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Abstract

Effective design of a pile cap

Björn Larsson

Design of pile caps in accordance with SS-EN-1992-1-1:2005 Eurocode 2 is a
time-consuming work when calculations are performed by hand. This thesis intends to
investigate whether it is possible to streamline the design of pile caps with a
self-developed computational tool. The tool streamlines the design of new pile caps
and performing a verification of existing pile caps. This thesis will also provide a
clarification of the calculation of pile caps according to current standards.
The possibility of streamlining the design of a pile cap is presented by a case study
where an existing pile cap is controlled with the computational tool. A conclusion is
drawn whether it is possible to increase the load on the column or not.
The result of this work is the computational tool, and the report itself. The
computational tool is considered to be a more efficient way of designing pile caps.
Exactly how much time saved is not investigated.
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete avser att undersöka om det går att effektivisera 

dimensionering av pålplattor då detta är ett tidsödande arbete. Inom ramen av 

arbetet utvecklas även ett beräkningsverktyg som effektiviserar dimensionering 

av nya, samt kontroll av befintliga pålplattor. Detta examensarbete ska även ge 

ett förtydligande av beräkningsgången för pålplattor enligt gällande norm,  

SS-EN-1992-1-1:2005 Eurokod 2.  

Effektiviseringsmöjligheten redovisas med en fallstudie där en befintlig 

pålplatta kontrolleras med beräkningsverktyget och även en redogörelse kring 

om eventuell ökad pelarlast är tillåtet.  

Resultatet av arbetet är beräkningsverktyget, samt själva rapporten i sig. 

Slutsatsen som kan dras är att beräkningsverktyget anses effektivisera 

dimensioneringen av pålplattor. Exakt hur mycket tid som sparas är inte utrett. 
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1 INLEDNING 

Städernas ständiga expansion leder till att det blir vanligare med bebyggelse på 

mark med sämre markförhållanden. Anledningen är dels att det byggs mycket 

mer och dels att i större städer är mark med goda markförhållanden redan 

bebyggd. Vid sämre markförhållanden används grundläggningstekniken 

pålning. 

Även vid ombyggnationer uppstår situationer där konstruktören behöver 

kontrollera befintliga pålplattor. Dessa processer, både dimensionering av nya 

pålplattor samt kontroll av befintliga, är i dagsläget tidskrävande då det sker 

med handberäkningar.  

Dimensioneringen i dagens läge sker enligt Eurokod och i vissa avseenden 

finns vissa frånsteg från tidigare beräkningsnormer. Även vid 

kontrollberäkning av befintliga konstruktioner gäller Eurokod, vilket kan 

begränsa ombyggnationer av hus som dimensionerats enligt tidigare normer.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

För närvarande finns det ingen datorapplikation som enkelt och smidigt 

kontrollerar och dimensionerar pålplattor med godtyckligt antal pålar, samt 

pålplacering. Dimensionering och kontrollberäkning av pålplattor sker 

huvudsakligen genom handberäkningar med ett stort antal iterationer, vilket 

medför att beräkningarna blir mycket tidskrävande.  

Under produktion av nya pålplattor sker ibland även felslagning av pålar. Med 

felslagning menas att pålar slås ned med en placering och lutning som ligger 

utanför angivna toleranser. När detta sker har konstruktören ofta bara någon 

arbetsdag på sig att ge besked till pålkranföraren om hur problemet med 

felslagningen ska lösas. En av anledningarna till den korta svarstiden kan vara 

att pålkranföraren är uppbokad på andra arbeten. Lösningar till felslagningen 

kan vara en annan placering på kvarvarande pålar i pålplattan eller fler pålar, 

alternativt mer armering i betongen.  

Då det är omständligt att utföra beräkningar för hand så sker ingen större 

optimering av pålplattor vid nyproduktion. Vid större projekt kan exempelvis 

tre till fyra typ-plattor beräknas där konstruktören medvetet överdimensionerar 

pålplattor för att underlätta dimensionering vid eventuella felslagningar.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det går att effektivisera 

dimensionering i brottgränstillstånd för pålplattor med större antal pålar. Detta 

arbete ska även förtydliga beräkningsgången med gällande normer. Där 

eventuella skillnader mot tidigare beräkningsnormer finns skall dessa 

tydliggöras.  

1.3 Mål 

Målet är att förtydliga beräkningsgången med gällande normer och upprätta ett 

beräkningsverktyg, MathCAD-program. Med hjälp av verktyget ska 

konstruktörer ges möjlighet att på ett smidigt sätt dimensionera och kontrollera 

pålplattor med godtyckligt antal pålar, godtycklig geometri och pålplacering. 

Programmet skall beakta påförda yttre laster och utföra snittkontroller för 

tvärkraft och moment i betongen, samt genomstansnings- och 

präglingskontroll.  Även en föreslagen armeringsmängd skall ges i 

programmet.  

Med detta program skall förhoppningsvis konstruktörers arbete underlättas, 

samt spara tid i produktion vid eventuella felslagningar. Beräkningsverktyget 

skall utformas på ett sådant sätt att användaren av verktyget enkelt kan föra in 

olika ingående parametrar och sedan få ett snabbt resultat. 

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Detta arbete kommer belysa beräkning av pålplattor i brottgränstillstånd. 

Begränsningarna som valts vid utformningen av MathCAD-programmet är att 

det endast är betong och armering som kommer beaktas vid beräkning av 

pålplattan. Pålarnas dimensionerande hållfasthet, samt den geotekniska 

bärförmågan kommer inte beräknas.  

MathCAD är ett program som räknar med variabler med tilldelade värden och 

enheter. En ettårig licens för en ny användare kostar 1660 USD
1)

, vilket i 

dagens penningvärde motsvarar ca 14 500 kr. Vidare tillkommer en årsvis 

avgift på ca 6 600 kr för att bibehålla licensen.  

                                                

 

1)
 PTC, Webshop - licenskostnad 

http://store.ptc.com/store/ptc/en_US/list/ThemeID.21925700/categoryID.5321800 (2016-05-

23) 

http://store.ptc.com/store/ptc/en_US/list/ThemeID.21925700/categoryID.5321800
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MathCAD valdes att användas vid utformningen av beräkningsverktyget, för 

att enligt nya tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder,
2)

 EKS 10 

(BFS 2015:6), finns numera ett krav på redovisning och dokumentation av 

beräkningar.
3)

 

Vid utformningen av beräkningsverktyget har följande avgränsningar gjorts: 

- Endast helt vertikala pålar. Detta beror på att i hus är det främst pelare 

som belastas med vertikal last, samt moment p.g.a. excentricitet. 

- Den geometriska formen på pålplattan kommer att begränsas till 

rektangulär. Det förekommer pålplattor med annan geometrisk form, 

dock beaktas inte detta. 

- Rektangulära betongpålar, SP1, SP2 samt SP3. Dessa pålar är 

kvadratiska och kommer endast att beaktas vid stansningsberäkningen 

av pålplattan. 

- Verktyget kommer inte ta hänsyn till kostnadsparametrar, t.ex. ökad 

betongmängd kontra ökad armeringsmängd. Det är upp till användaren 

av verktyget att utföra den kostnadsbedömningen. 

- Pelaren kommer vara placerad centriskt, d.v.s. i pålgruppens 

tyngdpunkt. 

1.5 Litteraturstudie 

I den litteraturstudie som utförts har fokus lagts på litteratur som innefattar 

dimensionering av betongkonstruktioner och vilka brottmoder som bör beaktas. 

Främst är det den gällande normen Eurokod SS-EN-1992-1-1, Dimensionering 

av betongkonstruktioner, som varit till grund i studien. Även den äldre normen 

BKR (Boverkets konstruktionsregler), samt böcker och artiklar som berör 

mekanik och beräkningsmetoder har studerats.  

Vad gäller information som inhämtats beträffande BKR är det Boverkets 

handbok om betongkonstruktioner - BBK 04, och Svensk Byggtjänst 

Betonghandbok - Konstruktion, som studerats. Det finns som tidigare nämnts 

inte någon datorapplikation som beräknar pålplattor. I Betonghandboken har 

beräkningsmetodiken för pålplattor inhämtats och sedan tillämpats med nu 

                                                

 

2)
 Boverket, Om Boverkets konstruktionsregler, EKS , 

http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-

eks/ (2016-05-23) 
3) Björn Mattsson, Ändrade konstruktionsregler, EKS 10, http://sbi.se/om-stal/regelverk (2016-

05-03)  

http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/
http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/
http://sbi.se/om-stal/regelverk
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gällande norm i det egenutvecklade beräkningsverktyget. Litteraturstudien har 

varit en viktig grund för att kunna tydliggöra beräkningar och antaganden som 

redovisas under beräkningsteorin i detta arbete. 
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2 PÅLPLATTA 

En pålplatta är en form av pålfundament som utbreder sig över en relativt stor 

yta och har ett stort antal pålar. Pålfundament är en betongkonstruktion, som 

har till uppgift att fördela lasten från överbyggnaden till de pålar som är 

nedslagna i marken. Då betongen har dålig draghållfasthet brukar fundamenten 

oftast behöva armering för att klara av dragspänningarna. Pålfundamenten 

armeras numera med armeringskorgar som sänks ned i en grop och därefter 

hälls betongen i. Ingjutningsdjupet för tryckta pålar bör minst vara 50-100 

mm,
4)

 samt att ett minsta täckande betongskikt mellan armering och påltoppar 

måste beaktas. Se Figur 2.1. 

 

FIGUR 2.1 Enkel bild på ett pålfundament av typen pålplatta.  

Jorden under byggnaden är den faktor som avgör vilken grundläggning som 

ska användas. Utformning av grundläggning med pålfundament sker i de fall 

som jorden har en sådan låg hållfasthet att en ytlig grundläggning, t.ex. en 

grundsula, inte kan uppfylla lastöverföringskraven. Vid pålning slås antingen 

                                                

 

4)
 Svensk Byggtjänst, Betonghandbok Konstruktion utgåva 2, 1990 
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pålarna ned till ett sådant djup att lasterna kan föras över via pålens mantelyta 

eller om så krävs ända ned till berg. Pålar som slås ned till berg är så kallade 

spetsburna pålar. Dessa överför hela lasten via dess spets ned till berget. En 

påle som inte slås ända ned till berg är en så kallad mantelburen påle. Den för 

över största delen av lasten via friktion kring sin mantelyta. Pålar finns i olika 

material, bl.a. betong, trä och stål. Det vanligaste förekommande pålmaterialet 

i dagens Sverige är betongpålar.
5 )

 Idag finns tre standardutföranden på 

betongpålar, SP1, SP2 och SP3. SP1 har breddmåttet på minst 235 mm, medan 

SP2 och SP3 har breddmåtten 270 eller 275 mm. Skillnaden mellan SP2 och 

SP3 är mängden armering, en SP2 har armeringsjärn med dimensionen Ø12 

medan en SP3 har armeringsjärn med dimensionen Ø16.
6)

 Dessa pålar förs ned 

i marken genom slagning. 

 

 

  

                                                

 

5) 
Kennet Axelsson, Grundläggningsteknik, Uppsala Universitet, 2012  

6)
 Pålkommisonen, Standardpålar av betong – lastkapacitet och geotekniskbärförmåga, 

rapport 94, 1996 
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3 BERÄKNINGSMETODER 

Vid dimensionering av pålfundament finns det främst två beräkningsmetoder 

som används, fackverksmetoden och grundplattametoden. Dessa två metoder 

har båda sina för- och nackdelar, samt vissa begränsningar. I detta avsnitt 

kommer begränsningarna, samt grunderna i dessa två beräkningsmetoder att 

redogöras. 

3.1 Fackverksmetoden 

Vid en dimensionering av ett pålfundament med fackverksmetoden tänks att ett 

fackverk skapas. Dels av trycksträvorna, som är lokaliserade diagonalt från 

pelarens botten ned till påltopparna, samt armeringen som ligger i underkant 

pålfundament. Trycksträvorna tar hand om trycket från pelaren. I och med 

lutningen på trycksträvorna skapas en dragkraft som blir dimensionerande för 

armeringen, se Figur 3.1. Trycksträvorna tillåts ha en lutning på 45° ≤ 𝜃 ≤

70°, 7)
 därtill måste en felslagningsparameter på 100 mm beaktas.

8)
 I och med 

begränsningen på lutning på trycksträvorna blir kombinationen av höjden på 

fundamentet, samt avståndet mellan pålarna de parametrar som måste beaktas.  

 

FIGUR 3.1 Fackverk vid beräkning med fackverksmetoden 

                                                

 

7)
 Betongföreningen, Betongrapport nr 15, Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 

(Volym1), 2010 
8)

 Svensk Byggtjänst, Betonghandbok Konstruktion utgåva 2, 1990 
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Vid en stor pelarkraft blir behovet av antal pålar så stort att det blir svårt att 

med en rimlig höjd på fundamentet få pålarna att rymmas inom det tillåtna 

avståndet från pelarcentrum. Denna beräkningsmetod kan därför endast 

tillämpas där pålarna är inom ett visst avstånd från pelaren. Det tillåtna 

avståndets storlek beror på lutningen på trycksträvan, samt fundamentets höjd. 

Även höjden kan vara begränsande vid grundläggning för ett hus. Det är inte 

alltid det finns utrymme för allt för höga fundament. I och med 

avståndsbegränsningarna och behovet av höjd på fundamentet blir det 

fundamentstypen pålplintar som kan dimensioneras enligt fackverksmodellen, 

se Figur 3.1. Minsta avstånd för pålar redovisas i Tabell 3.1. 

TABELL 3.19) Minsta centrumavstånd för pålar 

Förutsedd 

pållängd 

[m] 

Stödpåle och friktionspåle Kohesionspåle 

Cirkulär Kvadratisk Cirkulär Kvadratisk 

<10 3 D 3,4 d 4 D 4,5 d 

10-25 4 D 4,5 d 5 D 5,6 d 

>25 5 D 5,6 d 6 D 6,8 d 

Där: 

D är diametern på en cirkulär påle 

d är sidomåttet på en kvadratisk påle 

3.2 Grundplattametoden 

Vid denna beräkningsmetod analyseras fundamentet med balkteori som en 

konsolplatta. Betongen och armeringen dimensioneras på sådant sätt att 

tillräcklig skjuvkapacitet uppnås i kritiska snitt, samt att armeringsarean är 

tillräckligt stor för att klara av det böjande momentet som uppkommer i 

underkanten av plattan. Denna beräkningsmetod gör det möjligt att beräkna 

tunnare fundament med större area, samt ett större antal pålrader än 

fackverksmetoden. Redan vid fler än två pålrader är det svårt att använda sig av 

fackverksmetoden på p.g.a. kraven på minsta avstånd mellan respektive påle. 

Syftet med detta arbete är att just undersöka och förtydliga beräkningsgången 

för pålplattor och därmed kommer vidare beräkningar baseras på denna 

beräkningsmetod.

                                                

 

9)
 Statens planverk, Pålnormer Föreskrifter, råd och anvisningar angående grundläggning 

med pålar, Publikation nr 11 Svensk Byggnorm – Supplement SBN-S- 23:6, 1968 
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4 DIMENSIONERING AV EN PÅLPLATTA 

I detta kapitel kommer beräkningsgången för pålplattor belysas och förtydligas. 

Beräkningsstegen tas upp i den ordning som rekommenderas för att lättast 

dimensionera en pålplatta enligt SS-EN-1992-1-1, Eurokod 2: Dimensionering 

av betongkonstruktioner. Där inte annat anges är informationen hämtad från 

Eurokod 2.
10) 

 

4.1 Beräkning av reaktionskrafter i pålarna 

Enligt tidigare nämnda avgränsningar undersöks beräkningen för pålplattor 

med endast vertikala pålar, se Figur 2.1. Pålplattan antas vara oändligt styv, 

vilket leder till att alla pålar får en lika stor vertikalkraft p.g.a. pelarkraften. 

En pålplatta som endast är belastad med en vertikal kraft, får resulterande 

pålkrafter enligt Ekvation 4.1. 

𝑃𝑣 =
𝑃𝑑

𝑛
    (4.1)

  

Där: 

𝑛  är antalet pålar 

𝑃𝑑 är dimensionerande pelarkraft 

𝑃𝑣 är dimensionerande vertikalkraft i respektive påle 

Om samma pålplatta teoretiskt endast belastas med momentet Mx kring 

pålplattans x-axel kan reaktionskraften i pålen Pi som är belägen med ett 

avstånd ryi från pelarens centrum beräknas enligt Ekvation 4.2. Se Figur 4.1. 

 

𝑃𝑖 =
𝑀𝑥

∑ 𝑟𝑦𝑖
2 ∙ 𝑟𝑦𝑖

    (4.2) 

                                                

 

10)
 Svensk Standard, SS-EN-1992-1-1:2005 Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader. (Fastställd 2005, 

Publicerad 2008) 
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FIGUR 4.1 Pålplatta belastad med moment kring x-axeln 

Är pålplattan belastad med momentet My kring y-axeln beräknas det med 

Ekvation 4.2 men med pålens avstånd i x-led istället. 

Om den blir belastad med en vertikalkraft och ett moment kring x-axeln samt 

ett moment kring y-axeln beräknas respektive pålkraft med Ekvation 4.3.
11) 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑑

𝑛
+

𝑀𝑥

∑ 𝑟𝑦𝑖
2 ∙ 𝑟𝑦𝑖 +

𝑀𝑦

∑ 𝑟𝑥𝑖
2 ∙ 𝑟𝑥𝑖   (4.3) 

Det gäller att vara noga med definitionen av momentets riktning samt pålens 

koordinater vid teckenbestämning. D.v.s. en påle kan antingen få reducerad 

eller ökad resulterande kraft beroende på riktning på moment. I Figur 4.1 

illustreras att det vridande momentet 𝑀𝑥 skapar en dragpåkänning för pålarna 

placerade till vänster om pelaren. Medan momentet 𝑀𝑥  ger upphov till en 

tryckpåkänning, för pålarna belägna till höger om pelaren. En påle som 

påverkas av en dragpåkänning p.g.a. momentet får en minskad resulterande 

vertikalkraft och för en påle som påverkas av en tryckpåkänning ökas den 

resulterande vertikalkraften.  

 

 

                                                

 

11)
 Bengt Langesten, Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik, Liber, 1989 
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4.2 Beräkning av lasteffekter 

Pålplattan kommer få lasteffekter på grund av de yttre påförda lasterna. Såväl 

en dimensionerande tvärkraft som ett dimensionerande moment kommer att 

beräknas under denna del. 

4.2.1 Dimensionerande moment 

Det dimensionerande momentet för en pålplatta beräknas vid ett snitt alldeles 

invid pelarens yttersida, se Figur 4.2. 

 

FIGUR 4.2 Planvy där snitt för moment redovisas 

Det dimensionerande momentet, MEd, skall beräknas kring pålplattans x-axel 

och dess y-axel. Momentet räknas ut genom att pålplattan analyseras likt en 

konsolbalk där pålarnas krafter utanför snittet ger upphov till momentet, se 

Figur 4.3. Med hjälp av momentjämvikt kan snittmomentet i snittet A1 räknas 

ut enligt Ekvation 4.4. 

 

FIGUR 4.3 Beräkning av snittmoment för en pålplatta 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑃3 ∙ 𝑙3 + 𝑃4 ∙ 𝑙4   (4.4) 
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Vid specialfallet där pålplattan inte är belastad med något yttre moment samt 

att pålarna är helt symmetriskt placerade, behöver endast en snittkontroll 

utföras. I övriga fall måste snittkontroller utföras i både x- och y-led. För 

oerfarna konstruktörer rekommenderas att utföra snittkontroller invid pelarens 

alla fyra sidor.  

4.2.2 Dimensionerande tvärkraft 

Vid dimensionering med avseende på tvärkraft är det två brottmoder som skall 

kontrolleras, skjuvglidbrott och livtryckbrott.  

4.2.2.1 Lasteffekt - dimensionering mot skjuvglidbrott 

Skjuvglidbrott är ett tvärkraftsbrott där betongen förskjuts längs en 

uppkommen spricka, så kallad skjuvglidning se Figur 4.4.  

 

FIGUR 4.4 Skjuvglidbrott i en konstruktion med endast böjarmering12)  

Sprickorna uppkommer oftast av det böjande momentet. En pålplatta är 

normalt endast armerad med böjarmering, d.v.s. ingen extra tvärkraftsarmering 

i form av byglar brukar förekomma. Kapaciteten mot skjuvglidbrott för 

betongen beror på friktionen i sprickan, men även böjarmeringen påverkar 

kapaciteten. Böjarmeringen bidrar mestadels till tvärkraftskapaciteten genom 

att hålla ihop sprickan i den dragna zonen, men bidrar även till kapaciteten med 

en mothållande kraft som kallas dymlingsverkan. Dymlingsverkan är 

armeringens motvilja att böja sig vid de båda sidorna om sprickan. Därmed kan 

en ökad armering öka tvärkraftskapaciteten med avseende på skjuvglidbrott.  

Vid beräkning av dimensionerande tvärkraft med avseende på skjuvglidbrott 

finns det en del otydligheter i Eurokod. Enligt avsnitt 6.2.1 (8) i Eurokod 2 

behöver inte konstruktioner utsatta för huvudsakligen jämt fördelad last, t.ex. 

                                                

 

12)
 Björn Engström, Chalmers, Beräkning av Betongkonstruktioner, Chalmers Tekniska 

Högskola, 2008 
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en utbredd last i form av nyttiglast, kontrolleras närmare än ett d ifrån pelarens 

periferi, där d är den effektiva höjden. Effektiva höjden är avståndet från 

konstruktionens överkant ned till armeringens centrumlinje. 

I detta fall är lasten i form av punktlaster, pålarnas reaktionskrafter. Det står 

inget i Eurokod 2 om hur nära snittkontrollen för tvärkraft skall ske vid en 

sådan utformning av last. Enligt en undersökning som Constin Pacoste (ELU, 

KTH) tillsammans med Mario Plos (CTH) och Morgan Johansson (Reinertsen) 

har utfört
13 )

, behöver inte snittkontroller med avseende på skjuvglidbrott 

utföras närmare än ett d oavsett utformning på last. Dock har valet gjorts i detta 

arbete att utföra snittkontrollen enligt den gamla normen 
14)

, vilket innebär att 

den skall utföras 0,5d från pelarens periferi, se Figur 4.5. Detta gör att 

beräkningarna är på den säkra sidan. 

 

FIGUR 4.5 Planvy där snitt för kontroll av skjuvglidbrott redovisas 

Tvärkraften i varje snitt är summan av reaktionskrafter från pålar som är 

belägna utanför snittet, se Ekvation 4.5. 

V𝑖 = ∑ 𝑃𝑈𝑡𝑎𝑛𝑓ö𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡
   (4.5) 

                                                

 

13)
 Costin Pacoste, Mario Plos, Morgan Johansson, Recommendations for finite element 

analysis for the design of reinforced concrete slabs, KTH Stockholm, Oktober 2012 
14)

 Svensk Byggtjänst, Betonghandbok Konstruktion utgåva 2, 1990 



EFFEKTIVARE DIMENSIONERING AV EN PÅLPLATTA 

 

 

14 

 

Det går om så önskas att minska tvärkraften med egentyngden av den del av 

pålplattan som är utanför snittet. Den dimensionerande tvärkraften i varje 

riktning är det största kraften |V𝑖| i respektive riktning. 

Enligt avsnitt 6.2.2 (6) i Eurokod 2 kan den dimensionerande tvärkraften nära 

upplag, VEd, vid kontroll av skjuvglidbrott reduceras med faktorn β, se 

Ekvation 4.6.  

𝛽 =
a𝑣

2∙𝑑
    (4.6) 

Där: 

a𝑣 är avståndet från upplagets kant till kraften 

0.5d ≤ a𝑣 ≤ 2d 

Vid dimensionering av en pålplatta är pelaren upplag. Dock måste 

bärverksdelen ha fullt upplag utmed hela dess bredd för att reduktion av 

tvärkraften skall vara tillåten. I och med detta krav, samt att pålplattan beaktas 

som en bred strimla med upplag endast vid pelaren, kan reduktion av 

tvärkraften endast ske i linje med pelaren.
15 )

 Därför försummas denna 

reduktion. 

4.2.2.2 Lasteffekt – Dimensionering mot Livtryckbrott  

Livtryckbrott är ett tvärkraftsrelaterat brott där tryckspänningen i den sneda 

trycksträvan blir större än betongens tryckhållfasthet. Trycksträvan är 

lokaliserad precis invid pelarens periferi och antas ha en lutning på 45°, se 

Figur 4.6.  

 

FIGUR 4.6 Krossning av trycksträva 

                                                

 

15)
 Björn Engström, Chalmers, Beräkning av Betongkonstruktioner, Chalmers Tekniska 

Högskola, 2008 
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Den dimensionerande tvärkraften för livtryckbrott räknas ut, såsom för 

skjuvglidbrott med Ekvation 4.5. Skillnaden är att snittet skall läggas invid 

pelarens periferi, precis som för uträkningen av dimensionerande 

snittmomentet, se Figur 4.2. Även här bör tvärkraften kontrolleras invid 

pelarens alla yttersidor. 

4.3 Dimensionering av böjarmering 

Vid dimensionering av böjarmeringen beaktas det dimensionerande momenten 

MEdx, momentet kring pålplattans x-axel, och MEdy, momentet kring pålplattans 

y-axel. MEdx är det som avgör vilken armering som behövs i pålplattans y-

riktning och omvänt för MEdy.  

Vid dimensionering av böjarmering enligt SS-EN-1992-1-1 används 

rektangulär spänningsfördelning, eller förenklat tryckblock som Björn 

Engström benämner det
16)

, se Figur 4.7. 

 

FIGUR 4.7 Rektangulär spänningsfördelning 

Där: 

𝜆 = 0.8   för betongklass ≤ C50/60 

𝜆 = 0.8− 
(𝑓𝑐𝑘−50)

400
  för C50/60 ≤ betongklass ≤ C90/105 

𝜂 = 1.0   för betongklass ≤ C50/60 

𝜂 = 1.0− 
(𝑓𝑐𝑘−50 )

200
  för C50/60 ≤ betongklass ≤ C90/105 

                                                

 

16)
 Björn Engström, Chalmers, Beräkning av Betongkonstruktioner, Chalmers Tekniska 

Högskola, 2008 
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I vidare ekvationer ansätts betongklass ≤ C50/60. Utifrån den rektangulära 

spänningsfördelningen kan två jämviktsekvationer ställas upp, se Ekvation 4.8 

och 4.10. 

→: 𝐹𝑠 = 𝐹𝑐    (4.7.a) 

Där: 

𝐹𝑠 = 𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠     (4.7.b) 

𝐹𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 0.8𝑥    (4.7.c) 

𝜎𝑠 är stålspänningen 

𝐴𝑠 är armeringsarean 

𝑥 är tryckzonens höjd 

𝑏 är betongtvärsnittets bredd, i detta fall pålplattans bredd 

𝑓𝑐𝑑 är betongens dimensionerande tryckhållfasthet  

Ekvation 4.7.b och 4.7.c insatt i Ekvation 4.7.a ger: 

→: 𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 0.8𝑥   (4.8) 

Moment kring 𝐹𝑐: 

↷: 𝑀 = 𝐹𝑠 ∙ (𝑑 −
0.8𝑥

2
)   (4.9) 

Vilket kan skrivas om med hjälp av Ekvation 4.7.b till: 

↷: 𝑀 = 𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑑 − 0.4𝑥)   (4.10) 

Jämviktsekvationerna 4.8 och 4.10 ger grunden till dimensionering av 

böjarmering. Om Ekvation 4.8 förlängs med 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑  och Ekvation 4.10 

förlängs med  𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 fås ekvationssystemet: 

𝑀

𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 
=

𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑑 − 0.4𝑥)

𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 
 

𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠

𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑
=

0.8𝑥

𝑑
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Om sedan begrepp som relativt moment, mekaniskt armeringsinnehåll, samt 

geometrisk armeringsandel förs in.  

𝑚 =
𝑀

𝑓𝑐𝑑∙𝑏∙𝑑2  
 relativt moment 

𝜔 =
𝜎𝑠∙𝐴𝑠

𝑓𝑐𝑑∙𝑏∙𝑑
 mekaniskt armeringsinnehåll 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏∙𝑑
 geometrisk armeringsandel 

Dessa begrepp möjliggör en omskrivning av ekvationssystemet.   

𝑚 =
𝑀

𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 
 

𝜔 =
0.8𝑥

𝑑
= 𝜌 ∙

𝜎𝑠

𝑓𝑐𝑑
= 1 − √1 − 2 ∙ 𝑚 

 

När 𝜔  beräknats måste värdet jämföras med 𝜔𝑏𝑎𝑙 , vilket räknas ut med 

Ekvation 4.11. 

𝜔𝑏𝑎𝑙 =
0.8∙𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑐𝑢+𝜀𝑠𝑦
    (4.11) 

Där: 

𝜀𝑠𝑦 =
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
 stålets töjning vid sträckgränsen 

𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎17)
 stålets elasticitetsmodul  

𝜀𝑐𝑢 = 3,5 ‰18)
 betongens brottstukning  

 

 

                                                

 

17)
 Paul Johannesson, Bengt Vretblad, Byggformler och tabeller, Liber (2011) 

18 )
 Björn Engström, Chalmers, Beräkning av Betongkonstruktioner, Chalmers Tekniska 

Högskola, 2008 
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Om 𝜔 ≤ 𝜔𝑏𝑎𝑙  är tvärsnittet balanserat/underarmerat och om 𝜔 > 𝜔𝑏𝑎𝑙  är 

tvärsnittet överarmerat.
19 )

 Erforderlig armeringsmängd räknas ut enligt 

Ekvation 4.12.a. 

𝐴𝑠 =
𝑀𝐸𝑑

𝜎𝑠∙𝑑∙(1−
𝜔

2
 )
    (4.12.a) 

Där: 

𝜎𝑠 = 𝑓𝑦𝑑  för 𝜔 ≤ 𝜔𝑏𝑎𝑙 

𝜎𝑠 = 𝜀𝑠 ∙ 𝐸𝑠 för 𝜔 > 𝜔𝑏𝑎𝑙 

𝜀𝑠 = 𝜀𝑐𝑢 ∙ (
0.8

𝜔
− 1) är stålets töjning 

 

Enligt SS-EN-1992-1-1 avsnitt 9.2.1.1 skall kravet på minimiarmering 

uppfyllas. Minsta tillåtna armeringsmängd räknas ut enligt Ekvation 4.12.b. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
= 0,26 ∙

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑑 dock minst 0.0013 ∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑑 (4.12.b) 

Där: 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.3 ∙ √(𝑓𝑐𝑘)23
 betongens medeldraghållfasthet 

𝑓𝑐𝑘   är betongens karakteristiska tryckhållfasthet 

𝑓𝑦𝑘  är stålets karakteristiska sträckgräns 

𝑏𝑡 är betongtvärsnittets medelbredd 

  

                                                

 

19)
 Tord Isaksson, Annika Mårtensson, Byggkonstruktion Regel och formelsamling, 

Studentlitteratur (2010) 
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När erforderlig armeringsarea beräknats kan antalet stänger bestämmas enligt 

Ekvation 4.13. 

𝑛 =
𝐴𝑠

𝐴∅
 (avrundas uppåt till närmsta heltal)  (4.13) 

Där: 

𝐴∅ = 𝜋 ∙ (
∅

2
)

2

 är en armeringsstångs area 

∅ är armeringsstångens diameter 

 

Armeringsstängernas centrumavstånd, så kallat s-avstånd, erhålls av Ekvation 

4.14. 

𝑠 =
𝑏−[2𝑐𝑛𝑜𝑚+2(

∅

2
)]

𝑛−1
    (4.14) 

Där: 

𝑐𝑛𝑜𝑚 är täckande betongskikt, vilket är avståndet från armeringens 

periferi till betongens ytterkant
20)

, se Figur 4.8. 

 

 

FIGUR 4.8 Täckande betongskikt 

  

                                                

 

20)
 Svensk Standard, SS-EN-1992-1-1:2005 Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader. (Fastställd 2005, 

Publicerad 2008) 
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4.4 Kontroll av tvärkraftskapacitet 

Vid kontroll av tvärkraftskapacitet är det som tidigare nämnt mot 

skjuvglidbrott och livtryckbrott. 

4.4.1 Tvärkraftskapacitet med avseende på skjuvglidbrott 

Vid kontroll av skjuvglidbrott utgår beräkningarna utifrån erforderlig 

böjarmering i respektive riktning. Vilket härleds i delavsnittet 4.3. Hur brottet 

uppkommer redovisas i delavsnitt 4.2.2.1. Följande villkor gäller: 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑,𝑐
≤ 100 % 

Där: 

𝑉𝐸𝑑  är dimensionerande tvärkraft i respektive riktning, se 

delavsnitt 4.2.2.1 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 är dimensionerande tvärkraftskapacitet i respektive riktning 

Tvärkraftskapaciteten beräknas enligt SS-EN-1992-1-1: 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘 ∙ √100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘
3 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑  (4.15.a) 

Dock minst: 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝜐𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑    (4.15.b) 

Där: 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0.18

𝛾𝐶
 är rekommenderat värde 

𝛾𝐶 = 1.5 är betongens partialkoefficient 

𝑘 = 1 + √
200

𝑑
≤ 2.0 är storleksfaktor 

𝜌𝑙 =
𝐴∅

𝑠∙𝑑
≤ 0.02 är armeringsinnehåll 

𝑏𝑤 är tvärsnittets minsta bredd [mm] i dragzonen 

𝜐𝑚𝑖𝑛 = 0.035 ∙ 𝑘(
3

2
) ∙ √𝑓𝑐𝑘    (4.16) 
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Om villkoret, 
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑,𝑐
≤ 100 %, inte uppfylls med den erforderliga böjarmeringen 

måste armeringsmängden ökas, d.v.s. minska s-avståndet eller öka 

armeringsstångens dimension, till villkoret uppfylls. Alternativt kan höjden på 

fundamentet ökas eller att en betongkvalité med högre tryckhållfasthet 

används. 

 

4.4.2 Tvärkraftskapacitet med avseende på livtryckbrott 

Oavsett om tvärsnittet klarar sig med avseende på skjuvglidbrott måste 

tvärsnittet kontrolleras mot livtryckbrott. Hur brottet uppkommer redovisas i 

delavsnitt 4.2.2.2.  

Kontroll av brott i trycksträvan sker enligt avsnitt 6.2.2 (6) i SS-EN-1992-1-1. 

Följande villkor gäller: 

𝑉𝐸𝑑𝑚𝑎𝑥
≤ 𝑉𝑅𝑑𝑚𝑎𝑥

 

Där: 

𝑉𝐸𝑑𝑚𝑎𝑥
 är dimensionerande tvärkraft i respektive riktning, se 

delavsnitt 4.2.2.2 

𝑉𝑅𝑑𝑚𝑎𝑥
  är kapaciteten i trycksträvan vilket kan beräknas enligt 

Ekvation 4.17. 

𝑉𝑅𝑑𝑚𝑎𝑥
= 0.5 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 ∙ 𝜐 ∙ 𝑓𝑐𝑑   (4.17) 

Där: 

𝜐 = 0.6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) Rekommenderat värde, 𝑓𝑐𝑘  med enhet MPa 

Om villkoret inte uppfylls måste antingen höjden på fundamentet justeras, så 

att effektiva höjden 𝑑  blir större och/eller välja en betongkvalité med högre 

tryckhållfasthet, alternativt öka bredden på pålplattan.  
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4.5 Kontroll av genomstansning - pelare 

Vid dimensionering av en pålplatta måste en genomstansningskontroll utföras, 

den utförs enligt avsnitt 6.4 i Eurokod 2. Upphovet till genomstansning är att 

skjuvspänningen i ett eller flera snitt blir för stor. Pålplattor brukar 

dimensioneras utan extra ilagd skjuvarmering, då detta är kostnadsdrivande.  

4.5.1 Snitt för kontroll av genomstansning 

Enligt SS-EN-1992-1-1:2005 skall en bärverksdel kontrolleras för 

genomstansning i ett grundkontrollsnitt som är beläget 2𝑑  ifrån pelarens 

periferi, där d är den effektiva höjden, se Figur 4.9.  

 

FIGUR 4.9 Grundkontrollsnitt kring pelare 

Om den koncentrerade kraften, i detta fall pelarkraften, motverkas av 

reaktionskrafter som är belägna innanför 2𝑑 anses konstruktionen lämplig att 

kontrolleras i snitt närmre än 2𝑑 . Då pålar kan vara placerade innanför 

kontrollsnittet utförs snittkontroller i snitten, 
𝑑

4
,

𝑑

2
, 𝑑, 1.5𝑑  och 2𝑑 . Se Figur 

4.10. 

 

FIGUR 4.10 Snittkontroller vid genomstansning 
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4.5.2 Dimensionerande genomstansningskraft - pelare 

Vid stansning tänks att en cylinder med omkretsen 𝑢𝑖  och höjden d, stansas ut 

om skjuvspänningen blir för hög i ett eller flera snitt, se Figur 4.10 och Figur 

4.11. 

Den dimensionerande genomstansningskraften beräknas genom att pelarlasten 

minskas med summan av pålkrafter som verkar inom snittet, se Ekvation 4.18. 

𝑉𝐸𝑑𝑖
= 𝑃𝑑 − ∑ 𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑓ö𝑟_𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡

   (4.18) 

Där: 

𝑉𝐸𝑑𝑖
 är den dimensionerande genomstansningskraften i resp. snitt 

𝑃𝑑 är den dimensionerande pelarlasten 

𝑃𝑖 är respektive påles reaktionskraft 

Detta är för att pålarna inom stansningssnittet motverkar att cylindern ska 

stansas ut. D.v.s. att de minskar totala stansningskraften som skall tas upp av 

skjuvarean i snittet. I Figur 4.11 illustreras det att påle 2 och 3 motverkar 

stansningen av cylindern vid snittet 2d. I detta fall skall därmed 𝑃𝑑 minskas 

med dessa två pålars reaktionskrafter.  

 

FIGUR 4.11 Sektion av pålplatta vid genomstansningskontroll  
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4.5.2.1 Genomstansningskraft vid förekomst av excentricitet 

Vid förekomst av excentricitet, d.v.s. moment, skall en uppförstoring av 

genomstansningskraften utföras, se Ekvation 4.19. Momentet som beaktas vid 

genomstansning är pelarens inspänningsmoment, vilket kan uppkomma vid 

snedställning av pelaren. Även horisontell belastning skapar 

inspänningsmoment, men enligt tidigare avgränsningar beaktas inte detta. 

𝑉𝐸𝑑𝑖_𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡
=  𝛽 ∙ 𝑉𝐸𝑑𝑖

   (4.19) 

Vid moment kring endast en axel erhålls 𝛽 ur Ekvation 4.20. 

 𝛽 = 1 + 𝑘 ∙
𝑀𝐸𝑑_𝑖𝑛𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑉𝐸𝑑
∙

𝑢𝑖

𝑊𝑖
   (4.20) 

Där: 

𝑘 för rektangulära pelare fås ur Tabell 4.1 och beror på 

förhållande mellan c1 och c2. 

𝑐1 är pelartvärsnittets bredd parallellt med momentet 

𝑐2 är pelartvärsnittets bredd vinkelrätt momentet 

𝑢𝑖 är omkretsen på respektive stansningssnitt, se Figur 4.9. Och 

erhålls ur Ekvation 4.21. 

𝑢𝑖 = 2 ∙ 𝑏𝑝𝑒𝑙 + 2 ∙ ℎ𝑝𝑒𝑙 + 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝜋  (4.21) 

𝑟 är avståndet till respektive snitt från pelarens ytterkant, d.v.s. 

antingen 
𝑑

4
,

𝑑

2
, 𝑑, 1.5𝑑 eller 2𝑑  

𝑊𝑖  är en fördelning av skjuvspänningarna i respektive snitt och 

räknas ut för en rektangulär pelare enligt Ekvation 4.22. 

𝑊𝑖 =
𝑐1

2

2
+ 𝑐1 ∙ 𝑐2 + 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑐2 + 𝑟 ∙ 8 ∙ 𝑑 + 𝑟 ∙ 𝜋 ∙ 𝑐1 (4.22) 
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TABELL 4.1 Värde för faktor k21), - linjär interpolation kan användas för kvoter  mellan 

värden  

 

 

FIGUR 4.12 Definition av c1 och c2
22) 

För en pelare med moment kring båda axlarna erhålls excentricitetsfaktorn, β, 

ur Ekvation 4.23. 

𝛽 = 1 + 1.8 ∙ √(
𝑏𝑥

𝑒𝑦
)

2

∙ (
𝑏𝑦

𝑒𝑥
)

2

   (4.23) 

Där: 

𝑏𝑥 är totala bredden på stansningssnittet i x-led, se Figur 4.9 

𝑏𝑦  är totala bredden på stansningssnittet i y-led, se Figur 4.9 

𝑒 är lastens excentricitet, 𝑒 =
𝑀𝐸𝑑

𝑃𝑑
. Där 𝑒𝑦  räknas ut med  

𝑀𝐸𝑑𝑥_𝑖𝑛𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔
 och 𝑒𝑥 räknas ut med 𝑀𝐸𝑑𝑦_𝑖𝑛𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

 

                                                

 

21)
 Svensk Standard, SS-EN-1992-1-1:2005 Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader. (Fastställd 2005, 

Publicerad 2008) 
22)

 Svensk Standard, SS-EN-1992-1-1:2005 Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader. (Fastställd 2005, 

Publicerad 2008) 

𝑐1

𝑐2
 ≤ 0.5 1.0 2.0 3.0 

𝑘 0.45 0.6 0.7 0.8 
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4.5.3 Dimensionerande hållfasthet, genomstansning - pelare 

Hållfastheten med avseende på genomstansning beräknas enligt Ekvation 4.24. 

𝑉𝑅𝑑𝑖
= 𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘 ∙ √100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘

3 ∙ 𝜒𝑖 ∙
2𝑑

𝑟
  (4.24) 

Dock gäller att 𝑉𝑅𝑑𝑖
 minst är: 

𝑉𝑅𝑑𝑖
= 𝜐𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝜒𝑖 ∙

2𝑑

𝑟
   (4.25) 

Där: 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 är tidigare definierat i delavsnitt 4.4.1  

𝑘 är tidigare definierat i delavsnitt 4.4.1 

𝜐𝑚𝑖𝑛  är tidigare definierat i delavsnitt 4.4.1 

𝜒 är stansningsarean i respektive snitt, 𝜒𝑖 = 𝑢𝑖 ∙ 𝑑 

𝑑 är effektiva höjden 

𝑢𝑖 är stansningssnittets längd, se Ekvation 4.21. 

𝜌𝑙 = √𝜌𝑙𝑥
∙ 𝜌𝑙 𝑦

≤ 0.02   (4.26) 

Där: 

𝜌𝑙 𝑥
 är armeringsinnehåll i x-riktningen 

𝜌𝑙 𝑦
 är armeringsinnehåll i y-riktningen 
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4.6 Kontroll av genomstansning - påle 

Vid stora reaktionskrafter i pålarna kan även en genomstansning av en påle 

förekomma. Den påle som löper störst risk att stansa igenom pålplattan 

kommer alltid att vara en hörnpåle. Dels för att reaktionskraften, enligt 

Ekvation 4.3, kommer att vara störst hos en hörnpåle och dels för att 

skjuvarean är mindre för en hörnpåle, jämför Figur 4.10 och Figur 4.13.  

 

FIGUR 4.13 Snittkontroller för en hörnpåle 

4.6.1 Dimensionerande genomstansningskraft - påle 

I och med att pålplattan ansätts vara oändligt styv och fritt upplagd på pålarna, 

samt att hörnpålens reaktionskraft verkar i påltvärsnittets tyngdpunkt, d.v.s. det 

förekommer ingen excentricitet. Därmed erhålls den dimensionerande 

stansningslasten ur Ekvation 4.27 

𝑉𝐸𝑑𝑝å𝑙𝑒
= 𝑃𝑖𝑚𝑎𝑥

   (4.27) 

Där: 

𝑃𝑖𝑚𝑎𝑥
 är den största pålkraften som erhålls med Ekvation 4.3. 
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4.6.2 Dimensionerande hållfasthet, genomstansning - påle 

Hållfastheten med avseende på genomstansning för en hörnpåle erhålls precis 

som för genomstansning av en pelare, se Ekvation 4.24 samt Ekvation 4.25. 

Skillnaden är längden på stansningssnittet, 𝑢𝑖 , jämför Figur 4.10 och Figur 

4.13. För att räkna på säkra sidan antas pålen vara placerad precis i hörnet på 

pålplattan, snittlängden blir då lite kortare än i det verkliga fallet. Även här 

utförs snittkontroller innanför grundkontrollsnittet 2𝑑.  

Snittlängden för en hörnpåle erhålls ur Ekvation 4.28. 

𝑢𝑖 = 2 ∙ 𝑏𝑝å𝑙𝑒 +
(2∙𝑟∙𝜋)

4
  (4.28) 

Där:  

𝑏𝑝å𝑙𝑒  är påltvärsnittets bredd, betongpålar är kvadratiska därmed 

faktor 2. 

𝑟 är avståndet till respektive snitt från pålens ytterkant, d.v.s. 

antingen 
𝑑

4
,

𝑑

2
, 𝑑, 1.5𝑑 eller 2𝑑 

 

 

4.7 Kontroll av lokalt tryck – prägling 

Väldigt stor pelarlast kan orsaka krossning av betongen direkt under pelaren, 

vilket kallas prägling.
23)

 Denna krossning kan orsaka en lokal sättning vilket i 

sin tur kan ha en åverkan på andra konstruktionsdelar i byggnaden. Kontroll av 

lokalt tryck utförs enligt avsnitt 6.7 i SS-EN-1992-1-1:2005.  

Den dimensionerande tryckkraften är pelarlasten, 𝑃𝑑 , och bärförmågan med 

avseende på lokalt tryck kan beräknas enligt Ekvation 4.29. 

𝐹𝑅𝑑𝑢 = 𝐴𝑐0 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ √
𝐴𝑐1

𝐴𝑐0
 ≤  3.0 ∙ 𝐴𝑐0 ∙ 𝑓𝑐𝑑  (4.29) 

                                                

 

23)
 Boverket, Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04,(Boverket 2004) 
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FIGUR 4.1424) Illustration av lokalt tryck med villkor 

Om villkoren i Figur 4.14 precis är uppfyllda erhålls en lastspridning på 1:2, se 

Figur 4.15. Detta leder till att 𝐴𝑐1  kan max vara 9 ∙ 𝐴𝑐0 , vilket härleds i 

Ekvation 4.30. 𝐴𝑐1 erhålls ur Ekvation 4.31. 

𝐴𝑐1 ≤ 3𝑏1 ∙ 3𝑑1 = 9(𝑏1 ∙ 𝑑1) = 9 ∙ 𝐴𝑐0  (4.30) 

 

FIGUR 4.15 Lastspridning vid lokalt tryck där villkoren precis är uppfyllda 

                                                

 

24)
 Svensk Standard, SS-EN-1992-1-1:2005 Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader. (Fastställd 2005, 

Publicerad 2008) 
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Där: 

𝐴𝑐0 är pelarens area, se Figur 4.14 

𝐴𝑐1 = (𝑏1 + 2 ∙
ℎ

2
) ∙ (𝑑1 + 2 ∙

ℎ

2
)  (4.31) 

𝑏1 är pelartvärsnittets bredd 

𝑑1 är pelartvärsnittets djup 

ℎ är pålplattans höjd 

Om 𝐴𝑐1 ≥ 9 ∙ 𝐴𝑐0 , blir den dimensionerande hållfastheten med avseende på 

lokalt tryck, 𝐹𝑅𝑑𝑢 = 3.0 ∙ 𝐴𝑐0 ∙ 𝑓𝑐𝑑. Detta innebär att när pålplattan når en viss 

tjocklek tillgodoräknas inte mer lastspridning i betongen. Se Figur 4.16 som 

illustrerar detta. 

 

FIGUR 4.16 Tillgodoräkning av lastspridning vid lokalt tryck 
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5 FALLSTUDIE 

I detta kapitel kommer en befintlig pålplatta att studeras och beräknas med det 

beräkningsverktyg som upprättats under detta examensarbete. Utnyttjandegrad 

för respektive del i Kapitel 4 kommer att redovisas. 

5.1 Bakgrund 

Den befintliga pålplattan som skall studeras finns i en byggnad belägen i 

Stockholm. Den pelarlast som antas belasta pålplattan är 3600 kN. Pelarlasten 

har en konstruktör överslagsberäknat enligt Eurokod. Inga inspänningsmoment 

i pelaren förekommer och den påltyp som använts är SP3. Pålplattans befintliga 

utformning redovisas i Figur 5.1 och Figur 5.2. 

 

FIGUR 5.1 Armeringsritning för befintlig pålplatta 
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FIGUR 5.2 Måttritningar på befintlig pålplatta 
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Pålplattan kommer först analyseras med beräkningsverktyget med den rådande 

pelarlasten och sedan analyseras hur stor pelarlast som den kan uppnå. Det 

skall ske en ombyggnation, vilket leder till en ökad pelarlast till 6100 kN.  Med 

hjälp av beräkningsverktyget skall det kontrolleras om det är tillåtet att öka 

belastningen eller om åtgärder, t.ex. en grundförstärkning, måste vidtas. 

Lasterna som belastar pålplattan innan ombyggnation är följande: 

𝑃𝑑 =      3600 kN Dimensionerande pelarkraft, vertikal kraft 

𝑀𝐸𝑑𝑥 = 0 kNm Dimensionerande moment kring x-axeln 

𝑀𝐸𝑑𝑦 = 0 kNm Dimensionerande moment kring y-axeln 

Lasterna som pålplattan skulle utsättas för efter ombyggnation: 

𝑃𝑑 =      6100 kN Dimensionerande pelarkraft, vertikal kraft 

𝑀𝐸𝑑𝑥 = 0 kNm Dimensionerande moment kring x-axeln 

𝑀𝐸𝑑𝑦 = 0 kNm Dimensionerande moment kring y-axeln 

5.2 Kontrollberäkning med rådande pelarlast 

I detta delavsnitt studeras och beräknas utnyttjandegraden med pålplattans 

befintliga belastning. 

Geometriparametrar och pålkoordinater samt laster är det enda som behöver 

skrivas in för att kontrollera pålplattan, alla beräkningar sker per automatik. De 

ändringsbara värdena är de som är fetmarkerade med blå text under rubriken 

Indata i Bilaga 1.  

Då beräkningarna blir väldigt långa med många beräkningsoperationer 

redovisas endast utdrag av beräkningarna i några figurer i detta avsnitt. I Bilaga 

1 redovisas den minimerade utformningen av beräkningsdokumentet, som fås i 

programmet. Om användaren av programmet önskar att redovisa alla 

beräkningar är det endast att förstora upp de minimerade områdena genom att 

dubbelklicka på pilen, se Figur 5.3. 

 

FIGUR 5.3 Öppning av minimerade områden 
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5.2.1 Utformning: 

Pålplattans fullständiga utformning finns under indata i Bilaga 1. Nedan följer 

en sammanfattning. 

Antal pålar: 13 st 

Pålplattans bredd: 4.0 m  

Pålplattans längd: 4.0 m  

Pålplattans höjd: 1.0 m 

Armeringens dimension: 20 mm 

Armeringens s-avstånd: 140 mm  

Först förs fullständig indata in i verktyget, såsom antal pålar, pålplacering, 

materialparametrar, dimensioner mm. I vidare delavsnitt följer en 

sammanställning av resultatet från beräkningsverktyget. 

 

5.2.2 Resulterande pålkrafter 

De resulterande pålkrafterna blir lika stora då det endast är en vertikal 

pelarkraft som belastar pålplattan. Med Ekvation 4.3 fås följande resulterande 

pålkrafter: 

𝑃𝑖 =
3600

13
+

0

∑ 𝑟𝑦𝑖
2 ∙ 𝑟𝑦𝑖 +

0

∑ 𝑟𝑥𝑖
2 ∙ 𝑟𝑥𝑖 = 276.92 kN 

 

5.2.3 Lasteffekter 

De dimensionerande lasteffekterna beräknas i enlighet med 

beräkningsmetodiken i delavsnitt 4.2.  

5.2.3.1 Moment 

Det dimensionerande momentet beräknas med Ekvation 4.4. Pålar som är 

belägna utanför snittet redovisas i Figur 5.4. Det dimensionerande momentet 

blir följande. 

𝑀𝐸𝑑 = 2 ∙ 0.16 ∙ 276.92 + 4 ∙ 1.16 ∙ 276.92 = 1373.5 kNm 
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FIGUR 5.4 Snitt för dimensionerande moment befintlig pålplatta 

5.2.3.2 Tvärkraft - skjuvglidbrott 

Den dimensionerande tvärkraften för skjuvglidbrott erhålls med Ekvation 4.5. 

Denna pålplatta är helt symmetrisk vad gäller pålplacering och är inte 

momentbelastad. Därmed blir tvärkraften lika stor i alla snitt. Det är 4 pålar 

som är belägna utanför snittet 0.5d, se Figur 5.5 

 

FIGUR 5.5 Snitt för tvärkraft befintlig pålplatta 
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Med insatta värden i Ekvation 4.5 blir den dimensionerande tvärkraften med 

avseende på skjuvglidbrott följande: 

V𝐸𝑑 = ∑ 𝑃𝑈𝑡𝑎𝑛𝑓ö𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡
= 4 ∙ 276.92𝑘𝑁 = 1107.7 kN 

5.2.3.3 Tvärkraft - Livtryckbrott 

Enligt delavsnitt 4.2.2.2, Lasteffekt – Dimensionering mot Livtryckbrott 

beräknas den dimensionerande tvärkraften med avseende på brottmodet i 

samma snitt som vid beräkning av moment. Därmed är det i detta fall 6 pålar, 

vilka är belägna utanför detta snitt, se Figur 5.4. Med insatta värden i Ekvation 

4.5 erhålls. 

V𝐸𝑑𝑚𝑎𝑥
= ∑ 𝑃𝑈𝑡𝑎𝑛𝑓ö𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡

= 6 ∙ 276.92𝑘𝑁 = 1661.5 kN 

5.2.4 Utnyttjandegrad - tillgänglig armeringsarea 

Pålplattans utnyttjandegrad med tillgänglig armering redovisas under rubrik 5.2 

i Bilaga 1. Då pålplattan är symmetrisk, samt att ingen momentbelastning 

förekommer blir utnyttjandegraden i y- respektive x-led exakt lika. Alla 

beräkningar är utförda enligt beräkningsgången i Kapitel 4, Dimensionering av 

en pålplatta. 

5.2.4.1 Moment 

Likt beräkningsgången i Kapitel 4 i detta arbete kontrolleras pålplattan först 

med avseende på moment. Momentlasteffekten beräknas och utifrån 

lasteffekten ger programmet en erforderlig armering. Om det är en befintlig 

pålplatta redovisar programmet utnyttjandegraden med tillgänglig böjarmering. 

I Figur 5.6 redovisas hur beräkningarna är upplagda i programmet.  Följande 

villkor gäller: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑𝑡𝑖𝑙𝑙

≤ 100% 

Den tillgängliga momentbärförmågan beräknas genom en omskrivning av 

Ekvation 4.12. 

𝑀𝑅𝑑𝑡𝑖𝑙𝑙
= 𝐴𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔

∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝑑 ∙ (1 −
𝜔

2
) = 3136.7 kNm 

Där: 

𝐴𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔
 är tillgänglig armeringsarea 

𝜔  är mekaniskt armeringsinnehåll, se delavsnitt 4.3 

Dimensionering av böjarmering 
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Utnyttjandegraden med avseende på moment blir lika kring båda axlarna. 

𝑀 Ed𝑥

𝑀 Rd𝑥𝑡𝑖𝑙𝑙

=
𝑀 Edy

𝑀 Rd𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙

=
1373.5

3136.7
= 43.8 % ≤ 100 %  

Ok, tillgänglig armering är tillräcklig 

 

FIGUR 5.6 Utdrag från beräkningsverktyg – beräkning av böjarmering 
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5.2.4.2 Skjuvglidbrott 

Nästa steg är att kontrollera om pålplattan har tillräcklig tvärkraftskapacitet 

med avseende på skjuvglidbrott. Tvärkraftskapaciteten beräknas med Ekvation 

4.15.a och Ekvation 4.15.b. Det maximala värdet av dessa två ekvationer är 

den dimensionerande tvärkraftskapaciteten. Vilket i detta fall erhålls av 

Ekvation 4.15.a. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘 ∙ √100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘
3 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 = 1024.7 kN 

Där: 

𝜌𝑙 beräknas med tillgängliga armeringens s-avstånd 

 

Utnyttjandegraden med avseende på skjuvglidbrott blir enligt nedan. 

𝑉 Ed𝑥

𝑉 Rd𝑥𝑡𝑖𝑙𝑙

=
𝑉 Edy

𝑉 Rd𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙

=
1107.7

1024.7
= 108 % > 100 %  

Detta innebär att den tillgängliga armeringsarean inte är tillräcklig utan 

pålplattan går i brott.  

5.2.4.3 Livtryckbrott 

Redan i delavsnittet 5.2.4.2 ges indikationer om att pelarlasten är för hög. 

Därmed är övriga kontroller oväsentliga, men i och med att programmet räknar 

ut dessa per automatik redovisas dessa. 

Med Ekvation 4.17 erhålls följande kapacitet: 

𝑉𝑅𝑑𝑚𝑎𝑥
= 0.5 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 ∙ 𝜐 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 11492.4 kN 

Följande utnyttjandegrad med avseende på livtryckbrott blir enligt nedan 

𝑉Edxmax

𝑉Rdxmax

=
𝑉Edymax

𝑉Rdymax

=
1661.5

11492.4
= 14.5 % ≤ 100 %  

Ok, tillgänglig armering är tillräcklig. 

  



Kap.5 Fallstudie 

 

 

39 

 

5.2.4.4 Genomstansning av pelare 

Vid kontroll av genomstansning av pelare verifieras om det finns tillräcklig 

skjuvkapacitet i olika snitt. Då det inte förekommer något inspänningsmoment 

för pelaren beräknas den dimensionerande skjuvkraften med Ekvation 4.18 för 

respektive snitt. Hur många pålar som finns inom respektive snitt redovisas i 

Figur 5.7. 

 

FIGUR 5.7 Snitt för genomstansning befintlig pålplatta 

Dimensionerande skjuvkraft i varje snitt redovisas nedan. Den 

dimensionerande pelarlasten, 𝑃𝑑, innan  ombyggnation är som tidigare nämnts 

3600 kN. 

𝑉𝐸𝑑 (
𝑑

4
) = 𝑃𝑑 − 1 ∙ 276.92 kN = 3323 kN 

𝑉𝐸𝑑 (
𝑑

2
) = 𝑃𝑑 − 1 ∙ 276.92 kN = 3323 kN 

𝑉𝐸𝑑(𝑑) = 𝑃𝑑 − 1 ∙ 276.92 kN = 3323 kN 

𝑉𝐸𝑑(1.5𝑑) = 𝑃𝑑 − 9 ∙ 276.92 kN = 1107.7 kN 

𝑉𝐸𝑑(2𝑑) = 𝑃𝑑 − 13 ∙ 276.92 kN = 0 kN 

Skjuvhållfastheten med avseende på genomstansning beräknas enligt Ekvation 

4.24 och Ekvation 4.25 för varje snitt. Där det maximala värdet som erhålls av 
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dessa ekvationer blir den dimensionerande skjuvhållfastheten. I detta fall 

erhålls den dimensionerande hållfastheten för varje snitt med Ekvation 4.24. 

𝑉𝑅𝑑𝑖
= 𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘 ∙ √100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘

3 ∙ 𝜒𝑖 ∙
2𝑑

𝑟
 

Där: 

𝜒𝑖 är stansningsarean i respektive snitt, se delavsnitt 4.5.3 

Dimensionerande hållfasthet, genomstansning - pelare 

𝑟 är avståndet till respektive snitt från pelarens ytterkant, d.v.s. 

antingen 
𝑑

4
,

𝑑

2
, 𝑑, 1.5𝑑 eller 2𝑑  

Med insatta värden erhålls stansningshållfastheten för respektive snitt enligt 

nedan. 

𝑉𝑅𝑑 (
𝑑

4
) = 8342.8 kN 

𝑉𝑅𝑑 (
𝑑

2
) = 5555.6 kN 

𝑉𝑅𝑑 (𝑑) = 4162 kN 

𝑉𝑅𝑑 (1.5𝑑) = 3697.5 kN 

𝑉𝑅𝑑 (2𝑑) = 3465.3 kN 

Utnyttjandegraden för respektive snitt blir enligt nedan och redovisas i Figur 

5.8.  

𝜂 (
𝑑

4
) =

3323

8342.8 
= 39.8% ≤ 100% 

𝜂 (
𝑑

2
) =

3323

5555.6
= 59.8% ≤ 100% 

𝜂(𝑑) =
3323

4162
= 79.8% ≤ 100% 

𝜂(1.5𝑑) =
1107.7

3697.5
= 30% ≤ 100% 

𝜂(2𝑑) =
0

3465.3
= 0% ≤ 100% 



Kap.5 Fallstudie 

 

 

41 

 

 

FIGUR 5.8 Utdrag från beräkningsverktyg enligt beräkningar i detta avsnitt -Diagram som 

redovisar utnyttjandegrad för genomstansning av pelare för respektive snittkontroll  

5.2.4.5 Genomstansning av påle 

Beräkningsmetodiken för kontroll av genomstansning av påle redogörs i 

delavsnitt 4.6 Kontroll av genomstansning - påle. Pålkraften som beaktas är 

den största av pålkrafterna, vilket enligt tidigare beräkningar är 276.92 kN. 

Beräkningsgången är densamma som vid kontroll av genomstansning. Det som 

skiljer är storleken på kontrollsnittslängderna, vilket beräknas med Ekvation 

4.28. Därmed redovisas endast resultatet av kontroll utav stansningen. 

𝜂𝑝å𝑙𝑒 (
𝑑

4
) =

𝑉𝐸𝑑_𝑝å𝑙𝑒

𝑉𝑅𝑑_𝑝å𝑙𝑒
=

276.92

1799 
= 15.4% ≤ 100% 

𝜂𝑝å𝑙𝑒 (
𝑑

2
) =

𝑉𝐸𝑑_𝑝å𝑙𝑒

𝑉𝑅𝑑_𝑝å𝑙𝑒
=

276.92

1245
= 22.2% ≤ 100% 

𝜂𝑝å𝑙𝑒(𝑑) =
𝑉𝐸𝑑_𝑝å𝑙𝑒

𝑉𝑅𝑑_𝑝å𝑙𝑒
=

276.92

969
= 28.6% ≤ 100% 

𝜂𝑝å𝑙𝑒(1.5𝑑) =
𝑉𝐸𝑑_𝑝å𝑙𝑒

𝑉𝑅𝑑_𝑝å𝑙𝑒
=

276.92

877
= 31.6% ≤ 100% 

𝜂𝑝å𝑙𝑒(2𝑑) =
𝑉𝐸𝑑_𝑝å𝑙𝑒

𝑉𝑅𝑑_𝑝å𝑙𝑒
=

276.92

830
= 33.3% ≤ 100% 
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5.2.4.6 Lokalt tryck – prägling 

Beräkningsmetodiken som används i beräkningsverktyget är redovisat i 

delavsnitt 4.7 Kontroll av lokalt tryck – prägling. Den dimensionerande 

pelarlasten är den kraft som beaktas vid kontroll med avseende på lokalt tryck. 

Enligt tidigare är denna kraft 3600 kN. Hållfastheten beräknas enligt Ekvation 

4.29. I och med att höjden på pålplattan är inom villkoren, se Figur 4.14, blir 

den dimensionerande hållfastheten med avseende på lokalt tryck enligt nedan. 

𝐹𝑅𝑑𝑢 = 𝐴𝑐0 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ √
𝐴𝑐1

𝐴𝑐0
= 13708.8 kN 

Utnyttjandegraden med avseende på lokalt tryck blir därmed. 

𝜂𝑝𝑟𝑎𝑔𝑙𝑖𝑛𝑔 =
3600

13708.8
= 26.3% 
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5.3 Resultat 

Enligt avsnittet ovan är den tillgängliga armeringen inte tillräcklig för att klara 

av snittkontrollen för tvärkraft, d.v.s. skjuvglidbrott riskerar att uppkomma 

med rådande pelarlast. Beräkningsverktyget räknar ut den erforderliga 

armeringsmängden, den redovisas under rubriken resultat i Bilaga 1. Nedan 

följer en sammanfattning gällande ökad armeringsmängd. 

Armeringens dimension: 20 mm 

Armeringens s-avstånd: 110 mm 

Utnyttjandegrad med avseende på skjuvglidbrott blir då följande: 

𝑉𝑥 = 𝑉𝑦 = 99.8 % ≤ 100%   

Övriga utnyttjandegrader blir lägre än med den tillgängliga armeringen och 

redovisas under delavsnitt 5.1 i Bilaga 1.  

Då pålplattan inte klarar av den överslagsberäknade lasten på 3600 kN, 

utfördes en kontroll av vad den maximalt tillåtna pelarlasten är. Med befintlig 

utformning av pålplattan är den maximala belastningen 3300 kN, vilket är långt 

ifrån den önskade ökningen upp till 6100 kN. Den ökande lasten beror på som 

tidigare nämnts av en ombyggnation. Utnyttjandegraden med avseende på 

skjuvglidbrott blev 99,1 % med en last på 3300 kN. Detta visar på att den 

befintliga pålplattan inte överdimensionerades när byggnaden konstruerades.  
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Resultatet av detta examensarbete är rapporten i sig som förtydligar 

beräkningsgången för pålplattor enligt Eurokod 2 och beräkningsverktyget som 

använts i fallstudien, vilket redovisas i Bilaga 1. Den slutsats som kan dras 

utifrån fallstudien är att beräkningsverktyget möjliggör snabba kontroller av 

befintliga pålplattor och även snabb dimensionering av nya.  

Slutsatsen som kan dras av fallstudien är att åtgärder måste vidtas för att kunna 

föra ned lasterna, samt att det oftast är tvärkraften som är den dimensionerande 

lasteffekten.  

En optimerad handberäkning av en liknande pålplatta som behandlades i 

fallstudien kan ibland ta upp till 1-2 arbetsdagar att slutföra. Detta beror på att 

så fort en parameter ändras måste beräkningen göras om. En kontroll av en 

befintlig platta tar mindre tid att slutföra.  

Det finns goda grunder att göra bedömningen att användaren av 

beräkningsverktyget kommer att spara flera timmars arbete. Detta med 

anledning av att det endast behöver föras in några få indata i 

beräkningsverktyget. När indata är inskrivet erhålls snabbt en erforderlig 

armeringsmängd för en viss pålplatta med en specifik lastsituation. Detta 

underlättar främst vid stressiga situationer där svar helst måste ges omgående. 

Att däremot göra en exakt bedömning av hur mycket tid som sparas är desto 

svårare. Tidsåtgången beror på vilka erfarenheter och färdigheter det finns hos 

den som skall utföra beräkningen.  

Det finns som tidigare nämnt ett antagande, vilket det inte hittas stöd för i 

Eurokod 2, utan där användes gamla normen. Det är valet av placering av 

snittet vid kontroll av skjuvglidbrott, se delavsnitt 4.2.2. Generellt sett anses 

Eurokod 2 vara lättbegriplig vad gäller beräkningar av betongkonstruktioner. I 

vissa fall hänvisas det fram och tillbaka och i andra fall är formuleringen på ett 

sådant vis att det är upp till konstruktören i fråga att göra rimliga antaganden. 

Vid tvetydigheter i Eurokod 2 har det alltid valts att göra så att 

beräkningsverktyget beräknar med säkerhetsmarginal. Även vissa förenklingar 

som har nämnts i arbetet är gjorda. Därmed finns det alltså ytterligare en viss 

optimeringsmöjlighet. 

Vid kontroll av genomstansning har det påvisats att snittkontroller närmre 

pelaren än grundkontrollsnittet 2d är viktigt att genomföra. I Eurokod 2 står det 

lite diffust att konstruktören bör överväga att utföra snittkontroller närmare än 

2d om kraften motverkas av stora reaktionskrafter inom grundkontrollsnittet. 
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Om pålarna endast är placerade utanför 1.5d från pelaren skulle eventuellt inte 

stansning vid snittet 2d ske, men det är ytterst troligt att det sker i något snitt 

närmare pelaren. 

 I Figur 5.8 redovisas att den största utnyttjandegraden för pålplattan i 

fallstudien är vid snittet d. Vid en större pelarlast eller en sämre 

pålkonfiguration skulle det vara väldigt sannolikt att en genomstansning sker i 

ett snitt närmre än 2d. Ordet övervägas bör därför strykas, så att det står 

uttryckligen att snittkontroller bör utföras närmre än 2d vid motverkande 

krafter inom 2d.  
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Det som kan studeras vidare med detta arbete som grund är hur mycket tid som 

sparas vid användning av beräkningsverktyget. En studie på kostnader för 

pålplattor vid större projekt skulle vara intressant. Att jämföra kostnader för 

armeringsmängd, betongmängd, pålantal mm. och då även föra in tiden under 

produktion som en aspekt vid kostnadsbedömningen. D.v.s. mer betong ger 

längre gjuttid, fler pålar tar längre tid att slå ned i marken osv.  
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BILAGA 1  

 
Kontrollberäkning av befintlig pålplatta med beräkningsverktyg som utformats 

i detta arbete 

Beräkningsverktyget har utformats efter gällande normen SS-EN-1992-1-

1:2005 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: 

Allmänna regler och regler för byggnader. 
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