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Abstract

Höga hus med deformerbara fundament på pålar

High house with deformable foundations on piles

Arvid Råbock

When forces in foundation piles are calculated according to classic theory, the
foundation are assumed to be infinitely rigid which means that the foundation will not
bend. High buildings need their whole width to be stable and use the ground floor
wall as a foundation. But when, for example windows are needed in the ground floor
wall, the stiffness of the foundation decreases which change the forces in the piles. In
this report the difference of pile forces versus classic theory has been analyzed, and if
pile forces can be calculated as in classic theory. Further on, the effects of the wall
movement were analysed and how the buildings crack safety would be affected by the
movement at the ground floor. From conclusions of the results, it seems that we are
not able to calculate the forces i the piles with classic theory when openings have
been made in the ground floor wall. Instead we need a program like FEM-Design to
calculate these pile forces. Calculation with FEM-Design also gives the movement and
the internal forces of the building which can be useful in further design. 
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SAMMANFATTNING 
Då en byggnad uppförs på mark med dålig bärförmåga som lera, måste 
byggnadens grund kompletteras med pålar. För att beräkna erforderligt 
antal pålar måste dessas belastning från byggnaden analyseras. Enligt 
klassisk teori brukar en pålplint antas vara oändligt styv, vilket betyder 
att den inte kan deformeras.  För en byggnad med håltagningar i första 
våningen uppstår deformationer i dess pålplint, vilket medför en om-
fördelning av krafterna till pålarna. På grund av deformationerna i pål-
plinten och pålarna kommer byggnaden att förskjutas, vilket påverkar 
byggnadens stabilitet. Med hjälp av datorprogrammet FEM-Design har 
en analys av tre typer av bärande väggar utförts. Analysen visade att 
beräkningar enligt klassisk teori inte överensstämmer med det verkliga 
fallet då håltagningar är gjorda i första våningens vägg. I ett initialt 
skede kan dock en pålplint antas vara oändligt styv då syftet är att fast-
ställa en god pålgrupp, och med fördel anta att pålkrafterna kan variera 
med plus minus 10 %. Pålgruppens utformning visade sig har en stor 
inverkan på byggnadens utböjningar. 
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1 INLEDNING 
Vid dimensioneringsarbetet av höga slanka byggnader måste byggna-
dens rörelser och deformationer beaktas. Belastningen av olika kon-
struktionsdelar varierar nämligen med avseende på de globala och lo-
kala deformationerna. En byggnads knäcksäkerhet beror till stor del av 
hur stor byggnadens topputböjning är, vilket i sin tur kan påverkas 
(mer eller mindre) av grundens rotation. Om byggnaden skall uppföras 
på en undergrund med dålig bärförmåga, till exempel lera måste bygg-
nadens grund kompletteras med pålar som tjänar till att föra ner laster-
na till ett djup med tillräcklig bärförmåga. Belastningen på dessa pålar 
variera i storlek beroende av pålplintens deformationer.  

I denna rapport skall en studie av tre stycken stabiliserande väg-
gar grundlagda på pålar utföras, där den lägsta våningen tillsammans 
med pålplinten utgör den bärande väggens fundament. Målsättningen 
är att beräkna uppträdande pålkrafter för de tre fallen och studera av-
vikelser visavi pålkrafter beräknade enligt klassisk teori, samt att stude-
ra väggarnas topputböjning och translationer. Beräkningarna utförs 
med programmet FEM-Design 3D-Structure. Då väggen analyseras en-
ligt klassisk teori använd samma program men pålplintens elasticitets-
modul ges ett tillräckligt stort värde för att pålplinten ska anses som 
oändligt styv. 
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2 BAKGRUND 
Den klassiska teorin för att beräkna uppträdande pålkrafter med anta-
gande av ett oändligt styvt fundament baseras på att ett definierat pål-
centrum föreligger. Med pålcentrum som utgångspunkt kan vertikala 
och horisontella laster fördelas till de enskilda pålarna i fundamentet. 
Sådana förhållanden gäller normalt för mindre pålgrupper och för stör-
re fundament av typen brofästen med styva väggar i form av frontmur 
och två stycken sidoväggar.  

För till exempel höga byggnader där hela husdjupet/bredden 
måste utnyttjas av stabilitetsskäl utgör normalt den lägsta våningens 
vägg under den stabiliserande skivan dess fundament. Dessa väggar 
måste oftast förses med håltagningar för fönster och dörrar för att er-
hålla en funktionell planlösning. Håltagningarna kan medföra att fun-
damentet inte kan anses som oändligt styvt. I sådana fall påverkas pål-
centrums läge för de olika lastfallen och inget pålcentrum kan definie-
ras. Detta påverkar uppträdande pålkrafter. Vidare kan de globala de-
formationerna öka vilket påverkar systemets knäcksäkerhet. 
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3 TEORI 
I detta examensarbete skall tre typer av bärande väggar grundlagda på 
pålar analyseras. I detta kapitel förklaras bakomliggande teorier. 

3.1 Pålkraftsanalys enligt klassisk teori 
I detta avsnitt utreds kort pålgrundsberäkningar enligt klassisk teori. 

3.1.1 Allmänt om pålgrundläggning 
Syftet med pålgrundläggning är att överföra laster från byggnaden till 
undergrunder som har så dålig bärförmåga att ytgrundläggning inte är 
tillräcklig. Lasten kan föras ned med mantelburna pålar eller spetsbur-
na pålar. Mantelburna pålar överför kraften från pålens mantel till jor-
den genom fiktion och/eller kohesion. Spetsburna pålar är pålar som är 
slagna till fast botten. 

3.1.2 Beräkning av pålkrafter 
Att beräkna pålgrupper enligt klassisk teori utgår från ett antal anta-
ganden. Beräkningarna kan i sin tur utföras utifrån olika angrepps-
vinklar. Antingen kan en kraftmetod tillämpas då pålkrafterna är okän-
da, eller så kan förskjutningsmetoden tillämpas där förskjutningarna är 
de primärt okända. Vidare kan krafterna eller förskjutningarna beräk-
nas. Att använda förskjutningsmetoden är kraftfullt då pålgruppen har 
varierande längder på pålarna och då ett pålcentrum inte kan definieras 
för pålundergrupperna. 

De allmänna beräkningsantagandena är: 

1. Pålplinten antas vara oändligt styv. 
2. Pålarna antas vara ledat infästa i plinten, och mot berget för 

spetsburna pålar, samt att de endast är förmögna att ta upp axi-
alkrafter. 

3. Pålarna antas utgöra linjärt elastiska element i strukturen (pål-
gruppen). Axialstyvheten för en spetsburen påle i pålgruppen 
beräknas som:  

= ∙                                                                                          (3.1) 
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där 
 är pålmaterialets elasticitetsmodul 
 är pålens tvärsnittsarea 

 är pålens längd 
Det som här främst skall analyseras är punkt 1 ovan angående anta-
gandet om att pålplinten är oändligt styv. Fördelar med att ansätta en 
plint som oändligt styv är att väggen ovanför inte påverkas av pålkraf-
terna. Om pålplinten är slank och deformeras vid pålastning kommer 
pålkrafterna att variera med deformationen, och den vägg som står på 
plinten påverkas i sin tur av variationerna. 

Antagandet i punkt 3 antas gälla också i FEM-analysen och dess-
utom görs förenklingen att pålarna har samma längd för att anta en 
jämn fördelning av krafterna vid beräkningarna enligt klassisk teori.   

För att jämförelsen ska bli tydlig följer här ett exempel på hur pål-
krafter kan beräknas enligt klassisk teori. 

[1],[2] 

3.1.3 Slank byggnad med två höga skivor 
förenade med kopplingsbalkar i 
samtliga våningar. 

Följande exempel avser en innervägg på pålar, se 
Figur 3-1, till en byggnad på 16 våningar vilket mot-
svarar en höjd på 46,4 meter. Byggnadens bredd är 
13,9 meter vilket gör byggnaden slank. Vid analys av 
pålkrafterna antas väggen endast belastas av en ho-
risontell vindlast. Att variera dimensionerna i kopp-
lingsbalkarna och pålplinten visar sig ge upphov till 
varierande pålkrafter.  

För att förklara hur pålkrafterna varierar med 
den så kallade kopplingsverkan som balkarna och 
plinten ger upphov till exemplifieras här i två fall. 
Det ena är att kopplingsbalkarna och dess anslut-
ning till skivorna är oändligt styva vilket ger en stel 
kropp som inte deformeras, se Figur 3-2. Det andra 
fallet är då det inte finns någon vertikal samverkan 
mellan skivorna, dock överförs horisontalkraften Figur 3-1 Sektion av pål-

grundlagd bärande in-
nervägg av kopplade ski-
vor. 
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mellan skivorna, se Figur 3-3. [3] 
Figur 3-2 visar en vägg där vi antar att 
kopplingskraften mellan de två sidorna är 
oändlig. Pålplintens inverkan har därmed 
ingen funktion då dess höjd är en bråkdel 
av hela väggens höjd. När ett systemet re-
ducerats ner till följande, kan pålkrafterna 
beräknas genom att betrakta väggen som 
en konsol. Inspänningsmomentet för fallet 
blir linjärt vilket medför att pålkrafterna 
varierar linjärt i förhållande till pålgrup-
pens elastiska verkningslinje. Vilka pålar 
som blir dragna respektive tryckta beror 
på om vindlastens kraftresultant är place-
rad ovanför eller under det globala pål-
centrumet. Indirekt beror det på de yttre 
lutande pålarnas lutning, vilka bestämmer 
läget för pålcentrum.  

Figur 3-3 visar det motsatta fallet där 
det inte finns någon vertikal samverkan 
mellan skivorna. När denna samverkan 
saknas bildas två lokala pålcentrum för de 
två väggskivorna. De nya elastiska verk-
ningslinjerna är placerade symmetriskt 
med avseende på de pålar som väggski-
vorna bärs upp av. På samma sätt som i 
föregående fall utgör stödreaktionerna i 
form av pålkrafter kraftpar som motverkar 
momentet. Skillnaden är att den enskilda 
skivan nu tar upp momenten själv genom 
ett kraftpar, se Figur 3-3. 

Ovan presenterades två ytterligheter 
på hur en bärande vägg, se Figur 3-1, sam-
verkande med en pålgrupp kan analyseras. 
Vad som kan sägas är att verkligheten lig-
ger någonstans där emellan för det givna 
fallet. Det som är besvärligt i analysen av Figur 3-3: Innerväggen med endast hori-

sontal samverkan. 

≠0

=0 

Figur 3-2:Innerväggen med en oändligt styv 
kropp. 
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pålkrafter är att det föreligger tre pålcentrum även då pålgrunden är 
symmetriskt utformad. Vidare måste positionen av horisontalkraften 
relativt pålcentrum beaktas. Det som kan konstateras är att om horison-
talkraften verkar mellan det övre och de undre pålcentrum kommer 
momentet i det övre pålcentrumet att rotera i motsatt riktning visavi de 
två nedre pålcentrumens moment.  

Om det är möjligt att bestämma hur de två skivorna samverkar är 
det möjligt att beräkna pålkrafterna och deras deformationer med rela-
tivt enkla beräkningar. Om skivorna i sig har håltagningar blir beräk-
ningarna mer komplicerade eftersom pålplinten kommer att deforme-
ras då skivorna deformeras på grund av håltagningarna. Om pålkrafter 
och deformationer ska beräknas för ett sådant fall kan ett datorprogram 
tillämpas för att tiden för beräkningarna ska bli realistiska.  

3.2 Programmet FEM-DESIGN, 3D-STRUCTURE 
När byggnadsdelar och byggnadskonstruktioner blir komplicerade lik-
som avsnitt 3.1 nämnde kan ett datorprogram vara ett lämpligt hjälp-
medel. Fem-design är ett datorprogram för beräkning av konstruktions-
delar och konstruktioner. Med programmet kan både analys och ut-
formning genomföras. Beräkningarna grundar sig på finita element-
metoden där förskjutningarna i strukturens noder är de primärt okända 
storheterna. Resultaten av en analys innehåller stödreaktioner, stöd-
moment, förskjutningar, kopplingskrafter och inre krafter samt spän-
ningar som tryck-, drag- och skjuvspänningar.  

3.2.1 Konstruktionsdelar 
I programmet modelleras byggnadsdelar med olika typer av skalele-
ment. Väggar och pelare placeras i programmet som ett skalelement 
med en area respektive en sträcka. Figur 3-4 visar hur en bärande vägg 
på en pålplint med pålar kan utformas i programmet. För att skalele-
mentet ska kunna beräknas som en konstruktionsdel måste det ha en 
volym och vara definierad som ett material. Väggar och plattor ges där-
för en tjocklek medan pålar både får en bredd och tjocklek. Skalen kan 
därefter erhålla egenskaper från olika materialtyper som stål och be-
tong. Om pålplinten önskas modelleras som oändligt styv kan elastici-
tetsmodulen förstoras vilket leder till en styv plint som relativt sett inte 
deformeras. 
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3.2.2 Laster 
I programmet kan laster placeras som punkt- och linjelaster samt som 
punkt- och linjemoment. Last av egentyngd behöver inte placeras ut, 
dock måste denna aktiveras. Övriga laster förs in i programmet som 
sedan manuellt eller automatiskt lastkombinerar, t.ex. enligt Eurokod.  

3.2.3 Analys 
När skalelement är modellerade och laster har placerats ut kan systemet 
analyseras. Vid en analys kan 1:a och 2:a ordningen teori tillämpas. I 
beräkningarna som presenteras i rapporten har endast 1:a ordningens 
teori beaktats. I underavsnitt 3.1.2 förklarades svårigheterna med en 
byggnad vilken är grundlagd på ett deformerbart fundament på pålar. 
Med FEM-design kan en statiskt obestämd konstruktion som i Figur 3-1 
analyseras relativt snabbt och erhålla de värden på pålkrafterna som 
uppstår då pålplinten deformeras och då pålcentrum inte är definier-
bart. [4] 
 

 

Figur 3-4:Exempel på uppbyggnad av gavelvägg på pålar i FEM-Design 3D-Structure. 
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3.3 Globala deformationer och knäcksäkerhet 

3.3.1 Allmänt 
En byggnad ska dimensioneras med avseende på planknäckning, rota-
tionsknäckning och human comfort. Dessa krav är beroende av bygg-
nadens utböjning och topputböjning, som i sin tur påverkar knäcklasten 
( ). 

Vid en analys av endast planknäckning sker problemställningen i 
ett 2D-system. Byggnaden kan i initiala skeden antas ha konstant styv-
het och att de vertikala lasterna är jämnt fördelade över våningarna. Då 
kan knäcklasten  
 = ∙                                                                                       (3.2) 

 
erhållas vilken bygger på Eulers knäcknings-
formel, där  är en konstant som beror av 
antalet våningar och har spannet 2,465 för en 
våning, till 7,82 för oändligt många våningar. 
Syftet med konstanten  är att den beaktar 
lasten på varje våning istället för att den är 
jämnt fördelad i höjdled.  är materialets 
elasticitetsmodul och  är summan av trög-
hetsmomenten i relevant riktning samt  är 
byggnadens höjd. 

 är knäcklasten för en i grunden fast in-
spänd byggnad. En byggnad grundlagd på 
pålar kan ej anses som fast inspänd vilket 
kräver en justering av knäcklasten som här 
benämns som ( )  där  avser rotation i 
grunden. Den justerande knäcklasten kan ap-
proximativt beräknas enligt 
 ( ) = ∙ +                                                                    (3.3) 

 
där  är topputböjningen för fast inspänd byggnad medan  är 
topputböjningen av en rotation i grunden, se Figur 3-5. [3] 

Figur 3-5: Topputböjning 
av böjning och rotation. 
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3.3.2 Rotationsstyvhet 
Det som avgör hur stor pålplintens rotation blir beror på pålgruppens 
rotationsstyvhet som beräknas enligt följande samband: 
 = ∙                                                                                (3.4) 

 
Där   är pålradens axialstyvhet och  är avståndet från pålraden till 
pålgruppens vertikala elastiska verkningslinje.  

3.3.3 Knäcklast 
Att beräkna knäcklasten för en byggnad grundlagd på pålar beror av 
den slutliga topputböjningen. För att en enkel rotationsanalys av pål-
gruppens utformning antas markens stöd till pålarna försummas vid 
beräkning av pålgruppens horisontalstyvhet. Pålplintens rotationsrikt-
ning beror då på var vindlastens resultant är belägen i förhållande till 
pålgruppens pålcentrum samt pålgruppens rotationsstyvhet.  

På väggtypen i Figur 3-2 verkar horisontalkraften under pålcent-
rum. Då uppstår en moturs rotation vilken motverkar till väggens 
topputböjning. I exemplet i Figur 3-3 roterar istället pålplinten medsols. 
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4 BERÄKNINGSANALYS 
I detta kapitel kommer tre väggtyper att analyseras för att undersöka 
hur pålgrundläggningen påverkas då väggarnas och pålplintens styv-
het reduceras. Analysen tar upp pålkrafter och förskjutning av vägg 
vilket indirekt omfattar pålgruppens rotation. 

4.1 Väggtyper 
För att kunna angripa problemet med hur en hög byggnad grundlagd 
på en pålgrupp ter sig är det lämpligt att analysera några typfall. I 
kommande kapitel analyseras därför tre liknande typer av bärande 
väggar i en byggnad vilka vi kan se i Figur 4-1.  I Figuren benämns de 
tre typerna som väggtyp A, B och C. Väggtyp A känner vi igen från un-
deravsnitt 3.1.3 där den användes för att förklara beräkningar enligt 
den klassiska teorin. Väggtyp B och C är gavelväggar på byggnaden 
och därmed försedda med håltagningar och det är endast markplanets 
håltagningar som skiljer väggtyperna åt. Utformningen av pålgrupper-
na anpassas utifrån markplanets håltagningar på ett lämpligt vis.   

 

Figur 4-1: Bärande väggar i en byggnad grundlagda på pålar.  
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4.2 Pålkraftsanalys av väggtyp A 
Beräkningar i FEM-3D är utförda 
utifrån två grundfall, fall 1 där på-
larnas lutning är 4:1 och fall 2 där 
pålarnas lutning är 2,68:1 De två fal-
len ger lika stora moment med avse-
ende på pålgruppens globala pål-
centrum med ett moturs respektive 
medurs moment.  Vidare beräknas 
väggen enligt Figur 3-2 och Figur 3-3 
med variationer på kopplingsbal-
karna och pålplinten.  

Vid beräkningarna har väggen 
endast belastats med en horisontell 
linjelast. Linjelasten är 14,4 kN/m.  

4.2.1 Beräkning av pålkrafter då endast horisontell 
samverkan råder mellan skivorna samt vertikal 
samverkan i pålgruppen 

Innerväggen har beräknats med FEM-3D enligt Figur 3-3 där väggski-
vorna endast samverkar horisontellt, för att analysera pålplintens stöd-
reaktion och för att erhålla erforderlig höjd på pålplinten då den ger en 
linjärelastisk respons till pålgruppen.  

Vid beräkningen har fyra tjocklekar för pålplinten antagits. Tjockle-
karna är 0,6m; 1,0m; 1,4m; 2,0m. Pålplinten har bredden 1,8 m.  

Fall 1 
De beräknade stödreaktionerna för pålgruppen kan avläsas i Figur 4-3, 
dock presenteras inte de lutande pålarnas belastning då de inte påver-
kas av momentet. Tjockleken på pålplinten visar sig ge stora variationer 
på pålkrafterna. Vid tunnare pålplint är kopplingen mellan väggarna 
svag och resulterar i ett fall där pålarna under den enskilda väggen bär 
momentet från enskild vägg och lokalt pålcentrum, se Figur 3-3. När 
pålplinten ges tjockleken 2.0 meter gäller praktiskt taget linjärelastisk 
respons för pålgruppen vilket betyder att det globala pålcentrumet är 
definierat enligt Figur 3-2. Figur 4-3 visar en kombination av de tre pål-
centrum som uppstår för väggen vid en plinttjocklek på 0,6 meter.  Ett 
medurs verkande moment från det lokala pålcentrumet ger ett kraftpar 

Figur 4-2:Horisontallastens placering 
relativt globala pålcentrumet 
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från pålkrafterna. Från globala pålcentrumet verkar ett moturs moment 
på hela plinten. Det ger upphov till tryckande pålkrafter till vänster om 
verkningslinjen och dragande till höger om verkningslinjen. Nämnda 
fenomen ger de största pålkrafterna närmast den globala elastiska 
verkningslinjen.  

 

Figur 4-3: Pålkrafter för fall 1 där pålarna lutar 4:1  då den horisontella Lastresultanten verkar 
mellan övre pålcentrum och de två nedre pålcentrum, positiva värden definierar tryckkrafter i 
pålen. Den horisontella axeln visar pålarnas placering på pålplinten. storheten t i figuren an-
ger pålplintens tjocklek 

Fall 2 
Av Figur 4-4 framgår det att under varje väggskiva är pålkrafterna ett 
kraftpar som motverkar momentet från de lokala pålcentrumen då pål-
plinten har en tjocklek på 0.6 meter, dock framgår det av figuren att 
pålplinten har en liten kopplingsverkan. Vid obetydlig samverkan ska 
pålrad, sett från vänster, 1 och 3 belastas lika som pålrad 2 och 4 fast 
med motsatt tecken. 

 På samma sätt som i fall 1 uppstår nästan linjärelastisk respons då 
pålplinten är 2 meter hög.  
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Figur 4-4:Pålkrafter för fall 2 där pålarna lutar 2,68:1 då den horisontella Lastresultanten 
verkar över globala pålcentrum, positiva värden definierar tryckkrafter i pålen. Den horisontel-
la axeln visar pålarnas placering på pålplinten. storheten t i figuren anger pålplintens tjocklek 

4.2.2 Pålkrafter vid samverkan av kopplingsbalkar och 
pålplint 

För beräkningarna av pålkrafter då skivorna är sammankopplade av 
balkar har samma fall som tidigare använts. Det som har varierats är 
höjden på pålplinten och kopplingsbalkarna.  I Tabell 4-1 redovisas de 
olika beräkningskombinationerna. 

Tabell 4-1: Tabell över värden på plint och kopplingsbalkar för de olika fallen 

Pålarnas 
lutning  Fall 

Pålplint 
(m) Kopplingsbalk (m) 

4:1 

Fall 1.1 0,6 0,65 
Fall 1.2 0,6 0,3 
Fall 1.3 1 0,65 
Fall 1.4 1 0,3 

2,68:1 

Fall 2.1 0,6 0,65 
Fall 2.2 0,6 0,3 
Fall 2.3 1 0,65 
Fall 2.4 1 0,3 
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Fall 1 
I Figur 4-5 illustreras hur pålkrafterna varierar beroende av de två 
väggskivornas samverkan av både pålplint och kopplingsbalkar. De 
olika fallen som presenteras framgår av Tabell 4-1. Horisontallastens 
fördelning över pålraderna är lika som i Figur 4-3 men med lägre be-
lastningar, vilket beror på den samverkan som erhålls av kopplingsbal-
karna och pålplinten. 
 

 

Figur 4-5:Pålkrafter för fall 1 där pålarna lutar 4:1 med olika pålplintar och kopplingsbalkar, 
positiva värden definierar tryckkrafter i pålen. Den horisontella axeln visar pålarnas placering 
på pålplinten. 

Fall 2 
I Figur 4-6 framgår det hur pålkrafterna varierar beroende på styvheten 
i pålplinten, samt hur väggen kan utnyttjas som fundament för att upp-
nå ett styvt fundament. För det valda systemet (se Figur 3-1) uppnås ett 
relativt styvt fundament då pålplinten är 0,6 m tjock och kopplings-
balkarna har en höjd på 0,65 m samt då pålplinten är 1,0 m tjock och 
kopplingsbalkarna är 0,3 m.  
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Figur 4-6: Pålkrafter för fall 2 där pålarna lutar 2,68:1 med olika pålplintar och kopplingsbal-
kar, positiva värden definierar tryckkrafter i pålen. Den horisontella axeln visar pålarnas pla-
cering på pålplinten. 

4.2.3 Förhållanden och dimensioner 
För det givna fallet med en korridorrad genom väggen bestäms pål-
krafterna av samverkan mellan de två skivorna som i sin tur beror av 
styvheten i balkar och pålplint. Att bestämma en erforderlig summa av 
styvhet för öppningen är inte möjligt då påkrafterna varierar beroende 
på var pålcentrum föreligger, se sid. 7. Det som kan konstateras i Tabell 
4-2 och i tidigare diagram är att om samverkan mellan de två skivorna 
är låg krävs en större total styvhet för pålplinten visavi då en stor sam-
verkan sker mellan skivorna.  
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Tabell 4-2: Summan av yttröghetsmomenten för de olika fallen. 

  Pålplint (m) 1 st. Kopplingsbalk 16 st. ∑ Yttröghetsmoment ( )
Fall 1,2.1 0,6 0,65 0,113
Fall 1,2.2 0,6 0,3 0,040
Fall 1,2.3 1 0,65 0,231
Fall 1,2.4 1 0,3 0,158
Fall 1,2.5, t=0.6 0,6 0 0,032
Fall 1,2.6, t=1.0 1 0 0,150
Fall 1,2.7, t=1.4 1,4 0 0,412
Fall 1,2.8, t=2.0 2 0 1,200

 

4.3 Pålkraftsanalys av väggtyp B 
I avsnitt 4.2 redogjordes kort för hur pålkrafter kan variera för ett typ-
fall av hög byggnad där den statiska analysen visade sig tolkningsbar 
med relativt enkla ansatser. Väggtypen med kopplade skivor är en ty-
pisk innervägg med en korridor. När det kommer till ytterväggar är 
håltagningarna ofta flera och ej fullt lika regelbundna. Till exempel kan 
butiker med skyltfönster vara belägna på första våningen medan ovan-
liggande våningar är utformade för lägenheter eller kontor. Att de 
största öppningarna är placerade på nedersta planet är ett problem för 
beräkning av pålkrafter då grundsulan inte kan beaktas som oändligt 
styv. Nedan presenteras en gavelvägg och hur pålkrafterna avviker från 
beräkning enligt klassisk teori. För att beräkna 
pålkrafterna används FEM-3D. Beräkning av 
pålkrafter enligt klassisk teori utförs också 
med FEM, men pålplinten ges en stor styvhet 
för att den inte ska deformeras. Styvheten 
uppnås genom att förstora pålplintens elastici-
tetsmodul i programmet. 

4.3.1 Utformning och variabler 
Väggen som analyseras i detta underavsnitt är 
en gavelvägg på 16 våningar med höjden 46,4 
meter och bredden 14,5 meter. Väggen står på 
en pålplint med höjden 0,6 meter och bredden 
1,8 meter. Den första våningen är försedd med 
en stor port och två fönster. Ovanliggande vå-

Figur 4-7: Gavelvägg på pålar 
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ningar har tre fönster som är placerade ovanför varandra, se Figur 4-7. 
Det som varieras i analysen är överkant på porten och fönstren på för-
sta våningen. Väggen är placerad på åtta pålrader med två pålar varde-
ra. De två yttersta pålarna har lutningen 4:1 för att ta upp de horisontel-
la krafterna.  

4.3.2 Resultat 
Det som framgår vid beräkning av exemplet är att pålplinten inte kan 
anses som att ett oändligt styvt fundament och ett pålcentrum därför ej 
är definierbart. Pålkrafterna kan därför inte beräknas enligt klassisk 
teori. Figur 4-8 visar pålkrafternas avvikelser från beräkning enligt klas-
sisk teori. 

Horisontallasten 
Den horisontella kraft som vindlasten utsätter byggnaden för upptas 
endast av de lutande pålarna. Kraften fördelas jämt över pålarna och 
påverkas inte av pålplintens deformation. För exemplet kan pålkraf-
ternas horisontella komponent i de lutande pålarna av vindlasten be-
räknas genom att dividera lasten med antalet lutande pålar. 

 Moment av horisontallast 
De vertikala pålkrafterna är de stödreaktioner som motverkar det mo-
ment som uppkommer av vindlasten. Vid beräkningar enligt klassisk 
teori varierar dessa pålkrafter linjärt. I Figur 4-8 presenteras variationer 
av pålkrafterna visavi klassisk teori.  

De pålar som har den största avvikelsen relativt klassisk teori är på-
larna närmare pålplintens vertikala tyngdpunkt, se Figur 4-8. Pålarna 
belastas mindre i fallet med deformerbar pålplint. De yttersta vertikala 
pålarna är de som utsätts för en större kraft visavi klassisk teori. Enligt 
beräkningar blir den största pålkraftsökningen drygt 20%. Detta gäller 
för den yttersta vertikala pålraden vid lovartssidan då avståndet mellan 
öppningarna mellan våningarna 1 och 2 är 1,5 meter. 
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Figur 4-8: Pålkrafternas variation relativt krafter enligt klassisk teori då endast horisontal kraft 
av vinden belastar väggen. Varje punkt anger pålens placering på pålplinten. 

4.3.3 Erforderlig pålplint för beräkning enligt klassisk teori 
I föregående avsnitt presenterades pålkrafternas variation då styvheten 
i 1:a våningens vägg förändrades. Vad som kunde konstateras var att 
en linjär respons för pålarna ej var möjligt då väggen var grundlagd på 
en pålplint med höjden 0,6 meter och bredden 1,8 meter. För att erhålla 
en linjärelastisk respons kan pålplintens höjd ökas. I Figur 4-9 presente-
ras pålkrafternas procentuella avvikelse relativt klassisk teori. I exemp-
let är balken ovan öppningarna 1,5 meter hög. Då pålplintens höjd ökar, 
närmar sig pålkrafterna värden för en styv pålplint. Då pålplinten är 2 
meter hög avviker den mest utsatta pålens belastning med cirka 5%. Att 
den största delen av kraften rinner ner på väggens yttersidor beror på 
alla håltagningar. Vid en analys av normalkrafter i väggen visar det sig 
att väggen belastas mest utanför de yttre fönsterraderna, Se Bilaga 5. 
För att uppnå pålkrafter som varierar linjärt krävs en styv pålplint som 
kan omfördela krafterna till pålarna. Då pålplinten har en höjd på 2,5 m 
är avvikelsen för pålkrafterna relativt liten, se Figur 4-9. 
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Figur 4-9: Pålkrafternas variation relativt krafter enligt klassisk teori då endast horisontell 
kraft av vinden belastar väggen. Varje punkt anger pålens placering på pålplinten. 

4.3.4 Pålkrafter av vertikal och horisontell last 
I de tidigare beräkningarna har pålkrafterna beräknats som en funktion 
av en vindlast. Då pålkrafterna relaterar till pålkrafter med en oändligt 
styv pålplint varierar pålkrafterna upp till 26 %. Den vertikala lasten av 
egentyngd och nyttig last fördelar sig jämnt över pålarna, och krafterna 
varierar inte av pålplintens deformation. Vid en analys av pålkrafter då 
byggnaden belastas av vertikal- och horisontallast är den största kraft-
höjningen 8 % större jämfört med pålkrafter med styv pålplint.  
 

 

Figur 4-10 Pålkrafternas variation relativt krafter enligt klassisk teori då både vertikal och 
horisontell kraft belastar väggen. Varje punkt anger pålens placering. 
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4.4 Pålkraftsanalys av väggtyp C 
Det sista systemet består av en lika-
dan vägg som i avsnitt 4.3 med lika 
laster. Skillnaden är att bottenvå-
ningens vägg endast har en öppning, 
se Figur 4-11.  Pålgruppens utform-
ning skiljer sig då pålarna placeras i 
förhållande till öppningarna. Pål-
gruppen består av sex pålrader á två 
pålar. De yttersta pålarna har en lut-
ning på 4:1 för att ta upp horisontal-
kraften. Denna vägg analyseras en-
dast då den belastas av både vertikal 
och horisontell last. 

4.4.1 Pålkrafter av vertikal och horisontell last 
Vid beräkningar har första planets vägg varierats för att se hur pålarna 
påverkas av öppningen. De pålar som belastas mer vid en svagare pål-
plint är de två pålarna i mitten. Kraftökningen är cirka 8 % för de två 
pålraderna. I Figur 4-12 presenteras pålarnas avvikelse relativt beräk-
ning med en styv pålplint. 

 

Figur 4-12: Pålkrafternas variation relativt krafter enligt klassisk teori då både vertikal och 
horisontell kraft belastar väggen. Varje punkt anger pålens placering. 
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4.5 Pålkrafter beroende av väggens styvhet 
Pålplinten för sig går inte att ses som oändligt styv. I tidigare avsnitt 
har inverkan av väggen beräknats och förklarats. I detta avsnitt skall 
betydelsen av väggens styvhet analyseras närmare för att se dess till-
skott till pålplintens styvhet. I Figur 4-13 visas åter de väggtyper som 
tidigare analyserats. Figuren visar även förhållandet mellan byggna-
dens bredd och höjden på den balk som gör väggen styv. För att kunna 
diskutera styvhetens beroende av husets bredd relativt balkens höjd 
införs slankhetsparametern 
 = /ℎ 
 
där b är bredden för pålgruppen och h är höjden på balken mellan öpp-
ningarna i våning 1 och 2, se Figur 4-13. 

 

Figur 4-13: Utformning och dimensioner för de två väggtyperna 

I Figur 4-14 och Figur 4-15 visualiseras hur pålkrafterna varierar med 
hänsyn till balkens höjd. Littereringen för pålarna i diagrammen avser 
pålarna i Figur 4-13 från vänster till höger. Systemen är belastade enligt 
tidigare av horisontell och vertikal last. Den stora skillnaden mellan de 
två fallen är att väggtyp B får de större lasterna på de yttre pålarna, till 
skillnad från väggtyp C som får ökade pålkrafter i centrum av pålgrup-
pen. Det som avgör hur spänningarna sprider sig är håltagningarna 
över hela väggen och för att analysera spridningen krävs därför en ana-
lys av väggens håltagning. Likheten mellan de två systemen är att kraf-
terna varierar likvärdigt beroende av slankhetstalet . 
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Figur 4-14: Pålkrafters variation beroende av lambda för väggtyp B 

 

 

Figur 4-15: Pålkrafters variation beroende av lambda för väggtyp C 
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4.6 Förskjutningsanalys 
En byggnad som står på berg kan anses som en fast inspänd konsol. 
Dess utböjning beror då av byggnadens böjstyvhet och skjuvstyvhet. 
Denna byggnad har ingen translation eller rotation i grunden och böjer 
därför ut i vindriktningen. När en byggnad är grundlag på pålar sker 
en translation av byggnaden i både grunden och i toppen samt att den 
roterar runt sitt pålcentrum eftersom leran runt pålarna inte stödjer i 
horisontalled. I detta underkapitel presenteras de olika förskjutningar-
na för de olika bärande väggarna som tidigare har behandlats. Väggty-
perna är i detta underkapitel utsatt för både vertikal och horisontell last 
för att avspegla det verkliga fallet. 

4.6.1 väggtyp A 
Om vi erinrar oss från tidigare kapitel då väggtyp A analyserades för 
pålkrafter delades väggen upp i två fall för att undersöka hur byggna-
den och pålgruppen påverkades av pålcentrums läge i horisontalled. 
Liksom tidigare har fall 1 pålar med lutningen 4:1 och fall 2 lutningen 
2,68:1. Dessa fall analyserades i sin tur utifrån om de två skivorna sam-
verkar i vertikalled eller inte. För analysen av translationer har följande 
ansatser bestämts: translation anges i grunden som bottentranslation, 
medan längst upp på byggnaden anges som topptranslation. Differen-
sen mellan translationerna är topputböjningen som i sin tur avgör 
byggnadens knäcksäkerhet.  

Topputböjningen för byggnaden blir större när de två skivorna 
inte är sammankopplade med kopplingsbalker. Topputböjningen för 
fall 2 blir större än för fall 1. Det beror på att fall 1 ger en större transla-
tion i botten vilket motverkar topputböjningen. Anledningen till att bot-
tentranslationen blir större beror på att horisontalkraften ligger under 
pålgruppens globala pålcentrum vilket ger en motsatt rotation relativt 
utböjningen. Bilaga 8 

4.6.2 väggtyp B 
Väggtyp B analyseras på samma sätt som tidigare vägg men endast 
med pålar slagna med lutningen 4:1. Pålplinten för beräkningarna har 
tjockleken 0,6 meter och bredden 1,8 meter.  

Av Tabell 4-3 framgår de translationer som uppstår vid belastning 
av väggen. Det framgår att translationerna inte beror av balkhöjden. 
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Tabell 4-3: Translation av väggtyp B i toppen och botten i millimeter då väggen belastas av 
vertikal och horisontell last. 

topp botten  topputböjning
Styv pålplint 33 17,2 15,8
balkhöjd=2,3 33,7 18,5 15,2
balkhöjd=1,8 34,1 18,5 15,6
balkhöjd=1,5 34,3 18,5 15,8

4.6.3 väggtyp C 
Väggtyp C analyseras som väggtyp B fast med olika balkhöjder. Pål-
gruppen är som tidigare annorlunda och har färre pålar. 

Liksom för tidigare vägg har inte translationerna så stor påverkan 
av balkhöjden. Bottentranslationen är däremot större och resulterar i sin 
tur i en obefintlig topputböjning, se Tabell 4-4. 

Tabell 4-4: Translation av väggtyp C i toppen och botten i millimeter då väggen belastas av 
vertikal och horisontell last. 

topp botten  topputböjning
Styv pålplint 24,9 25,2 -0,3
balkhöjd=3,7 25,6 26,8 -1,2
balkhöjd=1,7 24,4 27,4 -3
balkhöjd=0,8 23,5 27,4 -3,9

4.6.4 Rotationsstyvhet 
Då globala pålcentrum inte är definierbart kan inte pålgruppens rota-
tionsstyvhet beräknas korrekt. I Tabell 4-5 presenteras värden på rota-
tionsstyvheten för pålgrupperna beräknat från pålgruppens mitt och 
från den yttersta pålen till vänster. 

Tabell 4-5:Rotationsstyvhet för väggtyp B och C beräknat från vänsterkant och mitten av pål-
grupp. 

Från kant från mitten

Väggtyp B 311 86 *Ki

Väggtyp C 269 73 *Ki
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5 ANALYS AV RESULTAT 
Då nu erkända teorier tillsammans med nya beräkningar har presente-
rats i rapportens tidigare kapitel ska nu detta kapitel förklara innebör-
den av resultaten. I beräkningsanalysen har tre bärande väggar grund-
lagda på pålar analyserats med fokus på pålkrafter och translationer. I 
samma ordning analyseras resultaten i detta kapitel.  

5.1 Pålkrafter 

5.1.1 Väggtyp A 
Vid analys av väggtyp A belystes problemet med en bärande innervägg 
med en hålrad genom hela byggnaden. Av resultatet framgår det att 
skivorna i sig gör att pålplinten under varje vägg blir relativt styv. 
Höga väggskivor kan därför anses som en förlängning av fundamentet 
för att erhålla en styv pålplint. Mellan skivorna finns en hålrad vilken 
reducerar skivornas skjuvbärförmåga sinsemellan. Denna hålrad med-
för därmed att pålplinten delas upp till två separata pålplintar under 
respektive skiva, och som i kapitel 3 föreligger två lokala pålcentrum 
ovanför respektive pålgrupp och skiva. Då en sådan pålgrupp ska be-
räknas enligt klassisk teori, d.v.s. att pålplinten är oändligt styv, måste 
kopplingen mellan skivorna analyseras.  

Det visade sig att pålkrafternas avvikelse visavi klassisk teori var 
stor då en liten samverkan rådde mellan skivorna. Med kopplingbalkar 
i varje våning tillsammans med grundfundamentet kunde dock en rela-
tivt styv pålplint erhållas. 

Väggtyp A delades upp i olika fall där pålgruppens yttersta pålar 
hade olika lutningar för att den horisontella resultanten skulle angripa 
ovan respektive under pålgruppens globala pålcentrum. Störst avvikel-
se visavi klassisk teori uppstod då den horisontella kraftresultanten 
angriper ovanför både det globala och lokala pålcentrumet.    

Var det globala pålcentrumet är placerat i förhållande till den re-
sulterande horisontalkraften är dock endast relevant om kopplingen 
mellan skivorna är så svag att ett lokalt pålcentrum bildas för varje sida. 
Då samverkan är stor mellan skivorna blir de lokala pålcentrumens 
moment obetydliga. Pålkrafterna i de två inre pålraderna blir större vid 
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liten samverkan. De lägsta pålkrafterna erhålls då byggnaden och pål-
plinten är tillräckligt styv så att deformationen i pålplinten blir liten. 

5.1.2 Väggtyp B och C 
För att erhålla en styv pålplint måste markvåningens vägg används för 
att styva upp pålplinten. Vidare diskuterades hur väggen påverkas av 
håltagningar. Vid analysen av väggtyp B och C i FEM-design framgår 
det att väggen inte styvar upp pålplinten tillräckligt med de håltag-
ningar som föreligger i bottenvåningarnas väggar. Att anta en pålplint 
som oändligt styv för dessa väggtyper kräver därför ett grundfunda-
ment med tjockleken 2 till 3 meter.  

Att beräkna dessa väggar enligt klassisk teori visar sig vara felak-
tigt då pålkrafterna varierar med plus minus 10 % för vissa pålrader då 
de är belastade av nyttig last egentyngd och vindlast. En analys med ett 
FEM-program är därför nödvändigt för att erhålla de uppträdande pål-
krafterna. Vid ett initialt skede kan dock en styv pålplint användas för 
att undvika analytiskt komplicerade beräkningar, då det primära är att 
utforma en optimal pålgrupp.  

5.2 Förskjutningar 
Väggen och byggnaden förskjuts i horisontal- och vertikalled då den 
belastas med vindlast, nyttig last och egentyngd. I teorikapitlet förkla-
rades hur en byggnads knäcksäkerhet beror av hur mycket byggnaden 
böjer ut. Vad som är känt är att väggens utböjning beror av hur styv 
väggen är. För väggtyp A framgår det att väggen böjer ut mer med de 
låga kopplingsbalkarna visavi de höga. Väggtyp B och C är relativt lika, 
men de uppvisar olika förskjutningar. Väggtyp C translaterar mer i bot-
ten jämfört med väggtyp B. Det beror på att Väggtyp B har en större 
rotationsstyvhet jämfört med Väggtyp C. I praktiken betyder det att då 
byggnaden translaterar i botten reduceras topputböjningen, vilken kan 
påverka byggnaden knäcksäkerhet. Hur mycket större rotationsstyvhe-
ten är beror på var den elastiska verkningslinjen är, dock minst 15 %. 

Att utgå från antaganden som att topputböjningen reduceras bör 
ses som en analys på den osäkra sidan. Byggnadens translationer och 
rotationer varierar beroende på var byggnadens globala pålcentrum är 
beläget i förhållande till vindlastens resultant. Dessa två parametrar 
kan inte anses som konstanta då vinkeln på en lutande påle inte alltid 
slås exakt som det är angivet, samtidigt som vindlasten varierar med 
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storlek och form över tiden. Om en beräkning på säkra sidan ska utfö-
ras bör istället ett lågt pålcentrum antas då det ger den största topput-
böjningen. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 
• Pålkrafter till höga slanka byggnader grundlagda på pålar kan 

inte beräknas enligt klassisk teori då håltagningar är gjorda i för-
sta våningens bärande väggar.  

• Pålkrafterna kan uppskattas till plus minus 10 % av pålkrafterna 
beräknade med en styv pålplint. Detta kan användas vid ett ini-
tialt skede då utformning av en pålgrupp utförs till en hög 
byggnad med håltagningar i markplanets bärande väggar.  

• Lutningen på de pålar som tar upp horisontalkraften bör utvär-
deras utifrån både storleken på den horisontella kraften och pla-
ceringen av det globala pålcentrumet. Pålcentrumets höjdläge 
har visats sig betydande för byggnadens translationer. 

• Då horisontalkraftens resultant angriper under det globala pål-
centrumet kan translationen vid marknivå bli likvärdig med eller 
större en den i byggnadens topp. 

6.1 Fortsatta studier 
En noggrannare utredning om hur en byggnad förskjuts i förhållande 
till hur pålgruppen utformas är av intresse då byggnadens knäcksäker-
het kan förbättras. 
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B1.1 

 

Bilaga 1.  Pålkrafter för väggtyp A 
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Bilaga 2. Väggtyp B. pålplint 0,6x1,8 med varierande 
kopplingsbalk mellan 1:a och 2:a plan 
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Bilaga 3. Väggtyp B. Kopplingsbalk med höjden 1,5 m 
och varierande höjd på pålplinten 
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Bilaga 4. Väggtyp B. pålplint 0,6x1,8 med varierande 
kopplingsbalk mellan 1:a och 2:a plan 
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Bilaga 5. Väggtyp B. Normalkrafter i x,y-led 

 
 är normalkraft i vertikalled 
 är normalkraft i horisontalled 

  



EXAMENSARBETE: Höga hus med deformerbara fundament på pålar 

 

 



 

B6.1 
 

Bilaga 6. Väggtyp C. påplint 0,6x1,8 med varierande höjd 
på balk mellan 1:a och 2:a våningen 
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Bilaga 7. Väggtyp c pålplint 0,6x1,8 med varierande 
kopplingsbalk mellan 1:A och 2:a plan 
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Bilaga 8. Translationer väggtyp A 

(mm)  

 

Tjocklek 
pålplint 
 

Höjd 
kopplings-
balk topp botten   topputböjning 

Fall 1.1 0,6 0,65 22,47 17,27 5,2 
Fall 1.2 0,6 0,3 35,12 16,14 18,98 
Fall 1.3 1 0,65 21,73 16,42 5,31 
Fall 1.4 1 0,3 33,47 15,72 17,75 
Fall 1.5 0,6 0 67,05 14,26 52,79 
Fall 1.6 1 0 58,23 14,7 43,53 
Fall 1.7 1,4 0 54,98 14,98 40 
Fall 1.8 2 0 53,19 15,17 38,02 
Fall 2.1 0,6 0,65 19,07 5,46 13,61 
Fall 2.2 0,6 0,3 33,04 4,61 28,43 
Fall 2.3 1 0,65 18,65 5,22 13,43 
Fall 2.4 1 0,3 31,19 4,72 26,47 
Fall 2.5 0,6 0 67,87 3,35 64,52 
Fall 2.6 1 0 57,43 4,11 53,32 
Fall 2.7 1,4 0 53,39 4,49 48,9 
Fall 2.8 2 0 51,06 4,76 46,3 
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