekvation 10 嫌追,陳銚掴 = 倦戴潔 + 倦怠倦態倦替 叶諦妊,賑肉肉 = 7 茅 20 + 0,8 茅 0,5 茅 0,425 茅 態待待,待怠滞怠" = 351,180兼兼   (10) 

Armeringen och betongens medeltöjning 

Ur ekvationen för sprickbredd ges (綱鎚陳 伐 綱頂陳) 拳賃 = " 嫌追,陳銚掴(綱鎚陳 伐 綱頂陳)   (綱鎚陳 伐 綱頂陳) =
栂入鎚認,尿尼猫   (8) 
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(綱鎚陳 伐 綱頂陳)挑泰待 =
0,60

351,180
= 0,00171 

(綱鎚陳 伐 綱頂陳)挑怠待待 =
0,45

351,180
= 0,00128 

Observera att maximal sprickbredd är ökad med 50 %. Nu är det möjligt att räkna 
ut armeringsspänningen för det spruckna tvärsnittet genom att stuva om 
ekvationen för töjning mellan armering och betong. 

Stålspänning i stadium II 

Spänningen räknas ut för både livslängdsklass L50 och L100 

綱鎚陳 伐 綱頂陳 =
蹄濡貸賃禰肉迩禰,賑肉肉輩妊,賑肉肉 盤怠袋苅賑諦妊,賑肉肉匪帳濡 "   (9) 

購鎚 = (綱鎚陳 伐 綱頂陳)継鎚 + 倦痛 血頂痛,勅捗捗貢椎,勅捗捗 盤1 +苅勅 貢椎,勅捗捗匪 
購鎚挑泰待 = 0,00171 茅 200"000 + 0,4 茅 2,6

0,0161
磐1 +

200
31

茅 0,0161卑 = 413,164警鶏欠 

購鎚挑怠待待 = 0,00128 茅 200"000 + 0,4 茅 2,6
0,0161

磐1 +
200
31

茅 0,0161卑 = 327,682警鶏欠 

Pålkraft och bärförmåga i bruksgränstillstånd 

Nu kan kraften i pålen beräknas för de två livslängdsklasserna. Denna är på grund 
utav antagandet av vinkeln (cot(45) = 1) för trycksträvan lika stor som 
dragkraften i armeringen. 

 繋椎挑泰待 = 413,164 茅 1571 = 649,081倦軽 繋椎挑怠待待 = 327,682 茅 1571 = 514,788倦軽 

Med pålkraften kan fundamentets bärförmåga beräknas. 

Bärförmåga L50 =649,081 茅 2 = 1298,162倦軽 

Bärförmåga L100 =514,788倦軽 茅 2 = 1029,577倦軽 

Resultat: 

‚ Fundamentet får med armeringen の叶20 en höjd på 600mm. 

‚ Bärförmågan 1366kN i brottgränstillstånd, och motsvarande reaktionskraft 
i pålen till 683kN 

‚ Bärförmågan 1298kN vid långtidslast och livslängdsklass L50 

‚ Bärförmågan 1029kN vid långtidslast och livslängdsklass L100



Förutsättningar för dimensioneringstabeller 

 22

 

5 Förutsättningar för 
dimensioneringstabeller 
De dimensioneringstabeller som är bifogade till denna rapport innehåller ett antal 
typfundament som är beräknade utifrån den teori som är beskriven i avsnitt 3. 
Denna teori tillämpades i Excel för att kunna utföra beräkningarna till 
dimensioneringstabellerna med dator. I figur 13 visas hur Excelbladet som använts 
för beräkning ser ut. Under INPUT förs de olika parametrarna som krävs till 
beräkningarna såsom påldimension, längd mellan pålar, armeringsarea, 
armeringsdimension, maximal sprickbredd med mera in. Med dessa parametrar 
utför Excelbladet sedan beräkningen och ger under OUTPUT de värden som är 
intressanta för att användas i dimensioneringstabellerna, alltså pålkraft, bärförmåga 
för fundamentet med mera. Materialen som nämns nedan är de som använts vid 
beräkning av tabellvärden i Excel.   

Figur 13. Beräkningsblad i Excel  

Armering 
Armeringsstålet är av typ B500BT och varje fundament är beräknat för ett visst 
antal armeringsjärn med diametrarna 叶16 och 叶20.   

5.1 Betong 
Betongkvaliteten som använts vid beräkning för samtliga fundament är C25/30 
och exponeringsklasserna XC3/XC4.  

5.2 Geometri 
Fundamentens höjd 月 är som i Westerberg (1985) beräknade enligt villkoret för 
konsolmodellen och sedan avrundad uppåt till närmaste 50-tal millimeter.  
För de valda fundamenttyperna har sex stycken tabeller skapats, med två olika 
dimensioner på vägg/pelaren som står på fundamentet. Samt tre olika avstånd 
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mellan pålarna, 健 = 3,4決椎, 健 = 4,5決椎 och 健 = 5,2決椎. Till dessa avstånd har en 
felslagningstolerans på 100mm per påle adderats.  
 
Pålarnas ingjutningsdjup är i beräkningarna valt till 100mm, och fundamentens 
utkragning utanför pålskallen är vald till 200mm.  
Toleransen för pålens avskärningsplan är i tabellvärdena vald till -20mm, alltså 
antas det att pålarna kapats för långt ner i förhållande till det som var tänkt. Detta 
resulterar i att fundamenthöjden ökar. Därför har det värdet använts vid beräkning 
för att få resultat på säkra sidan. 
Alla de mått som står angivna i tabellerna är angivna i enheten millimeter. 

5.3 Bärförmåga 
Bärförmågan är den maximala last som fundamentet kan belastas med beroende 
av armeringsmängden i fundamentet. Bärförmågan anges i tabellerna i bilaga 1 på 
tre olika sätt:  

‚ Bärförmåga brott är den belastning som fundamentet maximalt kan 
belastas med. För detta är också motsvarande pållast angiven. 

‚ Bärförmåga L50 är den belastning på fundamentet som i livslängdsklass 
L50 ger en sprickbredd på 0,6mm.  

‚ Bärförmåga L100 är den belastning på fundamentet som i livslängdsklass 
L100 ger en sprickbredd på 0,45mm. 

För bärförmågan i L50 och L100 finns ett extra värde inom parentes för vissa 
fundament. Detta är bärförmågan utan att maximal sprickbredd är ökad med 50%. 
På grund utav att stålspänningen med sprickbredden ökad blir större än 
stålspänningen i brottgränstillstånd för dessa fundament. I tabellerna anges alla 
värden för bärförmåga i enheten kN, samt avrundade neråt till närmaste heltal. I 
tabell 3 visas ett exempel på dimensioneringstabellerna ifrån bilaga 1 ser ut.  
Tabell 3. Exempel på tabell för 4-pålsfundament  
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6 Diskussion 
Om man ser till det underlag som jag har studerat så har jag märkt att det inte är 
mycket som skiljer mellan hur beräkningen av fundament enligt konsolmodellen 
utförs idag gentemot hur den utförts tidigare. Med detta menar jag att de saker 
som beräknas fortfarande är desamma såsom krafter, sprickbredd, armeringens 
förankring etc. Men att det som skiljer mellan den interna handbok på WSP som 
jag utgått ifrån och den dimensioneringsmetod som beskrivs i rapporten, är att 
vissa av ekvationerna som används vid dimensionering är annorlunda, detta är på 
grund av övergången till Eurokod där ekvationerna har fått vissa ändringar. En 
annan parameter som jag lagt märke till att den också skiljer sig åt är att de värden 
på material som till exempel betongens tryckhållfasthet idag är större än vad de 
som använts i Westerberg (1985) är. Jag tror att detta beror på att det idag räknas 
med att materialen har större kapacitet än vad som gjordes förut. I tabell 4 visas de 
tabeller jag gjort över ett urklipp från de gamla tabellerna. 

 Den största skillnaden mellan de nya 
tabellerna och de gamla är att 
bärförmågan är större i de nya. Jag tror 
detta beror på samma sak som jag 
nämner nedan i slutsatsen att värden 
på de materialparametrar som används 
idag är större, vilket då resulterar i att 
fundamenten i mina tabeller har en 
större bärförmåga. Att 
fundamenthöjden är lite högre i mina 
tabeller tror jag beror på samma sak 
som nämnt ovan, eftersom 
fundamenthöjden blir högre för en 
större bärförmåga. En tredje skillnad 
är att som nämnts i avgränsningar så 
beräknar jag inte den dimensionerande 
förankringslängde utan bara 
grundförankringslängden.  

För att göra tabellerna bättre skulle ett fortsatt arbete med dessa kunna utföras där 
den dimensionerande förankringslängden också beräknas och förs in i tabellerna. 
Det skulle också kunna utredas om det är fler saker att ta hänsyn till i 
bruksgränstillstånd och lägga till detta i beräkningarna för att ge bättre tabeller. 

Arbetet med att skapa tabellerna gick smidigt med det Excel-blad som jag gjort 
och den mesta tiden i det arbetet var att mata in nya värden för varje beräkning, 
och fylla i resultaten i separata tabeller.  

 

 

   

  

Tabell 4. Nya och gamla tabeller 
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7 Slutsats 
Den frågeställning som är central i denna rapport är: Hur ser 
beräkningsmodellen ut för pålfundament?  

Jag anser den som frågeställning som central på grund utav att det är genom att 
beskriva denna modell som jag lyckats med att uppfylla rapportens syfte att skapa 
dimensioneringstabeller. Dimensioneringen utav pålfundament ska enligt dagens 
normer utföras med en lämplig balk eller fackverksmodell, alltså är det upp till 
konstruktören att bestämma vilken modell som ska användas. Det finns därför 
inte bara en beräkningsmodell som är ”rätt” att använda. Så med utgång ur mitt 
arbete så är beräkningsmodellen en fackverksmodell som är baserad på den 
beräkningsmodell som används för konsoler och kallas för konsolmodellen.  

  

Min andra frågeställning var Vad gäller för fundamenten i 
bruksgränstillstånd? 

Vad som gäller för fundamenten som har beräknats för dimensioneringstabellerna 
med utgångspunkt i denna rapport, är att deras bärförmåga i bruksgränstillstånd är 
beräknad efter hur stor maximal sprickbredd som tillåts beroende på 
fundamentens livslängd samt exponeringsklass.   

 

Den tredje frågeställningen var Hur ska de ingående variablerna väljas för att 
få relevanta tabeller? 

Variablerna som har använts vid framställning av tabellerna hade sin grund i det 
underlag av Westerberg(1985) som använts. Där jag och min handledare Sven 
hade en liten diskussion där vi kom fram till att basera mina tabeller på de gamla 
tabellerna men att använda dagens materialparametrar. De tabeller som skapats 
liknar därför Westerbergs (1985) ganska mycket om man ser till antal 
armeringsjärn och dess diameter samt vad för dimensioner vägg eller pelare på 
fundamentet har.  
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 Dimensioneringstabeller för typfundament. 
 



Bilaga&1.&Dimensioneringstabeller&för&typfundament&
 

 

 

 

• 2-Pålsfundament  sid. 1-4 

• 3-Pålsfundament sid. 5-8 

• 4-Pålsfundament sid. 9-12 



1

Antal'pålar 2 Fundamentbredd 600

Pålavstånd 800

Påldimension 235

Minsta'vägg'tjockle 200

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

600 5 516 847 691 874 437

600 6 516 1080'(795) 866'(652) 1049 524

600 7 516 1339'(967) 1060'(781) 1224 612

600 8 516 1619'(1154) 1270'(921) 1398 699

650 9 516 1847'(1313) 1446'(1045) 1547 787

diameter'20

600 3 645 669 558 819 410

600 4 645 960 776 1093 547

600 5 645 1298 1029 1366 684

650 6 645 1615 1272 1639 820

650 7 645 2006'(1418) 1565'(1125) 1913 957

Antal'pålar 2 Fundamentbredd 600

Pålavstånd 1060

Påldimension 235

Minsta'väggtjocklek 200

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

750 5 515 804 674 874 438

750 6 515 1005 824 1049 525

750 7 515 1231'(914) 993'(755) 1224 612

750 8 515 1479'(1079) 1179'(879) 1398 699

750 9 515 1746'(1257) 1379'(1012) 1574 788

diameter'20

750 3 645 654 561 819 410

750 4 645 904 748 1093 547

750 5 645 1201 971 1366 684

750 6 645 1536 1221 1639 820

1850 7 645 1850 1462 1913 957



2

Antal'pålar 2 Fundamentbredd 600

Pålavstånd 1320

Påldimension 235

Minsta'väggtjocklek 200

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

850 5 516 792 674 874 438

850 6 516 977 812 1049 525

850 7 516 1185 968 1224 613

900 8 516 1385'(1035) 1123'(860) 1398 700

900 9 516 1626'(1195) 1303'(980) 1574 788

diameter'20

850 3 645 655 571 819 410

850 4 645 885 743 1093 547

900 5 645 1142 940 1366 684

900 6 645 1442 1165 1639 820

900 7 645 1775 1415 1913 957



3

Antal'pålar 2 Fundamentbredd 600

Pålavstånd 920

Påldimension 270

Minsta'väggtjocklek 200

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

650 5 516 829 683 874 438

650 6 516 1051'(782) 849'(647) 1049 525

650 7 516 1299'(946) 1035'(770) 1224 613

700 8 516 1516'(1098) 1202'(889) 1398 700

700 9 516 1793'(1283) 1410'(1027) 1574 788

diameter'20

650 3 645 661 557 819 410

650 4 645 938 764 1093 547

700 5 645 1226 985 1366 684

700 6 645 1573 1245 1639 820

700 7 645 1951'(1388) 1528'(1106) 1913 957

Antal'pålar 2 Fundamentbredd 600

Pålavstånd 1220

Påldimension 270

Minsta'väggtjocklek 200

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.brott.

diameter'16

800 5 516 797 673 874 438

800 6 516 990 817 1049 525

800 7 516 1207 980 1224 613

850 8 516 1412'(1047) 1138'(864) 1398 700

850 9 516 1661'(1212) 1324'(988) 1574 789

diameter'20

800 3 645 654 565 819 410

800 4 645 894 745 1093 547

850 5 645 1158 948 1366 684

850 6 645 1496 1181 1639 820

850 7 645 1812 1438 1913 957



4

Antal'pålar 2 Fundamentbredd 600

Pålavstånd 1520

Påldimension 270

Minsta'väggtjocklek 200

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.brott.

diameter'16

950 5 516 788 679 874 438

950 6 516 959 807 1049 525

950 7 516 1151 952 1224 613

1000 8 516 1358 1108 1398 700

1000 9 516 1583'(1175) 1277'(972) 1574 788

diameter'20

950 3 645 663 586 819 410

950 4 645 875 745 1093 545

1000 5 645 1122 933 1366 684

1000 6 645 1402 1143 1639 820

1000 7 645 1712 1376 1913 956



5

Antal'pålar 3

Pålavstånd 800

Påldimension 235

Minsta'pelarbredd 300

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

650 4 516 1664 1399 1817 606

650 5 516 2192 1792 2271 758

700 6 516 2718 2199 2725 909

700 7 516 3364'(2554) 2681'(1999) 3180 1061

700 8 516 4072'(2924) 3211'(2350) 3634 1212

diameter'20

650 3 645 1733 1449 2129 710

700 4 645 2428 1981 2841 948

700 5 645 3276 2614 3550 1184

750 6 645 4096 3241 4260 1420

750 7 645 5099'(3622) 3992'(2884) 4970 1657

Antal'pålar 3

Pålavstånd 1060

Påldimension 235

Minsta'pelarbredd 300

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

800 4 516 1649 1448 1817 606

800 5 516 2057 1751 2271 758

850 6 516 2506 2101 2725 908

850 7 516 3028 2490 3180 1061

850 8 516 3609 2923 3634 1212

diameter'20

800 3 516 1704 1487 2129 710

850 4 516 2282 1932 2841 948

850 5 516 2971 2445 3550 1184

900 6 516 3688 2995 4260 1421

900 7 516 4538 3630 4970 1657



6

Antal'pålar 3

Pålavstånd 1320

Påldimension 235

Minsta'pelarbredd 300

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

950 4 516 1755 1598 1817 606

950 5 516 2074 1834 2271 758

1000 6 516 2458 2130 2725 909

1000 7 516 2883 2450 3180 1061

1000 8 516 3359 2805 3634 1212

diameter'20

950 3 645 1797 1627 2129 710

1000 4 645 2282 2003 2841 948

1000 5 645 2843 2419 3550 1184

1050 6 645 3471 2900 4260 1420

1050 7 645 4183 3434 4970 1657



7

Antal'pålar 3

Pålavstånd 920

Påldimension 270

Minsta'pelarbredd 300

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

750 4 516 1639 1421 1817 606

750 5 516 2080 1749 2271 758

750 6 516 2598 2135 2725 909

750 7 516 3184 2573 3180 1061

800 8 516 3723'(2745) 2990'(2256) 3634 1211

diameter'20

750 3 645 1698 1464 2129 710

750 4 645 2341 1942 2841 948

800 5 645 3042 2480 3550 1184

800 6 645 3883 3108 4260 1421

800 7 645 4815 3804 4970 1657

Antal'pålar 3

Pålavstånd 1220

Påldimension 270

Minsta'pelarbredd 300

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

900 4 516 1717 1551 1817 606

900 5 516 2057 1802 2271 758

950 6 516 2458 2116 2725 909

950 7 516 2904 2448 3180 1061

950 8 516 3405 2821 3634 1212

diameter'20

900 3 645 1763 1582 2129 710

950 4 645 2270 1975 2841 947

950 5 645 2861 2414 3550 1184

950 6 645 3553 2929 4260 1421

1000 7 645 4255 3469 4970 1657



8

Antal'pålar 3

Pålavstånd 1520

Påldimension 270

Minsta'pelarbredd 300

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

1100 4 516 1816 1672 1817 606

1100 5 516 2119 1901 2271 758

1100 6 516 2471 2167 2725 909

1100 7 516 2869 2467 3180 1061

1150 8 516 3308 2798 3634 1212

diameter'20

1100 3 645 1877 1724 2129 710

1100 4 645 2312 2054 2841 948

1150 5 645 2833 2447 3550 1184

1150 6 645 3428 2897 4260 1421

1150 7 645 4090 3395 4970 1657



9

Antal'pålar 4

Pålavstånd 800

Påldimension 235

Minsta'pelarbredd 350

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

750 4 516 1830 1634 1978 495

750 5 516 2230 1930 2473 619

750 6 516 2706 2284 2967 742

800 7 516 3201 2672 3462 866

800 8 516 3777 3102 3956 990

diameter'20

750 3 645 1884 1672 2318 580

800 4 645 2467 2124 3093 774

800 5 645 3149 2631 3865 967

800 6 645 3942 3223 4638 1160

800 7 645 4832 3888 5411 1353

Antal'pålar 4

Pålavstånd 1060

Påldimension 235

Minsta'pelarbredd 350

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

950 5 516 2391 2179 2473 619

950 6 516 2731 2429 2967 742

950 7 516 3127 2723 3462 866

950 8 516 3576 3056 3956 990

diameter'20

950 3 645 2148 1998 2318 580

950 4 645 2565 2304 3093 774

950 5 645 3091 2693 3865 967

1000 6 645 3704 3171 4638 1160

1000 7 645 4388 3680 5411 1352



10

Antal'pålar 4

Pålavstånd 1320

Påldimension 235

Minsta'pelarbredd 350

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

1150 5 516 2508 2318 2473 619

1150 6 516 2823 2556 2967 742

1150 7 516 3181 2827 3462 866

1150 8 516 3579 3127 3956 990

diameter'20

1150 3 645 2307 2175 2318 580

1150 4 645 2697 2470 3093 774

1150 5 645 3167 2826 3865 967

1150 6 645 3711 3237 4638 1160

1200 7 645 4322 3698 5411 1352



11

Antal'pålar 4

Pålavstånd 920

Påldimension 270

Minsta'pelarbredd 350

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

850 5 516 2283 2036 2473 619

850 6 516 2679 2329 2967 742

850 7 516 3136 2669 3462 866

900 8 516 3614 3046 3956 990

diameter'20

850 3 645 1998 1824 2318 590

850 4 645 2486 2184 3093 774

900 5 645 3085 2650 3865 967

900 6 645 3764 3155 4638 1160

900 7 645 4536 3730 5411 1353

Antal'pålar 4

Pålavstånd 1220

Påldimension 270

Minsta'pelarbredd 350

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

1050 5 516 2477'(2217) 2282'(2087) 2473 619

1050 6 516 2799 2526 2967 742

1100 7 516 3166 2802 3462 866

1100 8 516 3573 3110 3956 990

diameter'20

1050 3 645 2269 2133 2318 580

1050 4 645 2668 2436 3093 774

1100 5 645 3149 2800 3865 967

1100 6 645 3705 3219 4638 1160

1100 7 645 4328 3690 5411 1353



12

Antal'pålar 4

Pålavstånd 1520

Påldimension 270

Minsta'pelarbredd 350

Fundamenthöjd Antal.järn Grundförankringslängd Bärförmåga.L50 Bärförmåga.L100 Bärförmåga.Brott Pållast.i.brott.

diameter'16

1300 7 516 3249 2925 3462 866

1300 8 516 3618 3203 3956 990

1300 9 516 4025 3510 4453 1114

1300 10 516 4463 3841 4948 1238

diameter'20

1300 5 645 3245 2932 3865 967

1300 6 645 3751 3314 4638 1160

1350 7 645 4320 3744 5411 1353

1350 8 645 4946 4217 6183 1546

1350 9 645 5626 4729 6956 1740


