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Förord 
Nu börjar studierna lida mot sitt slut med det här examensarbetet. Det har varit roliga fem år 

på Luleå tekniska universitet med studier på programmet väg och vatten byggnad med en 

inriktning mot jord- och bergbyggnad. Jag vill tacka JM AB region öst för att jag har fått 

möjlighet att utföra ett examensarbete, samt till Gustav och Anders som har varit 

initiativtagare till detta examensarbete. Jag vill också säga tack till de som har bidragit till 

intressanta diskussioner, information och material som har bidragit till detta arbete. 

Uppsala, mars 2016 

Axel Westling 
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Sammanfattning 
Byggbolaget JM AB Region Öst är intresserade av att utvärdera vad som har hänt vid 

nybyggnation av bostadshus i stadsdelen Kungsängen i Uppsala. Olika grundläggningsmetoder 

har använts och resultaten är spridda både till bostadshusens grundläggningskostnader och 

sättningar. Utifrån analysen av grundläggningarna och kostnaderna dras en slutsats om vilken 

grundläggningsmetod som har varit mest effektiv i förhållande till önskat resultat och vad det 

har kostat för att uppnå det. 

Husen som studerats är flerbostadshus byggda av JM under 2000-talet och de är 

Industristaden, Ångkvarnen och Åriket. Husen är samverkansgrundlagda med pålar och platta 

på mark förutom Ångkvarnen som har ett garage som flyter i leran. 

Uppföljning av vad som har hänt, är sällan något som byggföretag eller liknande 

organisationer lägger tid och energi på. Studien utgår ifrån en modell där grundläggningen 

med avseende på sättningar har beräknats i två dimensioner med hjälp av finit elementmetod 

i programmet PLAXIS 2D. De teoretiska sättningarna jämförs med verkliga sättningar som 

erhålls genom en verklig mätning. Kostnaderna är ifrån en kalkyl eller har bakräknats med 

hjälp av gällande kostnader, äldre kalkyler har reviderats till dagens priser. 

Genom avsaknad av några parametrar för områdets jordar, som krävs för att göra en 

hardening soil model, har istället en Mohr Coulomb modell använts. Mohr Coulomb modellen 

i PLAXIS2D ger att bostadshusen har satt sig mer än vad de har gjort i verkligheten. Geoteknisk 

markundersökning för Ångkvarnen och Åriket finns. Men på grund av att den geotekniska 

markundersökningen saknas för Industristaden, så antas samma markgeotekniska 

förhållanden gälla där som för Ångkvarnen och Industristaden.  

Beräkningar visar på att kostnaderna för grundläggningar har ökat med åren. Men på grund 

av vissa antaganden i kostnadsmodellen såsom antal kvadratmeter garageplats ger modellen 

inte det mest rättvisa och neutrala resultatet. Bostadshuset Ångkvarnen som har ett 

parkeringsgarage i två våningar får en fördel i förhållande till Åriket och Industristaden som 

har parkeringsgarage i ett plan istället för Ångkvarnen som har två. Då ett parkeringsgarage är 

en stor del i kostnadsmodellen blir detta antagande väldigt avgörande men det blir mer 

rättvist beroende på att ett garage i två våningar ger mer omfattande schakter och ökad 

dimension på bottenplattan. 

Sättningar i verkligheten är svåra att mäta, speciellt för Industristaden där relationshandlingar 

saknas. Dessutom är husen byggda efter regelverket, allmänna material- och 

arbetsbeskrivningen AMA, som säger att gjutna grundplattor får ha toleranser på plus minus 

20 millimeter, vilket kan ge ett felresultat på upp till 40 millimeter. Det visade sig även att 

skillnaden mellan ett gammalt byggnät som har använts vid byggandet av Åriket skiljer hela 

35 millimeter i förhållande till det system som etablerades under examensarbetet. Dessa 35 

millimeter är troligtvis ett fel i etableringen av höjdsystem då den är gjord med en GPS-

mätning i höjdsystemet RH2000. De teoretiska sättningarna i modellen får också ett lite 

osäkert resultat och det beror på att modellen i PLAXIS är i två dimensioner och att den inte 

tar hänsyn till yttre påverkan. 
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Modellen som slutsatsen grundar sig på är att kombinera verkliga och teoretiska sättningar 

och sedan göra en slutsats med avseende på grundläggningens kostnader. Enligt tillgänglig 

data, beräkningar, kostnader och sättningar har en slutsats dragits att det inte råder någon 

större skillnad mellan grundläggningarna för bostadshusen. Slutsats kan även dras efter vad 

en entreprenör eller byggherre vill ha för styrande parameter. Är entreprenören eller 

byggherren ute efter en billig grundläggning så är Ångkvarnen att föredra men om de söker 

efter en konstruktion som ger minimala sättningar så är Åriket eller Industristadens 

grundläggningslösningar att föredra. 

 

Abstract 
The Swedish construction company JM AB region öst are interested in evaluating their 

buildings in the district Kungsängen in the city of Uppsala. Different foundation methods have 

been used in Kungsängen and the results are widely spread, both to the residential buildings 

foundation costs and the settlement of the buildings. Based on the analysis of the building 

foundations and their costs, a conclusion will be drawn about which foundation are more 

effective according to the desired subsidence and the costs.   

The residential house building process was started year 2007 and has been continued until 

nowadays. The name of the three buildings selected for analyse is Industristaden, Ångkvarnen 

and Åriket. The foundation methods of the buildings is mainly combined pile raft foundation 

except for the Ångkvarnen where the house have a combined pile raft foundation but the 

parking garage is a floating structure in the soil. 

A follow-up of what has happened is rarely something that construction companies or similar 

organisations lay their time, money and energy on to be done. The study of the pile raft 

foundation is based on a model where the foundation in terms of settlements is calculated in 

the two dimensional, finite element program PLAXIS 2D and the cost are received from 

spreadsheets or has been calculated by using current costs. Older cost from spreadsheets are 

revised to 2015 years’ prices. 

During lack of some soil parameters that are required for the hardening soil model, the simpler 

Mohr- Coulomb model are used instead. This model is based on the Mohr- Coulomb failure 

criterion and require less parameters, as it don’t take care of the soil loading and unloading 

sequences in the same scale as the hardening soil does. Due to lack of geotechnical survey 

documents, it is assumed that the soil beneath the building Ångkvarnen and Industristaden 

have the same properties. For the plates whose properties have also been assumed and the 

material model calculation is linear- elastic model. The Mohr Coulomb model in PLAXIS 2D 

gives a results that shows larger settlements than the settlements in reality for the residential 

buildings analysed 

Calculations shows that the cost of a pile raft foundations has increased over the years. Due 

to a certain assumption in the model, that the cost is calculated per square meter parking 

space instead of cost per square meter plate, makes the results a little different. That leads to 

Ångkvarnen gets the upper hand in the cost model since Ångkvarnen has a two storey parking 

garage and the other two residential building only has one storey parking garage. 
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The actual settlement is difficult to measure for the residential buildings, especially if there is 

no documentation available of how it’s built, like in the case of Industristaden. Even if the 

model assumes that everything but the house remains unsettled. If surveying documentary is 

lacking and surveyor detects a small settlement, it’s very difficult to show that the houses have 

settled. One reason for this is that the Swedish building reference writing, Allmänna material- 

och arbetsbeskrivning AMA, says that the accepted tolerance for the slab is plus or minus 20 

millimetres and if the actual height of the slab is not documented the calculation of the 

settlement can give an error up to 40 millimetres. It turns out that the difference between the 

old surveying fixes that have been used in the construction of Åriket have differences of 35 

millimetres. 

The conclusion is based on the model of combining measured and theoretical subsidence and 

then make a conclusion with the raft pile foundations cost. According of available data, 

calculations, construction costs and Settlements studies a conclusion will be drawn. The 

conclusion is that it there is no major difference between the pile raft foundations of the 

residential buildings. But the conclusion can be drawn according to what a contractor or house 

developer wants according to a certain parameter like acceptable costs or subsidence of the 

building. If the cost is an important parameter the foundation solution of Ångkvarnen is the 

choice and if you want a low real and theoretical settlement, the foundation solution of 

Industristaden and Åriket should be choosed as a foundation method. 
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Symboler och beteckningar 
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𝑀𝐿 = Ö𝑑𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 

𝑂𝐶𝑅 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

𝑄𝑘 =  𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 

𝐸𝐴1 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 

𝐸𝐴2 = 𝑆𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑡 𝑢𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 
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𝐸𝐼 = 𝐵ö𝑗𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 
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𝑇𝑑 = 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑏ä𝑟𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 

𝛼𝑒𝑓 =  𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑣𝑠𝑒𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å 𝑘𝑟𝑦𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛 

𝜓0 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝜓1 =  𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝜓2 =  𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝜎 = 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 

휀 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝜓 = 𝐷𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 

𝛿 = 𝑆ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝜑 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kungsängen är en stadsdel söder om stadskärnan i Uppsala, belägen till stora delar mellan 

Fyrisån och järnvägsspåren som går i nord-sydlig riktning genom centrala delarna av staden. 

Figur 1 visar områdets utbredning. Stadsdelen byter just nu skepnad från att vara ett gammalt 

industriområde till att bli ett av Uppsalas mest populära bostadsområden. Området är 

populärt bland folk i alla åldrar, allt från unga som flyttar till sin första lägenhet till barnfamiljer 

och pensionärer. Kungsängen har ett centralt läge med tio minuters promenad ner till stadens 

centrala delar och Resecentrum där pendeltåg från Stockholm och Gävle anlöper varje 

halvtimme. Områdets goda infrastruktur gör det även lätt och snabbt att ta sig ut på 

motorvägen E4 för pendling. I området byggs det och har byggts flerbostadshus, vars 

upplåtelseform är både bostadsrätts- och hyreshus.  

 

Figur 1: Bild över Uppsala tätort, där det markerade området är stadsdelen Kungsängen (Google Maps, 2015). 

På grund av de geologiska förutsättningarna i Kungsängen, med en lermäktighet på ca 70 

meter och områdets närhet till Fyrisån finns det osäkerheter kring grundläggningen som är en 

stor kostnad i ett bostadsprojekt. Genom olika projektörer, grundläggningsaktörer och 

tekniska lösningar har området blivit intressant för uppföljning av olika 

grundläggningsalternativ och hur de fungerar. Har det blivit som konstruktören har beräknat? 



2 
 

Är det ekonomiskt och tekniskt försvarbart? Vilka tekniska lösningar har konstruktörerna och 

byggherren använt sig av? 

Tre flerbostadshus har studerats i Kungsängen och det är Industristaden, Ångkvarnen och 

Åriket. Dessa hus har samma byggherre och är i stort sett byggda bredvid varandra. Dock så 

skiljer sig grundläggningsmetoderna mellan husen markant åt. För Industristaden har 

konstruktören valt att ha en samverkansgrundläggning för både garage och bostadshus men 

som skilda konstruktionsdelar. För Ångkvarnen har konstruktörerna valt att ha 

samverkansgrundläggning på bostadshuset, dock har valt att låta garaget flyta fritt i leran med 

platta på mark som konstruktionslösning. För Åriket har konstruktionslösningen varit att ha 

garage och bostadshus i samma samverkansgrundläggning på samma platta. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att teoretiskt och praktiskt undersöka grundläggningen 

för tre av bostadshusen i Kungsängen. Examensarbetet ska visa hur metod och resurs kan 

användas på det mest effektiva sättet vid grundläggning av bostadshus. Utvärderingen görs 

genom att grundläggningsmetodens verkliga och teoretiska sättningar jämförs med metodens 

behov av resurser, i det här fallet kostnaden för flerbostadshusen. Med denna studie kan det 

här examensarbetet ge en erfarenhetsåterkoppling för framtiden och reda ut osäkerheter för 

vad som kan hända och för kommande byggnationer i stadsdelen Kungsängen. 

1.3 Forskningsfråga 

1.3.1 Huvudfråga 

 Vilken är den effektivaste grundläggningen av bostadshusen i Kungsängen, med 

avseende på sättningar och grundläggningens kostnader. 

1.3.2 Delfråga 

 Är det möjligt att kontrollera sättningar i efterhand? 

1.4 Avgränsning och antaganden 

Ingen yttre påverkan antas i beräkningsmodellerna för de teoretiska beräkningarna. Dels på 

grund av att det i Kungsängen byggs i stor omfattning och modellerna skulle bli alltför 

komplicerade ur det perspektivet. Men också därför att det ligger en stor siloanläggning i 

området som gör att marken ”lyfts” och sänks med ett antal centimeter under en årscykel. 

Det tas inte heller hänsyn till varierande vattenstånd i Fyrisån som ligger ett par hundra meter 

ifrån husen. 

Jordarnas egenskaper antas vara samma för fastigheterna Industristaden och Ångkvarnen. 

Detta antagande görs på grund av att den markgeotekniska rapporten för Industristaden inte 

har återfunnits. Antagandet grundar sig på att det är bara cirka 70 meter mellan snitten för 
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fastigheterna och att snitten följer lerkroppen i samma nord-sydliga väderstreck. Därför bör 

jordförhållandena inte skilja sig åt något märkbart. Om fastigheterna hade legat i väst-östligt 

väderstreck hade problemet fått analyserats noggrannare. Antagandet görs med stöd av två 

tvärsnitt ur ”Schematiska profiler till ingenjörsgeologisk karta över Uppsala” som visas i Figur 

2 (Lundin, 1988). 

 

Byggnadernas symmetri i både utformning och bärande konstruktioner är inte lämplig att 

utvärdera ur ett två dimensionellt perspektiv, då de varken uppfyller ett plant töjningstillstånd 

eller ett axisymmetriskt spänningstillstånd. Därför antas byggnaderna vara symmetriska med 

bärverken och således pålarna vara mitt emot varandra och vara belastade med samma 

storlek på lasterna.  

Endast huvudbyggnaden inklusive garage tas i beaktning för sättnings- och 

kostnadsberäkningar, eventuella uthus och liknande som står på fastigheten förbises då de 

inte anses påverka resultatet nämnvärt. Samma sak gäller fyllnad och påbyggnad på garagen 

i innegårdarna. 

Pålarna som i verkligheten är betongpålar skarvade med träpålar antas i beräkningsmodellen 

vara solida betongpålar. Det beror på svårigheter att modellera skarvarna mellan pålarna i 

PLAXIS2D. Det betyder att pålens tvärsnitt blir kvadratiskt genom hela pålen istället för att 

träpålen som har ett cirkulärt tvärsnitt och minskad area. Det leder till att pålen får ökad 

Figur 2: Två tvärsnitt ur ”Schematiska profiler till ingenjörsgeologisk karta över Uppsala” (Lundin, 1988). Den vänstra 
bilden är från ett tvärsnitt vid Kungsängsbron i Kungsängen och det högra tvärsnittet är genom de centraladelarna av 
Uppsala. De analyserade flerbostadshusen ligger mittemellan. 
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bärförmåga i modellen. Genom denna avgränsning blir pålen styvare i beräkningsmodellen än 

vad den blir i verkligheten. Men beräkningsmodellen ger att pålen får ett lägre värde på alfa i 

alfa-metoden, vilket leder till att pålen får mindre bärförmåga och på så sätt minskas 

skillnaden i bärförmågan mellan antagande och verklighet. 

1.5 Intressent 

Examensarbetet görs i samarbete med JM AB Region Öst som bistår med utrusning och 

arbetsplats för att skriva arbetet. Luleå tekniska universitet bistår med programvaror och 

dylikt. Övriga aktörer i området Kungsängen borde också vara intresserade av resultat av 

utvärderingen. 

Kursen X7009B omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 högskolepoäng. Det är den avslutande 

kursen och omfattar examensarbetet i Väg- och vattenbyggnad, inriktning Jord- och 

bergbyggnad, civilingenjör, inklusive redovisning och opponering av en annan students 

examensarbete. Luleå tekniska universitets handledare är Kerstin Pousette och examinator är 

Sven Knutsson. JMs representant och tillika min handledare är Gustav Jernberg. 

1.6 Områdeshistorik 

Sedan landisen dragit sig tillbaka och havsvattnet trängt undan har området vid Uppsalaåsen 

och Fyrisåns mynning varit en central del av Mälardalsregionen och Sveriges utveckling. 

Omkring 1200-talet börjar det som ska bli dagens Uppsala ta form. Till Uppsala flyttade i slutet 

av 1200-talet ärkebiskopssätet från dagens Gamla Uppsala beläget ett par kilometer nordöst 

om stadskärnan och stadens utveckling började ta fart. Stadens betydelse ökar år 1477 då 

Uppsala universitet grundas och år 1549 börjar en befästning byggas som senare blir Uppsala 

slott. Staden har sedan dess varit ett religiöst centrum och en betydande plats för högre 

utbildning i Sverige (Uppsala kommun, 2005). 

Kungsängen även kallad i äldre skrift Islandet, ligger söder om dagens stadskärna. De plana 

områdena var tidigare betesmarker till en kungsgård som idag inte längre existerar. Efter 

stambanan och de privata järnvägarnas tillkomst i Uppsala kring 1800-talets andra halva, 

började stadens tillväxt ta fart. I slutet av 1800-talet planläggs området Kungsängen och under 

tidigt 1900-tal börjar industrier växa fram bland annat kvarnverksamhet och kafferosteri som 

finns kvar än idag, tillsammans med arbetarbostäder och bevarade byggnader från en svunnen 

tid. Figur 3 visar den gamla Köttbesiktningsbyrån som är ritad av Gunnar Leche, som under 

den första halvan av 1900-talet var Uppsalas stadsarkitekt och har ritat många kända och 

betydande byggnader i staden. De södra delarna av stadsdelen är naturreservat och är känt 

för att Upplands landskapsblomma kungsängsliljan växer där (Uppsala kommun, 2005). 
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Figur 3: Gamla Köttbesiktningsbyrån från 1924, en av Gunnar Leches kända byggnader i Kungsängen (Westling, 2015) 

1991 beslutade byggnadsnämnden i Uppsala kommun att upprätta ett program för 

Kungsängenområdet. Det utvecklades under en 10 års period och under 2001 antogs 

”Program för förnyelse av Kungsängen”, vilket ger grund för fortsatt detaljplanering där 

Kungsängen ska gå från industriområde till stadsbebyggelse med bostäder, samhällsservice 

och verksamheter (Uppsala kommun, 2005). I 2002 års översiktsplan ändras områdets status 

till omvandlingsområde och Kungsängen börjar förändras på nytt (Uppsala kommun, 2005). 

Idag är det många byggherrar som sätter sin prägel i Kungsängen och förändringen är tydlig, 

framför allt mellan de gamla orörda industrierna och de nya fastigheterna som växer fram 

vilket visas i Figur 4. 

 

Figur 4:Tydlig skillnad mellan de gamla industriområdena till höger och det nya Kungsängen som växer fram i snabb takt 
(Westling, 2015). 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Jordar 

2.1.1 Jordens faser 

Vid alla slags grundläggningsarbeten måste hänsyn tas till den geologiska bakgrunden och dess 

sammanhang. Det inkluderar jordarternas bildningssätt, mekanik och vad som händer när 

ingrepp görs i jorden (Bernander, o.a., 1975). 

Jordar är uppbyggda av tre faser, fast, flytande och gasfas. Den fasta fasen är jordens skelett 

och bildas av mineral-, ler- och organiska partiklar. Den flytande- och gasfasen fyller upp 

mindre hålrum så kallade porer, mellan jordpartiklarna. Figur 5 visar grafiskt jordens olika 

faser (Axelsson, 1998). 

För Sveriges kvartära mineraljordar finns det två olika typer av jordar och de klassificeras efter 

när de har avsatts i förhållande till den senaste istiden, glaciala eller postglaciala. De glaciala 

jordarterna bildades under den glaciala tiden och de postglaciala jordarterna har bildats efter 

istiden fram till idag. De glaciala bildningarna karakteriseras av jordtyper som 

moränavlagringar och isälvssediment, medan de postglaciala bildningarna karakteriseras av 

jordtyper som är sjö-, älv-, svall- och svämsediment (Axelsson, 1998). De organiska jordarna 

har uppkommit genom förmultning av växter och rester från djur etc. Den mest vanliga typen 

av organisk jord i Sverige är torv (Larsson, 2008). Det finns också jordar från preglacial tid, men 

de finns inte i någon större utsträckning längre då de till största del har förts bort av landisarna 

eller har eroderats bort under tidens gång (Byggforskningsrådet, 1984). 

Porvattnet är den vätska som finns i jordens porer. Sammansättningen av porvattnet kan 

variera och innehåller till stor del lösta salter (Axelsson, 1998). Porvattnets sammansättning 

beror på flera variabler såsom bildningsmiljö, kemiska processer i närmiljön och 

vattenföringar i jorden, såsom vattenförande lager eller höjning och sänkning av grundvattnet 

(Larsson, 2008). 

Porgas är ovanför grundvattenytan oftast bara luft men under grundvattenytan utgörs gasen 

mestadels av organisk gas från svampar och bakterier som bryter ner organiskt material i en 

syrefattig miljö. I sådan miljö bildas gaser som metan, väte och svavelväte (Axelsson, 1998). 

Materialen i mineraljordarna klassificeras i olika skalor och efter dess egenskaper. En viktig 

egenskap för jordarna är dess kornstorlek, så kallade kornfraktioner. I geotekniken benämns 

de ler, silt, sand, grus, sten och block (Axelsson, 1998). Fraktionerna delas in i huvud- och 

underfraktioner som har bestämda fraktionsgränser. Fraktionsgränserna är från stora block 

som är större än 630 mm ner till lerpartiklar som är från 0,002 mm och mindre. Sten och block 

klassificeras till fraktionsgrupp mycket grov jord. Grus och sand är klassificerade i 
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fraktionsgrupp grovjord. Fraktionen finjord innehåller de minsta partiklarna silt och ler 

(Axelsson, 1998). Klassificeringen av fraktionsgrupperna redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1: Klassificering av jordar, efter jordens fraktionsstorlek (Larsson, 2008). 

Huvudfraktion Underfraktion Fraktionsgränser 

Mycket grov jord Stora block 

Block 

Sten 

>630 mm 

>200 till 630 mm 

>63 till 200 mm 

Grovjord Grus 

  Grovgrus 

  Mellangrus 

  Fingrus 

Sand 

  Grovsand 

  Mellansand 

  Finsand 

>2 till 63 mm 

>20 till 63 mm 

>6,3 till 20 mm 

>2 till 6,3 mm 

>0,063 till 2 mm 

>0,63 till 2 mm 

>0,2 till 0,63 mm 

>0,063 till 2 mm 

Finjord Silt 

  Grovsilt 

  Mellansilt 

  Finsilt 

Ler 

>0,002 till 0,063 mm 

>0,02 till 0,063 mm 

>0,0063 till 0,02 mm 

>0,002 till 0,0063 mm 

≤0,002 mm 

 

Mineraljordar innehåller sällan bara en fraktion utan är en blandning mellan flera. En sådan 

jord namnges efter halten av de olika fraktionerna. De fraktioner som påverkar jordens 

egenskaper mest, är de finkorniga fraktionerna, halten av ler och silt och de grövsta 

fraktionera innehållande, block och sten. Därför namnges och klassificeras jordarna in efter 

dessa halter av  finjord, block och sten (Axelsson, 1998). Benämningen för mineraljordarnas 

grupper som block- och stenjordar, grovkorniga jordar, blandkorniga jordar och finkorniga 

jordar, redovisas i Tabell 2 (Larsson, 2008) 

Tabell 2: Benämning efter fördelning av viktprocent av block och sten samt finjord i jorden (Larsson, 2008). 

Benämning Halt av block och sten i jorden Halt av finjord i jorden <63mm 

Mycket grov jord >40 % - 

Grovjord <40 % <15 % 

Blandkornig jord <40 % 15-40 % 

Finjord <40 % >40 % 
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Jordar är oftast blandade med organiska ämnen som påverkar jordens egenskaper i stor 

utsträckning. De organiska materialen delas in efter dess karaktär, som är gyttja, dy och torv. 

Fuktig gyttja är som en lös massa men när den har torkat blir den ljus och bildar ett hårt sprött 

material. Gyttjan består av växt- och djurrester som förmultnat (Larsson, 2008). Dy är en lös 

massa med hög vattenkvot. Dy som material består av utfälld humus och uppträder oftast i 

blandningar med andra jordar (Larsson, 2008). Torv är växtrester där en skyddande atmosfär 

i form av vatten har begränsat förmultningen (Larsson, 2008). I Tabell 3 visas hur jordarna 

klassificeras genom dess innehåll av organiska ämnen. 

Tabell 3: Benämning på jordar efter dess organiska halt (Larsson, 2008). 

Benämning Typ av jord Organiskt innehåll i % av torrmassa ≤ 2 mm 

Låg organisk Organisk 

mineraljord 

2 – 6 

Mellanorganisk Mineralisk 

organisk jord 

6 – 20 

Högorganisk Organisk jord >20 

 

Med avseende på mineraljordarnas hållfasthets- och deformationsegenskaper delas de in i 

friktionsjord, kohesionsjord och mellanjord. Friktionsjordar består av de större fraktionerna 

från block till sand. Friktionsjorden har egenskapen att det är friktion mellan kornen som tar 

upp skjuvspänningen i jorden. Med grövre kornstorlekar får friktionsjorden hög permeabilitet 

och ingen draghållfasthet (Axelsson, 1998). Kohesionsjordar är leror och organiska material. 

Kohesionsjordar har egenskapen att skjuvspänningen tas upp av kohesion mellan partiklarna 

i jorden (Axelsson, 1998). Kohesion är molekylära attraktionskrafter mellan partiklar i 

finjordar, som för de samman (SGI, 2015). På grund av kohesionen kan kohesionsjordar ta lite 

dragspänning men har väldigt låg permeabilitet. Mellanjordar har en viss halt av finjord och 

har egenskapen av att jorden skjuvhållfastheten både byggs upp av kohesion och friktion 

mellan fraktionerna (Axelsson, 1998). 

2.1.2 Grunddefinitioner 

Genom kännedom om jordarnas uppbyggnad och bildningssätt kan värdefulla kunskaper om 

jordens egenskaper inhämtas. Fasdiagrammet i Figur 5 visar definitionen på hur bland annat 

densitet, vattenkvot och porositet för en jord erhålls (Coduto, 2001). 
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Figur 5: Olika faser som jorden innehåller (Larsson, 2008). 

Densiteten betecknar kvoten mellan massan och volymen. Ofta när densitet tas i beaktning 

brukar kompaktdensiteten komma på tal. Men i geotekniken, när vatten och porgas är en del 

av massan skiljs definitionen på olika densiteter som kompaktdensitet, korndensitet, 

skrymdensitet, torrdensitet och effektiv densitet (Hansbo, 1994). 

Kompaktdensiteten ρs är kvoten mellan fasta substansens massa och dess volym. Ekvation 2.1 

visar detta samband (Hansbo, 1989). 

𝜌𝑠 =
𝑚𝑠

𝑉𝑠
       (2.1) 

Korndensiteten är kvoten mellan kornens massa och dess volym. Skillnaden mellan 

kompaktdensiteten och korndensiteten är att kornen antas ha en viss porositet, vilket gör att 

både massa och volym blir annorlunda kontra den kompakta densiteten. Ekvation 2.2 visar 

härledningen för korndensiteten (Hansbo, 1989). 

𝜌𝑘 =
𝑚𝑘

𝑉𝑘
      (2.2) 

I ekvation 2.3 härleds skrymdensiteten som är kvoten mellan den totala massan och den totala 

volymen för ett jordprov. Då det är den totala volymen som används kan denna densitet skilja 

sig mellan olika jordar även fast de består av samma material (Hansbo, 1989). 

𝜌 =
𝑚

𝑉
      (2.3) 

Torrdensiteten är kvoten mellan den torra massan och volymen av hela provet. Samma som 

för skrymdensiteten, då den totala volymen som används kan denna densitet skilja sig mellan 

olika jordar även fast det är samma material vilket visas i ekvation 2.4 (Hansbo, 1989). 
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𝜌𝑑 =
𝑚𝑘

𝑉
      (2.4) 

I geotekniken benämns andelen porer i jorden som antingen portal eller porositet. Porositeten 

är definierat som kvoten av porernas volym och den totala volymen. Porositeten har 

beteckning n som beskrivs av ekvation 2.5. Portalet är kvoten mellan porvolymen och den 

fasta substansens volym och definieras med beteckningen e som beskrivs av ekvation 2.6 

(Axelsson, 1998). 

𝑛 =
𝑉𝑝

𝑉
      (2.5) 

𝑒 =
𝑉𝑝

𝑉𝑠
      (2.6) 

Jordens vatteninnehåll är en faktor som är viktig för vidare beräkningar av sättningar och 

deformationer. Vattenkvoten erhålls genom att jämföra ett prov innan och efter det torkats i 

ett dygn och vattenkvoten betecknas med w. Vattenkvoten beskrivs av ekvation 2.7 (Axelsson, 

1998). 

𝑤 =
𝑚𝑤

𝑚𝑠
      (2.7) 

Vattenmättnadsgraden är kvoten mellan volymen vatten och porvolymen av vatten för ett 

prov. När vattenmättnadsgraden är noll är provet helt torrt och om vattenmättnadsgraden är 

ett är det helt vattenmättat. Vattenmättnadsgraden har beteckningen Sr och beskrivs av 

ekvation 2.8 (Axelsson, 1998). 

𝑆𝑟 =
𝑉𝑤

𝑉𝑝
      (2.8) 

2.1.3 Sättning och hävning 

Sättningar och hävningar i marken pågår hela tiden kring oss men det är oftast bara när 

marken bereds för konstruktioner de märks som mest och de tas i beaktning. 

En sättning är en kompression som en jord har erhållit genom yttre eller inre påverkan. Inre 

påverkan kan till exempel vara en grundvattensänkning, medan en yttre påverkan kan vara en 

lastökning eller vibrationer. En jord kan även expandera. Det kallas hävning och sker när vissa 

jordar sväller vid kontakt med vatten. Men även när jorden massförträngs eller tjälas 

expanderar vattnet och jorden som helhet lyfts upp. 

Små jämna sättningar är oftast inget problem och är ofta naturliga med tanke på att marken 

lastas och på så sätt komprimeras de övre jordlagren. Men när en konstruktion eller dylikt får 

ojämna sättningar kan problem uppstå. Vid vägbankar har alla sett tjälsprickor som uppstår 

när vägbanken hävs under vintern för att sedan tina till våren med töjningssprickor i asfalten 
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som följd. Medan för ett bostadshus kan sprickor uppkomma i väggarna och om en kula läggs 

på golvet kommer den inte att ligga stilla. 

2.1.4 Jordtryck 

2.1.4.1 Aktivt och passivt jordtryck 

Aktivt och passivt jordtryck är två typer av spänningar som är intressanta vid analyser av en 

geokonstruktion. Det aktiva jordtrycket är när jorden utövar en kraft på konstruktionen som 

skjuts mot utgrävningen. Det passiva jordtrycket utövar en kraft som håller emot det aktiva 

jordtrycket. Då jord har en större förmåga att hålla emot, det vill säga det passiva jordtrycket 

är större, så är inte det passiva och det aktiva jordtrycket lika på till exempel en spont vilket 

visas i Figur 6 (Axelsson, 1998). 

 

Figur 6: Aktivt och passivt jordtryck mot en spont. Den passiva brottzonen är större per meter än den aktiva brottzonen. Det 
medför att det inte krävs lika mycket av det passiva jordtrycket för att hålla tillbaka det aktiva jordtrycket (Bartlett, Earth 
Preassure Theory, 2015). 

Aktivt och passivt jordtryck beskrivs enligt Rankine teorin som ekvation 2.8 och 2.9, där 

jordtryckkoefficienterna beskrivs som ekvation 2.10 och 2.11 (Barnes, 2000). 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑎 = 𝜎𝑣
′ ∗ 𝐾𝑎 − 2𝑐′ ∗ √𝐾𝑎   (2.8) 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑝ℎ = 𝜎𝑣
′ ∗ 𝐾𝑝 + 2𝑐′ ∗ √𝐾𝑝   (2.9) 

Där koefficienterna för aktivt och passivt jordtryck, Ka och Kp är  

𝐾𝑎 =
1−𝑠𝑖𝑛𝜑

1+𝑠𝑖𝑛𝜑′      (2.10) 

𝐾𝑝 =
1+𝑠𝑖𝑛𝜑′

1−𝑠𝑖𝑛𝜑
      (2.11) 

 

2.1.4.2 Vilojordtryck 

Vilojordtrycket är det horisontala jordtrycket som verkar på en konstruktion. Vilojordtrycket 

är högre för överkonsoliderade jordar än för jordar som är normalkonsoliderade. 
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Vilojordtrycket utrycks med ekvation 2.12 och är ett spänningsförhållande mellan den 

vertikala och den horisontala spänningen (Finesoftware, 2015). 

𝜎𝑟 = 𝜎𝑧 ∗ 𝐾𝑟      (2.12) 

För normalkonsoliderade kohesionsjordar kan ekvation 2.13 användas för att lösa ut Kr. 

𝐾𝑟 =
𝜐

1−𝜐
      (2.13) 

Och för normalkonsoliderade friktions jordar kan Jákys ekvation 2.14 användas 

𝐾𝑟 = 1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑     (2.14) 

För överkonsoliderade friktionsjordar kan Schmertmanns uttryck användas och det beskrivs 

av ekvation 2.15 (Finesoftware, 2015). 

𝐾𝑟 = 0,5 ∗ (𝑂𝐶𝑅)0,5     (2.15) 

2.1.5 Sulfidjord 

I området Kungsängen finns sulfidlera. Sulfidlera finns främst vid Norrlandskusten men även 

längre söderut som i detta fall i Kungsängen. Sulfidjord är ett bottensediment som i huvudsak 

bildades först för ca 7000 år sedan, men bildningen fortgår även idag. Jordarna innehåller 

föreningar med sulfider som bildas av bakterier som konsumerar organiskt material i syrefria 

miljöer. Sulfidjord orsakar försurningsproblem och har kemisk påverkan på byggmaterial. 

Försurningsproblemen medför att schakter bör undvikas, då materialet lakar ut metaller till 

omgivningen, samt att materialhantering och deponi för sulfidjordsmassor är dyrt (Pousette, 

2007). 

2.2 Eurokoder och BKR 

BKR är ett gammalt regelverk som utgavs av Boverket. BKR står för Boverkets 

Konstruktionsregler och var ett gällande regelverk från 1994 till 2010 då Eurokoderna tog över 

som gällande regelverk. Eurokoderna implementerades på den svenska marknaden den 1 

januari 2011, med avsikten att den inre europeiska marknaden skulle vara lika. Det medför att 

konkurrens råder på samma villkor var än i Europa entreprenörer och konsulter är etablerade 

(Boverket, 2015). Två av de aktuella husen är konstruerade enligt BKR och det är 

Industristaden och Ångkvarnen. Åriket är konstruerat efter 2011 och är därmed byggt efter 

Eurokods regelverk. 

2.3 Grundläggning  

En grundläggning är en delkonstruktion som direkt överför lasten från en konstruktion till den 

underliggande marken. Syftet med en grundläggning är att fördela lasten över marken så att 
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inte marken överlastas med följd att allvarliga sättningar drabbar konstruktionen. Det finns 

olika typer av grundläggningsmetoder och de kan delas in i grunda och djupa (Venkatramaiah, 

2013). 

Bland de grunda metoderna finns platta på mark, mattor och fundament. Dessa 

konstruktioner är vanliga när det närmaste jordlagret i marken har en bra 

lastupptagningsförmåga. Dock måste hänsyn tas till tjäldjupet och andra säsongsvariationer 

som grundvattenändringar (Craig, 2004). 

Djupgrundläggning görs när de översta jordlagren inte har tillräckligt hög 

lastupptagningsförmåga. Några använda djupgrundläggningsmetoder är spontning, pålning 

och injektering. När det inte är lönsamt att schakta ur marken och återfylla med bättre 

material brukar djupgrundläggning vara att föredra (Craig, 2004). 

Ibland kombineras grundläggningsmetoderna med varandra, en så kallad 

samverkansgrundläggning. En samverkansgrundläggning kan bestå av en djupgrundläggning 

med pålar tillsammans med platta på mark. Med den valda konstruktionstekniken eftersträvas 

att uppnå olika saker, som till exempel minskat marktryck. Där lasten tas upp genom plattans 

kontakttryck mot marken och resten av pålverket. Eller att plattan på marken tar upp lasten 

genom kontakttrycket och pålverket minskar konstruktionens överliggande dimensioner 

(Eriksson, Jendeby, Olsson, & Svensson, 2004). 

2.4 Pålning 

2.4.1 Bakgrund 

Laster på konstruktioner eller anläggningar, oavsett storlek, form eller funktion, måste 

överföras genom grundläggning till jord eller berg. Djupgrundläggning används när jordlagren 

direkt under konstruktionen eller anläggningen inte kan ta upp lasten med accepterade 

sättningar eller med en tillfredställande säkerhet mot skjuvbrott. Vid lättare konstruktioner 

såsom vägbankar kan bankmaterialet bytas ut mot ett lättare material som kompenserar för 

trafiklaster, banklaster och vid byggnation av småhus. Vid tyngre konstruktioner är 

möjligheterna att schakta ur och byta ut materialet i många fall inte tekniskt möjligt eller 

ekonomiskt försvarbart. Istället för att byta ut materialet, konstrueras djupa fundament ner 

till jordar med högre bärighet för att hindra oacceptabla sättningar, vilket även kallas för 

pålning. Pålar används vid många typer av konstruktioner, men det är vanligt förekommande 

vid konstruktioner som ger höga laster såsom flervåningshus och brofundament 

(Venkatramaiah, 2013). En påle är ett långsmalt konstruktionselement som är vertikalt eller 

med en lutning upp till 4:1, som är placerad i jorden och används mestadels för att sprida 

laster från överbyggnaden både vertikalt och horisontellt. En stor fördel med pålar är att de 
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kan ta upp både drag- och tryckkrafter, beroende på jordar, vilket gör att pålar fungerar bra 

som konstruktionsdel i en mängd olika konstruktioner så som kajer, hamnar, bostadshus och 

industribyggnader (Olsson & Holm, 1993). 

2.4.2 Historia 

Pålning har används under en stor del av människans historia. Redan för omkring 12 000 år 

sedan har arkeologer hittat spår i dagens Schweiz, där människor har byggt 

pålverkskonstruktioner på mjuka grunda sjöbottnar. Dokumentation av pålkonstruktioner har 

påträffats i det romerska riket och i historiska städer som Venedig och Sankt Petersburg men 

även i Gamla stan i Stockholm (Venkatramaiah, 2013) (Olsson & Holm, 1993). Pålning har i 

äldre tider utförts med slagna träpålar eller grävpålar med olika material,  på pålarna lades 

senare en rustbädd av trä och sten. I länder med landhöjning som i Sverige eller där 

grundvattenytan sänks, hamnar äldre träpålar ofta över grundvattenytan och förmultnar bort 

vilket har skapat problem. Nya pålningsmetoder har utvecklats och förbättrats under tidens 

gång men det är först i slutet av 1800-talet som stålpålen introduceras och i början av 1900-

talet kom betongpålen. I och med att folk flyttar in från landsbygden till städerna börjar de att 

växa till ytan och gör anspråk på större markarealer, var av vissa områden inte är optimala för 

bebyggelse.  

Idag får pålar, pålkranar och hejare, allt större dimensioner samtidigt som nya tekniker 

utvecklas. En av teknikerna är icke jordundanträngande borrpålar där ett hål borras och fylls 

med armering och betong, vilket har lett till bland annat olika varianter som sekantpålevägg 

där pålarna sätts tätt ihop och bildar en mur (Olsson & Holm, 1993). 

2.4.3 Klassificering 

Det finns tre olika typer av funktionssätt för pålar och de klassificeras in i hur de tar upp laster 

(Olsson & Holm, 1993). De olika påltyperna är mantelburen påle, spetsburen påle och 

kombination mellan mantel- och spetsburen påle (Venkatramaiah, 2013). Det finns även andra 

klassificeringar, till exempel pålens omgivningspåverkan det vill säga om den är 

massundanträngande eller icke massundanträngande, men också pålens material och 

installationssätt (Olsson & Holm, 1993). 

Mantelburna pålar delas in i friktions- och kohesionsburen påle. Dessa pålar bär upp lasten 

genom sin mantelyta till skillnad från den spetsburna pålen som bär upp merparten av lasten 

genom pålens spets, till exempel med en bergsko mot fast berg. En bergsko är en pålspets som 

antingen löst sitter på pålens underdel eller är fastgjuten. Den är till för att skydda pålens spets 

och för att pålens kraft ska centreras mot berget. En spetsburen påle som är slagen till ett 

fastare jordlager, där samverkar pålens mantel med spetsen för att ta upp lasten så den typen 
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av påle är en kombination mellan mantel- och spetsburen påle (Olsson & Holm, 1993). Figur 7 

visar principen för de olika påltyperna genom friläggning. 

 

Figur 7: Principer för spetsburen-, mantelburen- och kombinationspåle (Das, 2011). Den vänstra pålen tar upp lasten genom 
sin spets och är en så kallad spetsburen påle. Den mellersta visar principen för en mantelburen påle där lasten tas upp genom 
jordens vidhäftning på manteln. Den högra pålen är en kombination av den mellersta och den vänstra pålen. 

2.4.4 Material 

Material som används till pålar är betong, stål och trä. 

Betongpålar är vanligtvis prefabricerade, slakarmerade balkar i höghållfast betong eller 

platsgjutna. Den prefabricerade pålen är förstärkt för att klara av påkänningar och slås ner i 

marken, medan platsgjutna grävs eller injekteras. Slagna betongpålar ger oftast stor 

omgivningspåverkan. 

Stålpålar är ofta H-balkar, X-balkar, järnvägsräls eller rör som slås eller pressas ner i marken 

(Olsson & Holm, 1993). Stålpålar är den dyraste formen av material men kan räknas hem 

beroende på installationstid och att pålen kan ta upp stora laster. Vid användandet av stålpålar 

som material måste hänsyn tas till korrosionen som har inverkan på tvärsnittsmåttet under 

brukstiden (Venkatramaiah, 2013).  

Träpålar är avbarkade, raka trädstammar som slås eller pressas ner i marken. Träpålar 

fungerar bra i torra jordar och under grundvattenytan men om träpålar tillåts stå i jordar där 

grundvattnet varierar, reduceras deras livslängd genom förmultning. För att öka livslängden 

kan träpålen behandlas med kemikalier (Olsson & Holm, 1993). Träpålar är också billiga att 

justera längdmässigt med en motorsåg, till skillnad från stål- och betongpålar där det krävs 

betydligt mer komplicerade och arbetskrävande metoder (Venkatramaiah, 2013). 

En vanlig metod som används är att kombinera olika material vid pålning, så kallad 

kombinationspåle. Det beror på olika skillnader i priser, beständighet och hållfasthet. En 

kombinationspåle kan vara en träpåle i botten under grundvattenytan som är skarvad med en 

hylsskarv till en betongpåle. Denna metod används framförallt som kohesionspåle (Olsson & 
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Holm, 1993). Fördelen med denna metod är att billigare material kan väljas under rätt 

förutsättning. Betong- och stålpålar är fördelaktiga i jordar där grundvattenytan varierar 

kraftigt och träpålar är fördelaktigt när pålen befinner sig under grundvattenytan. Detta då 

stål- och betongpålar är mycket mer beständiga mot variationer av fukt och väta men är dyrare 

än träpålar. Genom att använda en kombinationspåle av trä och betong fås en bra ekonomiskt 

lösning (Hansbo, 1989).  

Det finns en påltyp som är icke massundanträngande och som kallas för stålkärnepåle. 

Metoden går ut på att ett stålrör borras ner i marken och sedan fylls med betong och en 

stålkärna som tar upp lasten (Olsson & Holm, 1993). Anledningen till att den fylls med betong 

är att öka förmågan att ta upp last samt att minska korrosionen i pålen då betong har basiska 

egenskaper (Venkatramaiah, 2013).  

2.4.5 Pålmetoder 

Det finns tre typer av metoder som används för att applicera pålen i marken och det är slagna 

pålar, grävpålar och borrade pålar (Venkatramaiah, 2013). 

2.4.5.1 Slagna pålar 

Slagna pålar kan vara av stål, trä och prefabricerad betong. Den prefabricerade slagna 

betongpålen är den vanligaste i Sverige (Olsson & Holm, 1993). Figur 8 visar när en pålkran 

slår ner en betongpåle med hjälp av en hejare. Antingen slås pålarna vertikalt eller i vinkel ner 

i marken beroende på last och moment i konstruktionen. Slagningen av pålen görs med olika 

typer av hejare. Metoden att slå pålar är enkel men den skapar också rörelser och vibrationer 

i marken samt oljud i omgivningen. Hejaren monteras på en pålkran och de hejare som 

används idag är oftast linhejare, hydraulhejare, lufthejare, dieselhejare eller vibrationshejare. 

 

Figur 8: en pålkran som för ner pålar i jorden (Herkules, 2016) 
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 Linhejare även kallad fallhejare, är den enklaste typen av hejare. Metoden går ut på 

att en tung hammare så kallad ”hejare” lyfts och släpps ner mot pålen i en serie för att 

slå pålen ner i marken (Venkatramaiah, 2013). 

 Hydraulhejaren består av en hydraulisk kolv som lyfter hejaren till en önskad höjd och 

sedan snabbt drar sig tillbaka så att hejaren faller fritt mot pålen och på så sätt för ner 

den i marken (Olsson & Holm, 1993). 

 Lufthejare, är en typ av hejare där hammaren lyfts upp av ång- eller av tryckluft för att 

sedan släppas och föra ner pålen i marken. Tryckluftshejarens cykel är betydligt 

snabbare än vad en linhejare är. Det finns olika typer av tryckluftshejare där hejaren är 

enkel- och flerverkande, skillnaden är frekvensen på slagcykeln. Vilket med andra ord 

kan beskrivas av hur snabbt pålen slås ner i marken. Dock kan en hejare med högre 

frekvens få ojämna slag och utöva ett hårt slitage på både påle och maskin 

(Venkatramaiah, 2013). 

 Dieselhejare, är en typ av hejare som drivs genom en dieselförbränningscykel. 

Stålcylindern där hejaren sitter fylls med diesel. När hejaren faller ner gravitativt så 

komprimeras dieseln och antänds så att hejaren åker upp igen och cykeln börjar om. 

Energin som hejaren utövar på pålen är hög i förhållande till hejarens vikt. Metoden är 

ekonomisk och enkel men icke miljövänlig, på grund av dess dieselaggregat (Olsson & 

Holm, 1993) (Venkatramaiah, 2013). 

 Vibrationshejare är en hejare som vibrerar med en hög frekvens av roterande vikter 

och med rätt resonans slår den ner spont och pålar i marken. Metoden är snabb och 

relativt tyst (Venkatramaiah, 2013).  

Vid de flesta pålningsmetoderna där slag för ner pålen i marken, måste en slagdyna och en 

slagkubb finnas mellan påle och hejare. Slagdynans två viktigaste uppgifter är att fördela och 

centrera kraften från hejaren jämt över pålen och slagkubbens uppgift är att skydda 

framförallt pålens översida från att slås sönder vid de hårda stötarna (Olsson & Holm, 1993).  

Stoppslagning görs för att verifiera bärförmågan i pålen. Den verifieras genom studera hur 

mycket pålen sätter sig när den belastas med en serie slag från hejaren. Vid stoppslagningen 

ska pålens sättning ha en avtagande tendens. Vid pålning mot berg slås en serie slag så att 

bergskon mejslas in i berget. Efterslagning utförs på spetsburna pålar där det finns risk för att 

pålen har lyfts och saknar kontakt med fast underliggande material. Kontrollslagning utförs 

för att kontrollera om pålens spets har rört sig när närliggande pålar har pålats (Olsson & Holm, 

1993). 

Vid pålslagning kan massundanträngning vara problem i känsliga miljöer som i stadsmiljö. Det 

förebyggs genom att dra lerproppar eller att borra ur massa med hjälp av en skruvborr. Dra 



18 
 

lerpropp är en metod där ett rör med mindre diameter än pålen, trycks ner i marken och tar 

bort material. Innan pålen slås dras röret upp och pålen slås ner i det nytillkomna hålet. Med 

augerborren borras det ett hål till pålen istället. 

2.4.5.2 Grävpålar 

Grävpålar är en icke massförträngande påle som är vanlig i många länder, dels på grund av 

att den inte är massförträngande och tar stora laster men också vid utförandet ger ifrån sig 

låga nivåer av buller och vibrationer vilket är att föredra i stadsmiljö och andra platser med 

känslig omgivning (Olsson & Holm, 1993). Metoden kan föra ner pålen både vertikalt och i 

vinkel (Venkatramaiah, 2013). Tillvägagångsättet för att tillverka en påle är att ett hål borras, 

vilket visas i Figur 9, eller grävs till ett erforderligt djup där berg eller tillräckligt hållfast mark 

finns. Schakten utförs ofta i jordar med kohesion- eller friktionsmaterial med en gripskopa 

eller en augerborr. Metoden kan användas i blockiga jordar där fallmejslar används och 

sedan schaktas pålens hål gripskopa för att föra schakten neråt. Schakten fylls sedan med 

betong och armering (Olsson & Holm, 1993). En variant på grävpålen är CFA-pålen där borras 

ett hål med en augerborr ner till erforderligt djup och sedan pumpas betong ner genom 

borrstången medan borren skruvas uppåt (Olsson & Holm, 1993). En stor fördel med grävda 

pålar är att pålen kan få färdig höjd vid tillverkningstillfället och inte behövs kapas efteråt. 

Det ger borrpålar konkurrensfördelar gentemot de andra påltyperna, där pålkapning är ett 

tidskrävande och arbetsmiljöfarligt moment. 

 

Figur 9: En pålkran som borrar hål med en augerborr. I hålet gjuts sedan en påle (Grundlägging CFA, Herkules, 2015) 

2.4.5.3 Borrade pålar 

Borrade pålar kan vara cirkulära stålrörspålar men även injekterade pålar. Vid stålrörspålar av 

typ RD-påle, där har röret en borrkrona nertill, vilket visas i Figur 10. Pålmaskinen borrar ner 

röret till fast berg och sedan frigörs röret från maskinen. Ibland tillåts borrkronan vara kvar 
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och då kallas de för centrisk borrning och i de fall borrkronan avlägsnas kallas det för excentrisk 

borrning. Röret görs rent och fylls med betong och ibland armering. Denna metod fungerar 

bra i blockiga jordar där det är svårt att gräva och slå ner pålarna (Venkatramaiah, 2013). 

Metoden när pålar borras är fördelaktig när underliggande berg sluttar kraftigt och när 

omgivningen är känslig för vibration eller om noggrannheten för pålen är av stor vikt (FINRA, 

2003). Metoden för borrpålar är icke massundanträngande och den skapar små vibrationer 

(Olsson & Holm, 1993). 

 

 

Figur 10: Principen hur en RD-borrpåle tillverkas. Ett hål för pålen borras och sedan fylls hålet med betong (FINRA, 2003). 
Denna metod är excentriskborrning då borrkronan tas med upp. 

2.5 Mätning 

Byggmätningen började redan under antiken och gamla Egypten. Pyramiderna byggdes med 

enkla mätredskap som linjaler och lod (Memphis University, 2015). Idag används mycket mer 

avancerade metoder som lasrar, optik och radiovågor. Byggmätningen utgör principen för att 

den teoretiska byggnaden ska bli en verklig byggnad, med olika former och ytor. Mätningarna 

anges i SI-enheter som längd i meter och vinkel i antingen grader eller gon vilket visas i 

ekvation 2.16 och 2.17. 

1° 𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜋

180
     (2.16) 

1° 𝑔𝑜𝑛 =
𝜋

200
      (2.17) 

Idag utgår byggmätningen från ett referenssystem som anger läget för en punkt någonstans 

på jordytan. Det vanligaste systemet som används i Sverige idag är SWEREF 99TM som är två 

dimensioner i plan och RH 2000 i höjd. Myndigheten Lantmäteriet ansvarar för rikets 

grundsystem. Kommunerna har sedan egna system som är anpassade till Lantmäteriets 

system (Lantmäteriet, 2015). 
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Det finns flera olika mätinstrument idag inom byggmätningen, både avancerade och enkla 

som måttband och lod. Dagens mest använda utrustningar är lasrar, GPS/GNSS, 

avvägningsinstrument och totalstationer. Lasrar finns i flera variationer till olika ändamål, som 

till exempel rörlaser som håller rätt fall i ledningarna vid anläggning. Men även plan- och 

tvåfallslaser som håller en konstant höjd eller lutning som mätteknikern kan mäta mot. 

GPS/GNSS är mätning mot satelliter. Det är ingen exakt mätning men noggrannheten kan 

justeras upp om en koordinatbestämd basstation ger mottagaren, kallad rover, en korrektion 

för atmosfärens påverkan på signalen, vilket ger bättre noggrannhet i mätningen. Detta kallas 

för RTK, Real Time Kinematic. Avvägare är ett instrument som står plant och för en känd höjd 

vidare eller väger av höjdskillnader i ett område. Totalstation är ett instrument som från kända 

punkter kan mäta vinklar och längder. Utifrån trigonometriska samband kan även 

totalstationen behandla andra positioner trigonometriskt. 

2.6 PLAXIS 

2.6.1 Introduktion till PLAXIS 

Utvecklingen av det finita element program som är dagens PLAXIS började år 1987 vid Delft 

tekniska universitet i Nederländerna. Initiativet för utvecklingen av PLAXIS togs av 

Rijkswaterstaat, som är en del av det Nederländska departementet för infrastruktur och miljö. 

Orsaken till PLAXIS utveckling var att Rijkswaterstaat ville analysera fördämningar på mjuka 

jordar i det nederländska landskapet, Hollands lågland. PLAXIS utvecklades först för att vara 

ett användarvänligt tvådimensionellt finit elementprogram. Men efter att ha blivit 

Windowskompatibelt 1998 utvecklades programmet vidare till ett tredimensionellt program, 

PLAXIS 3D som lanserades under 2010. Idag används PLAXIS som ett kommersiellt verktyg för 

praktisk analys av jordar och berg, mestadels för att minska tidskrävande och klumpiga 

beräkningar som finit elementberäkningar tenderar att bli (Brinkgreve, 2015). 

En modell i PLAXIS 2D är en FE-modell som baseras på en geometrisk figur i ett x-y plan. Planet 

som ligger i ett globalt kartesiskt koordinatsystem är x-y-z orienterat där z-axeln går mot 

användaren. Det leder till att tryckspänningar blir negativa och dragspänningar blir positiva 

som Figur 11 i den högra bilden visar. 

 

Figur 11: Koordinatsystem med positiva spänningar (PLAXIS2D, 2015A). 
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2.6.2 Deformation 

Eftersom att problemen i PLAXIS2D, egentligen är tredimensionella problem så måste ett 

antagande om deformationstillståndet göras. I PLAXIS2D antas att deformationstillstånden är 

plana eller axisymmetriska vilket visas i Figur 12 (PLAXIS2D, 2015A). 

 

Figur 12: Plan deformation till vänster och axisymmetrisk deformation till höger (PLAXIS2D, 2015A). 

Genom ett antagande kan jordens deformationstillstånd förenklas från ett tredimensionellt 

problem till ett tvådimensionellt. I ett antagande om plan deformation, antas det att den 

analyserade konstruktionen är mycket längre än vad den är bred och på så sätt blir 

deformationen i z-led försumbar och antas vara noll. För cirkulära kroppar med ett cirkulärt 

tvärsnitt där kroppen centreras runt y-axeln, antas deformation och spänningstillståndet vara 

identiska i alla radiella riktningar (PLAXIS2D, 2015A). 

2.6.3 Elementnät 

PLAXIS2D har en automatisk funktion som genererar ett elementnät. Nätet är uppbyggt av 

trianglar som innehåller noder med triangulära element som har antingen 6- eller 15-noder 

för varje element (PLAXIS2D, 2015A). Från valet av antalet noder väljs sedan hur fint 

elementen ska fördelas. PLAXIS2D har fem fördefinierade val av hur fint elementen ska 

fördelas, från grovt nät ”very coarse” till fint nät ”very fine” (PLAXIS2D, 2015A). Det grova 

nätet genererar inga noggranna beräkningar, dock går beräkningarna snabbt och de kan visa 

ett ungefärligt värde. Nätet förfinas till en viss punkt då det inte ger någon nämnvärd 

förbättring där det sen avslutas. De fina näten används om beräkningarna ska bli noggranna, 

men noggranna beräkningar kan vara onödiga och ta lång tid då spänningsberäkningarna sker 

i varje nod (PLAXIS2D, 2015A). 

2.6.4 Materialmodeller 

Det mekaniska beteendet hos jordar kan modelleras med olika noggrannhet. I PLAXIS finns 

det olika modeller för att beskriva elasticitet och plasticitet i jordar och berg. Vilken modell 

som används beror på problemtyp, där viktiga parametrar är jordtyp och om det är avlastning 

eller kompression. PLAXIS2D har många modeller både för- eller användardefinierade. Några 

av de vanligaste av de fördefinierade modellerna beskrivs i kapitel 2.6.5- 2.12 (PLAXIS2D, 

2015B) 
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2.6.5 Linjär elastisk modell 

Linjär elastisk modell är baserad på Hooke´s lag om isotropisk elasticitet. Modellen har två 

ingående elastiska parametrar vilka är elasticitetsmodulen E och kontraktionstalet ν. Linjär 

elastisk modell beskriver jorden som linjär och reversibel. På så sätt saknar metoden viktiga 

parametrar som beskriver dess rätta beteende. Linjär elastisk modell är lämplig till att 

modulera styva volymer som betong i jordar (PLAXIS2D, 2015B). 

2.6.6 Mohr-Coulombs modell 

Jordar beter sig mer icke linjärt än linjärt när de utsätts för en spänning eller töjning. Modellen 

baseras på Mohr-Coulombs brottkriterium och är en enkel modell med ett fåtal parametrar 

(PLAXIS2D, 2015B). 

Mohr-Coulomb är en linjär elastisk perfekt plastisk modell. Modellen bygger på fem 

parametrar där E är elasticitetsmodulen och ν är kontraktionstalet, dessa parametrar 

beskriver jordens elasticitet. Plasticiteten beskrivs av friktionsvinkeln ϕ och kohesionen c, 

samt dilatansvinkeln som betecknas ψ som beskriver jordens dilatans. (PLAXIS2D, 2015B). 

Enligt den klassiska plasticitetsteorin är den plastiska töjningen proportionell mot derivatan 

för spänningsfunktionen med avseende på spänningarna (PLAXIS2D, 2015B). Det kan förklaras 

med ett jordprov som belastas över en kritisk gräns så att jordprovet inte kan återfå sin 

ursprungliga form efter avlastning. Figur 13 visar att jorden har nått sin högsta spänning och 

deformationerna som består efter avlastning (PLAXIS2D, 2015B). 

 

Figur 13: Principen bakom elastisk perfekt plastisk modell. Där jorden belastas och först tar upp lasterna elastiskt tills jorden 
har nått sin kritiska gräns och tar upp lasterna plastisk (PLAXIS2D, 2015B). 

Mohr-Coulombs brottsteori definieras som att, ” brott inträffar för det spänningstillstånd för 

vilket den största spänningscirkeln precis tangerar Coulombs brottlinje (inritad i Mohr-

planet)” (Axelsson, 1998) vilket Figur 14 och Figur 15 visar. Coulombs brottlag är ett linjärt 

samband mellan skjuvspänningen och normalspänningen i jordar där brottkurvans lutning är 

friktionsvinkeln (Axelsson, 1998). Ekvation 2.18 beskriver sambandet i Mohr-Coulombs 

brotteori. 
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𝜏𝑓 = 𝜎𝑛
′ ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜙′     (2.18) 

Tillsammans med jordens kohesion kan Mohr-Coulombs brottkriterium skrivas som ekvation 

2.19 

𝜏𝑓 = 𝑐′ + 𝜎𝑛
′ ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜙′     (2.19) 

 

 

Figur 14: Coulombs brottlinje i Mohr-planet för en odränerad jord med både friktions och kohesions material (PLAXIS2D, 
2015B). 

Då jorden enbart sammanhålls av kohesionkrafter är friktionsvinkeln ϕ lika med noll. Då 

friktionsvinkeln är noll blir skjuvspänningen konstant, då blir kohesionen c lika med den 

odränerade skjuvhållfastheten su och Coulombs brottkurva blir horisontell, vilket visas i Figur 

15 (PLAXIS2D, 2015B). 

 

Figur 15: Coulombs brottlinje i Mohrplanet för en jord med kohesions material, där friktionsvinkeln är noll (PLAXIS2D, 
2015B). 

2.6.7 Hardening soil modell 

Hardening soil modell är en avancerad modell för simulering av det hårdande beteendet i olika 

jordar, både kohesionsjordar och friktionsjordar. Modellen använder sig av Mohr-Coulombs 

brottkriteriums parametrar men lägger även till olika elasticitetsmoduler som representerar 

olika plastiska och elastiska laster. De tre elasticitetsmodulerna är E50, E10 och Eur, Figur 16 visar 

hur elasticitetsmodulerna erhålls. Parameter m adderas för att beskriva beroendet mellan 
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jordens spänningar och styvhet (PLAXIS2D, 2015B). Modellens idé är en hyperbolisk relation 

mellan den vertikala töjningen och brottspänningen, huvudsakligen i ett triaxialförsök. När 

jorden utsätts för en brottspänning minskar jordens styvhet och jorden deformeras (Schanz, 

Vermeer, & Bonnier, 1999). 

 

Figur 16: Elasticitetsmodulerna beskrivna i ett triaxialförsök (PLAXIS2D, 2015B). 

E50
ref är referens elasticitetsmodulen och E50 är referens elasticitetsmodulen av den plastiska 

töjningen som fås fram vid en lastökning från noll till halva brottlasten i ett dränerat 

triaxialförsök (Schanz, Vermeer, & Bonnier, 1999). Eoed
ref kallad ödometermodulen, beskriver 

hur den plastiska töjningen beror på kompressionen av jorden. Eur
ref beskriver den elastiska 

av- och pålastningen. E50
ref och Eur

ref löses med hjälp av definitionen i Figur 17 (PLAXIS2D, 

2015B).  

 

Figur 17: Definitionen av E50 och Eur För ett dränerat triaxialförsök (PLAXIS2D, 2015B). 

Eoed
ref

 löses ut genom en tangent i en spännings-töjningskurva för ett ödometertest, för ett 

visst referenstryck pref, enligt definitionen i Figur 18 (PLAXIS2D, 2015B). 
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Figur 18: Definitionen av och Eoed för ett ödometertest (PLAXIS2D, 2015B). 

Parametern E50 erhålls genom Ekvation 2.20. Då relationen mellan jordens aktuella spänning 

och den initiala styvheten vid den primära lastningen när pref enligt PLAXIS förinställning är 

100kPa (PLAXIS2D, 2015B). 

𝐸50 = 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

(
𝑐∗𝑐𝑜𝑠𝜑−𝜎3

′ ∗sin 𝜑

𝑐∗𝑐𝑜𝑠𝜑+𝑝𝑟𝑒𝑓∗𝑠𝑖𝑛𝜑
)

𝑚

    (2.20) 

För av- och pålastningens spänningar ska kunna beskrivas beräknas parametern Eur genom 

ekvation 2.21. Vanligtvis antas Eur
ref vara lika med 3*E50

ref och det är samma som 

förinställningarna i PLAXIS (PLAXIS2D, 2015B). 

𝐸𝑢𝑟 = 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

(
𝑐∗𝑐𝑜𝑠𝜑−𝜎3

′ ∗sin 𝜑

𝑐∗𝑐𝑜𝑠𝜑+𝑝𝑟𝑒𝑓∗𝑠𝑖𝑛𝜑
)

𝑚

    (2.21) 

Genom att lösa ut tangenten Eoed
ref för spännings-töjningskurvan i ödometertestet kan värdet 

för Eoed erhållas genom ekvation 2.22. 

𝐸𝑢𝑟 = 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

(
𝑐∗𝑐𝑜𝑠𝜑−

𝜎3
′

𝐾0
𝑁𝐶∗sin 𝜑

𝑐∗𝑐𝑜𝑠𝜑+𝑝𝑟𝑒𝑓∗𝑠𝑖𝑛𝜑
)

𝑚

    (2.22) 

Hardening soil är en metod som kräver många parametrar. Dessa parametrar erhålls ur 

laboratorieförsök som ödometertest och triaxialförsök. Modellen kräver också tidsödande 

beräkningar då den approximerar en hyperbolisk relation för av- och pålastning (PLAXIS2D, 

2015B). Denna metod kan användas för till exempel beräkningar av vägbankar och 

järnvägsbankar som av- och pålastas ofta. 

2.7 Dränerad och odränerad analys 

Vid beräkningar och analyser skiljer teorin, på om jorden är dränerad eller odränerad. 

Spänningsförändringar som medför deformationer är både momentana och tidsberoende. Vid 

en momentan spänningsändring är det stötbelastning som medför formändringar. Vid 

tidsberoende deformationer påverkas portrycket och jorden blir dränerad, så kallad 
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konsolidering. Jorden och dess skelett blir bärande, på så sätt påverkar krypning också jordens 

deformation (Larsson, 2008). 

När en odränerad analys utförs så belastas den odränerade jorden snabbt, så att den inte 

konsoliderar. Vid belastningen uppstår portrycksändringar som jämnas ut och dräneras med 

tiden och till följd av det uppstår deformationer. På så sätt blir den odränerade hållfastheten 

ett ”korttidsbeteende” och den dränerande hållfastheten ett ”långtidsbeteende”. Vid 

beräkning av konstruktioner medför tidshorisonten vilken modell som ska användas. Vid 

temporär spontning kan en odränerad analys användas och vid en beräkning av en permanent 

konstruktion kan en dränerad analys användas (Larsson, 2008). 

2.8 Kompressionsmodul och ödometertest 

Kompressionsmodulen M även kallad ödometermodulen bestäms vid ett ödometertest.  

Ett ödometertest är en vanlig metod för att utvärdera jordens kompressionsegenskaper. Vid 

ödometerförsöket omsluts ett jordprov av en ring som ska förhindra provet från att 

deformeras horisontellt. På provet läggs en stämp med en porös filtersten som kan släppa 

igenom vatten, en filtersten finns även på jordprovets undersida med ett dränerande syfte. 

På stämpen förs sedan en last, vattnet dräneras bort och en deformation i vertikal led uppstår. 

Figur 19 visar uppställning för ett ödometertest. Således studeras förhållandet mellan den 

axiella lasten och jordprovets deformation i vertikalled (Axelsson, 1998). 

 

Figur 19: Försökuppställning för ett ödometertest (Larsson, 2008). 

Kompressionsmodulen bestäms genom att vertikalspänningen ökas för ett jordprov som 

förhindras att deformeras i horisontalled. Genom att provet bara kan deformeras vertikalt så 

motsvarar det en last på markytan eller förändringar i jorden som till exempel en 

grundvattensänkning då vattnet försvinner ur porerna och enbart jordskelettet blir bärande. 

Figur 20 visar metoden där lasten i vertikalled ökar, samtidigt som deformationen bara kan 

tas i verikalled (Larsson, 2008). 
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Figur 20: Ödometerförsöket där provet belastas i vertikalled samtidigt som provet förhindras att deformeras i horisontalled 
(Larsson, 2008). 

Kompressionsmodulen definieras som sambandet mellan spänningen och deformationen för 

ett jordprov i vertikalled, vilket visas i Figur 21. Ur Figur 21 kan formeln till 

kompressionsmodulen härledas som ekvation 2.23. Ekvation 2.23 beskriver kvoten mellan 

spänningen i vertikalled och kompressionen som uppstår när  jorden konsolideras. 

𝑀 =
∆𝜎𝑉

′

∆𝜀𝑉
      (2.23) 

 

Figur 21: Förhållandet mellan vertikaltrycket och kompressionen för ett jordprov (Larsson, 2008). 

2.9 Elasticitetsmodul och kontraktionstal 

Kontraktionstalet och elasticitetsmodulen är viktiga faktorer i Mohr-Coulombs brottkriterium. 

Dessa parametrar kommer ifrån samband mellan spänning och töjning och är ofta rent 

teoretiska. Figur 22 visar teorin bakom parametrarnas antagande där en horisontell last 

belastar ett jordprov och töjning uppstår till följd av belastningen (Larsson, 2008). 
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Figur 22: Figuren visar relationen mellan spänning och töjning för ett jordprov vid bestämning av elasticitetsmodul och 
kontraktionstal (Larsson, 2008). 

Elasticitetsmodulen för ett dränerat jordskelett bestäms genom att provets spänningar ökar i 

horisontalled och provets deformation ökar vilket visas i Figur 22. Ekvation 2.24 beskriver 

förhållandet mellan spänningen och töjning, den så kallade Hooke’s lag (Larsson, 2008). 

𝐸 =
Δ𝜎

Δ𝜀
      (2.24) 

Kontraktionstalet bestäms genom hur töjning i jordprovet förhåller sig till varandra i 

huvudspänningsriktningarna, vilket ekvation 2.25 beskriver (Larsson, 2008). 

𝜐 = −
Δ𝜀3

Δ𝜀1
      (2.25) 

Trots att parametrarna är teoretiska, försöks de ändå inom geotekniken bestämmas för att 

användas i beräkningar. Dessa parametrar ger ett bra samband mellan beräknade 

deformationer och verkliga deformationer för jordar. Kontraktionstalet och 

elasticitetsmodulen kan också härledas av skjuvmodulen G och tryckmodulen K (Larsson, 

2008). Så istället för ekvation 2.25 kan kontraktionstalet härledas ur ekvation 2.26 och 2.27. 

𝜐 =
1−2𝐺 3𝐾⁄

2+2𝐺 3𝐾⁄
      (2.26) 

𝐸 =
3𝐺

1+2𝐺 3𝐾⁄
      (2.27) 

Med hjälp av ekvation 2.25, 2.26 och 2.27, kan sedan elasticitetsmodulen för jorden beräknas 

genom ekvation 2.29 

𝐸 = 2𝐺(1 + 𝜐)     (2.29) 

2.10 Friktionsvinkel 
Friktionsvinkeln ϕ bestäms av jordens inre friktion. Friktionsvinkeln påverkas av kornstorlek, 

form och kornfördelning, men också av jordens direkta kontaktfriktion mellan jordens 
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partiklar (Larsson, 2008). För rena kohesionsjordar som hålls ihop av kohesionskrafter är 

friktionen obefintlig och därav blir friktionsvinkeln noll. 

2.11 Dilatans 

Dilatans beskrivs av dilatansvinkeln ψ och är storleken på den plastiska volymökningen under 

plastisk skjuvning och är antagen att vara konstant under den plastiska deformationen av 

jorden. När dilatansvinkeln är noll motsvaras det av att volymen är konstant när 

deformationen skett under skjuvning (Finesoftware, 2015). Volymförändring på grund av 

dilatans är viktig, då den ger upphov till sättning eller hävning under skjuvning vilket Figur 23 

visar. Överkonsoliderade och normalkonsoliderade leror karakteriseras av en väldigt låg 

dilatansvinkel som antas vara noll. För sand och friktionsmaterial med en friktionsvinkel på 

över 30⁰ uppskattas dilatansvinkeln med beräkningar och dilatansvinkeln beräknas enligt 

ekvation 2.30. För negativ dilatans antas vinkeln vara noll (Finesoftware, 2015). I Figur 23 visas 

teorin grafiskt för hur dilatans sker under skjuvning (Bartlett, 2015). 

𝜓 = 𝜑 − 30°      (2.30) 

 

Figur 23: Till vänster, ingen dilatans sker under skjuvning av jorden. Dilatansvinkeln blir således noll. Till höger, dilatans sker 
under skjuvning och volymen får en markant ökning. Där av får jorden en dilatansvinkel (Bartlett, Mohr-Coulomb Model, 
2015). 

2.12 Permeabilitet och grundvatten 

Permeabilitet är ett mått på jords vattengenomtränglighet. Speciellt i varviga jordar som till 

exempel siltskiktiga leror kan permeabiliteten variera med strömningsriktningar (Larsson, 

2008). I dessa fall kan då den vertikala permeabiliteten överstiga den horisontala. De största 

faktorerna som avgör en jords permeabilitet är porstorlek och total porvolym (Larsson, 2008). 

Permeabiliteten är av stor betydelse vid till exempel dimensionering av brunnar, tätskikt, vid 

spridning av markföroreningar och vilken beräkningsmodell som ska användas för beräkning 

av sättningar och släntstabilitet. Permeabiliteten kan bestämmas antingen genom fält- eller 

laboratorieförsök (Larsson, 2008). 
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Grundvatten kan vara ett stort problem vid byggandet av konstruktioner då markstabiliteten 

och markens sättningsegenskaper är starkt kopplade till grundvattnets nivåer (Larsson, 2008). 

Grundvattennivån är ingen konstant nivå utan ändrar sig med bland annat årstider, nederbörd 

och markarbeten i området. I vissa fall kan den teoretiska grundvattenytan ligga högre upp än 

marknivån, det kallas för artesiskt portryck och finns bland annat i stadsdelen Kungsängen i 

Uppsala (WSP samhällsbyggnad, 2011). 

2.13 Laster enligt Eurocode 

Eurocode är vid lastberäkning uppdelat i permanenta och variabla laster. 

Den permanenta lasten är byggnadens egentyngd vilket motsvarar tyngden av byggnadens 

konstruktionsdelar, jordlast och jordtryck som laster mot murar men även jordlaster på garage 

och dylikt, samt vattentryck som motsvarar vattnets djup mot konstruktionsdelen (Isaksson, 

Mårtensson, & Thelander, 2010). 

Den variabla lasten utgörs av nyttig last som är last från inredning och personer, eller laster 

som varierar med tiden. Den nyttiga lasten är ofta standardiserade och förutbestämda för 

konstruktionens användningsområde och lokaltyp. Ur detta det kan utläsas en utbredd last qk 

eller en koncentrerad last Qk. Snölast är en variabel last som varierar var i Sverige byggnaden 

är uppförd och dess grundvärde motsvarar en återkomsttid på det maximala snöfallet på 50 

år. Snölasten varierar också beroende på takets form och vindriktningen. Vindlasten är en 

variabel last som är riktad vinkelrätt mot den belastade ytan. Lasten beskriver ett över- eller 

undertryck mot ytan (Isaksson, Mårtensson, & Thelander, 2010). 

Konstruktionen påverkas oftast av flera laster samtidigt. Dessa laster sätts ihop till 

lastkombinationer där brott- och bruksgränstillståndet beräknas. 

Brottgränstillståndet definieras av fyra olika fall enligt Eurocode 0 (Isaksson, Mårtensson, & 

Thelander, 2010). 

 EQU- Förlorad Statisk jämvikt hos konstruktionens bärverk. 

 STR- På grund av inre brott eller för stor deformation av en bärverksdel, där materialet 

är den avgörande faktorn. 

 GEO- Brott eller deformation på grund av att jorden eller bergets hållfasthet är 

avgörande 

 FAT- På grund av utmattning så har bärverket gått till brott. 

Bruksgränstillståndet beräknas enligt tre olika lastkombinationer (Isaksson, Mårtensson, & 

Thelander, 2010). 
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 Karakteristisk lastkombination, som används vid dimensionering mot permanent 

skada. 

 Frekvent lastkombination, som används vid beräkning av tillfälliga olägenheter. 

 Kvasipermanent lastkombination, som används vid beräkning av till exempel 

beräkning av långtidseffekter som krypning av betong. 

Brottsgränstillstånd beräknas genom ekvationerna 2.31- 2.34. 

För egentyngd som huvudlast. 

𝐸𝑑 = 1,0 ∗ 1,35 ∗ ∑ 𝐺𝑘 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ ∑ ψ0 ∗ 𝑄𝑘   (2.31) 

För variabellast som huvudlast i EQU, (uppsättning A). 

𝐸𝑑 = 1,0 ∗ 1,2 ∗ ∑ 𝐺𝑘 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 𝑄𝑘 + ∑ 1,0 ∗ 1,5 ∗ ψ0 ∗ 𝑄𝑘  (2.32) 

För variabellast, beroende på last situation för STR/GEO, (uppsättning B). 

𝐸𝑑 = 1,0 ∗ 1,2 ∗ ∑ 𝐺𝑘 + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 𝑄𝑘 + 1,9 ∗ 1,5 ∗ ∑ 1,0 ∗ 1,5 ∗ ψ0 ∗ 𝑄𝑘  (2.33) 

För variabellast beroende på lastsituation för STR/GEO (uppsättning C). 

𝐸𝑑 = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ∑ 𝐺𝑘 + 1,0 ∗ 1,4 ∗ ∑ ψ0 ∗ 𝑄𝑘   (2.34) 

Gk för ett konstruktionselement beräknas med ekvation 2.17. 

𝐺𝑘 =
(ℎö𝑗𝑑∗𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑∗𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘)

𝛾
      (2.35) 

Det karakteristiska värdet för den permanenta lasten, för en specifik last, konstruktionsdel 

eller faktorn för den variabla lasten är tabellerade i konstruktionsböcker men brukar också 

finnas på konstruktionsritningar (Isaksson, Mårtensson, & Thelander, 2010). 

2.14 Stödkonstruktioner och platta på mark 

För plattor och stödkonstruktioner i PLAXIS2D använder programmet orthotropisk elasto-

plastiskt beteende för ett plattelement i beräkningen. Det elastiska beteendet är definierat av 

parametrarna normalstyvhet, böjstyvhet och tvärkontraktionstalet (PLAXIS2D, 2015B). 

När plasticiteten är i beaktning, tar PLAXIS-programvaran hänsyn till det maximala 

böjmomentet och den maximala normalkraften. Böjmomentet definieras som kraft 

multiplicerat med längd per breddenhet och den maximala normalkraften är kraft per ytenhet. 

Som standardvärde sätter PLAXIS det maximala böjmomentet till 1*1015 mm4 om 

materialtypen är elastisk (PLAXIS2D, 2015B). 
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3 Fallstudie 

3.1 Bostadshusen i Kungsängen 

Bostadshusen som analyseras ligger nästintill på rad längst Sågargatan som senare längre 

norrut byter namn till Ångkvarnsgatan. Figur 24 är rätt så missvisande då det har byggts ett 

antal hus och gator till i området som inte hunnits ritas in i kartorna. 

 

Figur 24: Fastigheterna Ångkvarnen, Industristaden och Åriket längst Sågargatan som senare byte namn till Ångkvarnsgatan 
(Uppsala kommun, 2016). 

3.2 Industristaden 

3.2.1 Beskrivning 

JM och Skanska har byggt bostäder och lokaler i fyra kvarter med ett torg i mitten. Av dessa 

fyra hus har JM byggt de norra som ligger längst Siktargatan och Skanska har byggt de två 

södra bostadshusen som ligger längst Mältargatan. Fastigheterna ligger ca en kilometer sydost 

om Uppsala centrum och ett par hundra meter från Kungsgatan i öst och Fyrisån i väst. Huset 

som studerats är JMs hus som är byggt i korsningen Sågargatan-Siktargatan. Huset är sex till 

sju våningar och har ett parkeringsgarage för boende förlagt under fastigheten och 

innergården (Skanska, 2002). Figur 25 visar husets utseende. Huset som är uppfört under 2008 

och 2009 är grundlagt med en samverkansgrundläggning med kohesionspålar och platta på 

mark, där hus och garage är skilda konstruktioner vilket visas i Figur 26. Fastigheten innehåller 

126 lägenheter och 135 parkeringsplatser. 
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Figur 25: Det Norra kvarteret Industristaden i Kungsängen (Westling, 2015). 

 

 

Figur 26: Grundläggningsmetoden för Industristaden med platta på mark kombinerade med pålar både för flerbostadshuset 
och garaget. Sektionsritningen är modifierad för att grafiskt beskriva grundläggningen (Knut Jönsson Ingenjörsbyrå AB, 
2003). 

3.3 Ångkvarnen 

3.3.1 Beskrivning 

Kvarteret Ångkvarnen ligger i den norra delen av Kungsängen, Figur 27 visar Ångkvarnens 

utseende. Kvarteret omfattar 195 lägenheter och ett parkeringsgarage i två plan, till skillnad 

från Åriket och Industristaden som har ett parkeringsgarage i ett plan. Parkeringsgaraget har 
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plats för 185 bilar. Före byggnationen användes platsen som parkeringsplats med närhet till 

ett par stora arbetsplatser som Nordmills, Gamla Uppsala buss och kontorshuset Munin. Viss 

affärsverksamhet bedrivs idag vid entreplan, bland annat en frisörsalong och en 

resturangverksamhet med tillhörande uteservering. Byggstart var i mars 2008 och den första 

inflyttningen skedde under 2010. Grundläggningen som utförts vid byggnationen av kvarteret 

Ångkvarnen är en samverkansgrundläggning med kohesionspålar och en förstärkt fribärande 

betongplatta för garaget. Figur 28 visar grundläggningskonstruktionen. 

 

Figur 27: Kvarteret Ångkvarnen i korsningen där Sågargatan byter namn till Ångkvarnsgatan (Westling, 2015). 

 

 

Figur 28: Grundläggningsmetoden för Ångkvarnen med platta på mark kombinerade med pålar för flerbostadshuset och 
platta på mark för garaget. Sektionsritningen är modifierad för att grafiskt beskriva grundläggningen (Archus Arkitekter AB, 
2008)  
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3.4 Åriket 

3.4.1 Beskrivning 

Åriket är ett bostadskomplex med ett underliggande parkeringsgarage, Figur 29 visar Årikets 

utseende. Grundläggningen för både bostadshusen och garaget är en 

samverkansgrundläggning med mantelburna kohesionspålar och platta på mark vilket visas i 

Figur 30. Fastigheten Åriket omfattar cirka 150 lägenheter i tre etapper som bildar två olika 

bostadsrättsföreningar. Ett parkeringsgarage har byggts i ett plan under innergården, som 

rymmer 150 bilar. Konstruktionen är gjord så att allt står på samma platta till skillnad från de 

övriga två husen där de är skilda konstruktioner. Tidigare på platsen där bostadshuset idag 

står stod en tegelbyggnad. Tegelbyggnaden var grundlagd med träpålar med en längd på cirka 

15 meter. Byggnaden hade även delvis källare. Tomten som till stor del var en asfalterad plan, 

sluttade lätt västerut ner mot Fyrisån (WSP samhällsbyggnad, 2011). Åriket är ett hus som ska 

attrahera flera olika målgrupper så en mix av åldrar kan uppstå, vilket har krävt att ett dagis 

har projekterats och har idag verksamhet i fastigheten.  

Byggnationen av huset skedde i två etapper Åriket 1 och Åriket 2. Båda med produktionsstart 

under 2012 och klara för inflyttning under 2014. 

 

Figur 29: Kvarteret Åriket med Anna Petrus park i förgrunden (Westling, 2015). 
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Figur 30: Grundläggningsmetoden för Åriket med samma platta på mark kombinerade med pålar både för flerbostadshuset 
och garaget. Sektionsritningen är modifierad för att grafiskt beskriva grundläggningen (Sweco Arcitects AB, 2012). 

3.5 Geotekniska undersökningar i Kungsängen 

3.5.1.1 Markförhållanden 

Marken i området var relativt flack men sluttade lätt ned mot ån och tomterna varierade max 

en meter i höjdläge. De övre jordlagren var tidigare fyllnadsmaterial från husbebyggelse och 

infrastruktur. Mäktigheten för fyllnadslagret var cirka en meter. Fyllnadsmaterialen bestod 

främst av bärlager och liknande material med ett visst inslag av byggnadsrester, som till stor 

del bestod av tegel (Skanska, 2002). Materialen fanns till största delen under parkeringsytor. 

Under fyllnadslagret finns ett mäktigt lerlager med ett djup på minst 60 till 70 meter. Lerlagret 

karakteriserades av framförallt två lager och det är ett lager sulfidlera som finns från 

underkanten av fyllnadslagret ner till ett djup på cirka 22 meter under marknivån. Under 

sulfidleran på cirka 22 meter under marknivån och nedåt finns ett lerlager. I lerlagret som 

består av glaciallera varvas leran med tunna siltskikt. Under lerlagret finns till stor del 

friktionsmaterial i form av sand, morän och åsmaterial från Uppsalaåsen (WSP 

samhällsbyggnad, 2011). Detta lager av friktionsmaterial sträcker sig ner mot 110 meter under 

marknivån (Lundin, 1988). 

Närheten till Nordmills, som är en siloanläggning för spannmål som har stora av- och pålaster, 

påverkar marken när den lastas under skördetider och avlastas succesivt eftersom. Det har 

därför visat sig vara svårt att kunna bestämma markhöjder från fixar och dubb som har stått i 

närheten av siloanläggningen under en längre tid. 
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3.5.1.2 Grundvatten 

De geohydrologiska förhållandena i Kungsängen vid portrycksmätningarna innan 

byggstartarterna, kunde beskrivas som olika system där alla system är kopplade till varandra. 

Längst ner i friktionsmaterialet finns det grundvatten som är beroende av Uppsalaåsens 

permeabilitet och dess höjdskillnad i förhållande till Kungsängen. Trycket från åsen ger 

grundvattnet på tomten artesiska egenskaper, det vill säga att vattnets teoretiska nivå skulle 

kunna vara över markytan. Markvattnet i fyllningen mellan lerans torrskorpa och markytan 

var kraftigt varierande. Enligt bedömning från den geotekniska konsulten skulle markvattnet 

kunna vara ända uppe i markytan, dock inte i närhet av fastigheter och ledningsgravar som 

dräneras. Den mäktiga leran mellan de två vattenmagasinen har en mycket låg 

genomsläpplighet och portryckets strömning går mycket långsamt vid grundvattensänkningar 

(WSP samhällsbyggnad, 2011) 

3.5.1.3 Miljöteknisk undersökning 

Uppsalaleran innehåller delvis sulfidlera och på grund av denna togs sulfidhalt i vattenförande 

skikt i beaktning. Prover från platsen visade att lermassor från aktuellt schaktdjup inte hade 

något högt sulfidinnehåll, nära de krav och gränsvärden Uppsala kommun ställer, därför har 

sulfidleran inte fått någon specialbehandling, i jämförelse om sulfidleran hade haft någon hög 

sulfidhalt. Om sulfidhalten hade varit högre hade deponikostnader, hållfasthet och materialval 

tagits i större beaktning. På grund av närheten till Uppsalaåsen togs även radon i beaktning, 

men på grund av det massiva lerlagret ansågs inte radon vara någon större risk (WSP 

Geoteknik, 2011). 

3.5.1.4 Markundersökningar och testmetoder 

Mätningar som ligger till grund för denna utvärdering och som har används till byggandet av 

dessa fastigheter är. 

 CPT-sondering, där förs en spets ner i jorden och mäter motståndet i spetsen, så kallat 

spetstryck. Metoden fungerar inte så bra i steniga och blockiga jordar men ger en bild 

av lagerföljder, jordens fasthet och variation av jordlagrens egenskaper (Vectura, 

2016). 

 Portrycksmätning, portrycket har mätts med hjälp av en CPTU-sondering och fungerar 

på liknande sätt som en CPT-sondering. 

 Vingförsök, vid vingförsök förs en vinge ner till önskat jordlager där tillåts vingen rotera 

för att registrera momentet som krävs för att brott ska uppstå (Vectura, 2016). 

 Ödometerförsök, vid ödometerförsök mäts konsolideringen av ett prov genom att låta 

provet dränera under ett axiellt tryck. 
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 Kolvprovtagning, där geoteknikern med hjälp av en kolvprovtagare tar ostörda prover. 

Kolven pressas ner i marken och ett prov erhålls. Metoden fungerar bra för kohesions 

jordar som i Kungsängen (Vectura, 2016). 

3.6 Jordens egenskaper 
Utifrån jordprover och markundersökningar har flertalet parametrar bestämts. Tabell 4, Tabell 

5 och Tabell 6 visar några parametrar som har använts vid beräkningar i PLAXIS2D. Eftersom 

Industristadens markgeotekniska rapport saknas så har antagandet att Industristadens och 

Ångkvarnen har samma geotekniska förutsättningar vilket visas i Tabell 4. 

Tabell 4: Medelvärdes resultat från borrhål 31 på fastigheten där Ångkvarnen byggdes (Bjerking, 2007). 

Djup 

m 

Material Densitet 

(ρ) t/m 

Vattenkvot 

w (%) 

Konflytgräns 

wL (%) 

Skjuvhållfasthet 

τfu (kPa) 

Sensitivitet 

St 

 

0-1 Fyllning - - - - -  

1-22 Sulfidlera 1,53 77,8 87,5 39 12,83  

22-

55 

Varvig lera 

med tunna 

siltskikt 

1,84 40,3 50,3 49 11,3  

 

Tabell 5: Medelvärden från förundersökningen av jorden för fastigheten Åriket (WSP Geoteknik, 2011). 

Djup Material Densitet 

ρ (t/m3) 

Vattenkvot 

w (%) 

Konflytgräns 

wL (%) 

Skjuvhållfasthet 

τfu  (kPa) 

Sensitivitet 

St 

0-1 Fyllning 1,75 - - - - 

1-22 Lera 1,57 81,8 96 36 10,1 

22-

55 

Lera 1,8 49 54,4 51,4 12 

 

Permeabiliteten för Åriket saknas. Därmed antas permeabiliteten vara lika för alla 

fastigheterna i Kungsängen. Med det här antagandet är permeabiliteten för Ångkvarnens 

fastighet det dimensionerande värdet för alla fastigheterna och redovisas i Tabell 6. 

Permabiliteten är erhållen ur ödometertest (Bjerking, 2007). 

Tabell 6: Permeabilitet för jordarna i Kungsängen (Bjerking, 2007). 

Jordlager Permeabilitet, k, omräknat i meter per dag, (m/dag) 

Fyllning 0,5 

Sulfidlera 6,29*10-5 

Varvig lera med tunna siltskikt 4,89*10-4 
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Hållfasthetsegenskaperna för det marknära fyllningsskiktet har inte uppmätts. Men 

geoteknikern som har skrivit den geologiska undersökningen (WSP Geoteknik, 2011), har 

angett försiktiga värden för fastigheten Åriket med en skjuvhållfasthet på 45 kPa och en 

effektiv friktionsvinkel på 35⁰. 
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4 Metodik 

Metoden för att utvärdera sättningsresultaten utgår ifrån en modell där finita-

elementberäkningar i datorprogrammet PLAXIS2D jämförs med ett verkligt sättningsresultat. 

Beräkningen görs med avseende på sättningarna för bostadshus i Kungsängen. Beräkningen 

jämförs sedan med det verkliga sättningsresultatet, som utgörs av en avvägning av 

bottenplattans sättning. Tre bostadshus ska analyseras. Bostadshusen har olika 

grundläggningsmetoder och på så sätt blir de intressanta att jämföra ur en 

effektivitetssynvinkel. Tillsammans med ekonomiska parametrar kommer metoden att mynna 

ut till hur kostnadseffektiv grundläggningen är sett till grundläggningens tillåtna sättning. Figur 

31 visar modellen för sättningsstudien i relation till grundläggningskostnader.  

 

Figur 31: Metodik för att utvärdera grundläggningens effektivitet. 

Alla ingrepp i form av schaktning, pålning och belastning som görs i och på en jord medför 

sättningar eller hävningar. Summan av dessa sättningar utgör den totala sättningen för 

bostadshuset vilket beskrivs i ekvation 4.1. Därför är det viktigt att skapa en metodik med 

modeller, materialegenskaper, material och antaganden på ett så verklighetstroget sätt som 

möjligt. 

𝛿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛿𝑆𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 + 𝛿𝑃å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝛿𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛿𝐿𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟   (4.1) 

Då prisbilden är komplicerad att redovisa för entreprenören som har byggt husen, så kommer 

endast en översiktlig kostnadsbild för varje grundläggning göras. Denna kostnadsbild tar 

hänsyn till KPI, konsumentprisindex, då det skiljer ett antal år mellan konstruktionerna, vilket 

gör att priser för material och arbete förändras. 

4.1 Bostadshusens tvärsnitt 

Att lägga representativa tvärsnitt för bostadshusen är svårt då en tvådimensionell analys ska 

göras. Tvärsnitten som läggs kommer varken representera plant töjningstillstånd eller 
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axisymmetriskt spänningstillstånd. För Ångkvarnen läggs ett tvärsnitt rakt över i mitten av 

fastighetens trapphus, där de flesta bärande väggar finns. Då det inte är symmetri mellan de 

bärande konstruktionerna på den motsatta sidan kommer den sidan med den bärande 

väggen, antas få representera även den motsatta sidan. Då symmetri i byggnadens utformning 

saknas för både Åriket och Industristaden får tvärsnittet läggas på det bäst representerande 

stället. Tvärsnitten för bostadshusen visas i Figur 32 och i Bilaga 4 där tvärsnitten är mer 

detaljerade med pålar. 

 

Figur 32: Tvärsnittsantagandet för Bostadshusen. Det vänstra är Industristaden, mittersta är Ångkvarnen och det högra är 
Åriket (Uppsala kommun, 2016). 

Laster i modellen kommer endast från konstruktionen. Inga laster från gränsande bostadshus, 

vägar eller den närliggande siloanläggningen tas med i beräkningen. 

 

4.2 Parametrar till PLAXIS 

4.2.1 Elasticitetsmodul 

Eftersom inget triaxialförsök med av- och pålastning har gjorts för jordarna så måste 

elastiscitetsmodulen uppskattas. För odränerade förhållanden med kända jordförhållanden 

och odränerad skjuvhållfasthet kan sekantmodulen E50 uppskattas som en faktor av den 

odränerade skjuvhållfastheten för en viss jord. Dessa faktorer visas i Tabell 7 (Trafikverket, 

2013). 

Tabell 7: Uppskattat förhållande mellan den odränerade skjuvhållfastheten och elasticitetsmodulen för en viss jordmån 
(Trafikverket, 2013). 

Elasticitetsmodul Material 

1000*cu Siltig lera 

500* cu Lågplastisk lera 

250* cu Högplastisk och gyttjig lera 

150* cu Gyttja 
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Då värden saknas för att kunna räkna ut elasticitetsmodulen, antas ett värde på 100 MPa för 

grus med en relativ fasthet som är medelhög till mycket hög (Bergdahl, Ottosson, & 

Malmborg, 1993). 

Eftersom PLAXIS2D efterfrågar den effektiva elastisitetsmodulen E’ så måste E räknas om och 

det görs med ekvation 4.2 enligt (PLAXIS2D, 2015B). 

𝐸′ =
2(1+𝑣)

3
∗ 𝐸     (4.2) 

4.2.2 Kontraktionstal 

På grund av samma problem som vid bestämning av elsticitetsmodulen, där triaxialförsök med 

av- och pålastning av jordarna i lagerföljden saknas, måste kontraktionstal för jordarna i 

lagerföljden bestämmas genom antaganden. 

I många fall är kontraktionstalet i spannet mellan 0.3 och 0.4 för jordar. Därför antas ett värde 

för kontraktionstalet för jordarna till 0,35 (Brinkgreve, 2015). Kontraktionstalet för 

konstruktionsmaterial som pålar och platta antas vara 0,15. Kontraktionstalet är 

dimensionslös (Brinkgreve, 2015). 

4.2.3 Dilatansvinkel och Friktionsvinkel 

Dilatansvinkeln och friktionsvinkel vid odränerade förhållanden för leror är noll och för 

friktionsmaterialet i fyllningen beräknas dilatansvinkeln enligt geologens antagande av 

friktionsvinkel på 35⁰ för Åriket (WSP Geoteknik, 2011). Samma värde antas för Ångkvarnen 

och Industristaden. Beräkningen görs med ekvation 3.12. Leran som är varvig med silt antas 

vara en kohesionsjord och därmed saknar den friktionsvinkel och dilatansvinkel. Om 

beräkningsmodellen är dränerad kommer lerornas och silts långtidsegenskaper att tas i 

beaktning. Då beror deformationsegenskaperna och skjuvhållfastheten på jordens 

friktionsvinkel. När jorden blir dränerad får lerpartiklarna friktion mellan varandra och 

friktionsvinkeln för lerorna antas till 30⁰ (Larsson, 2008). 

4.3 Kohesion 

Kohesionen mellan dränerade och odränerade förhållanden skiljer sig mellan varandra. Vid 

odräneradeförhållanden är det den odränerade skjuvhållfastheten som representerar 

kohesionen 𝜏𝑓𝑢 = 𝑐𝑢𝑘 = 𝑠𝑢𝑘. För fyllningen som är dränerad antas en liten kohesion på c’= 

0,5 kN/m2 på grund av det fina materialet i fyllnaden. c’ räknas normal ut med ekvation 4.3, 

men eftersom det saknas värden så antas den (Trafikverket, 2013).  

𝑐′ = 0,1 ∗ 𝜏𝑓𝑢     (4.3) 
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4.4 Beräkning av laster 

4.4.1 Konstruktionslaster 

Även om två av husen, Ångkvarnen och Industristaden är beräknade ursprungligen enligt BKR, 

är de i det här arbetet beräknade, liksom flerbostadshuset Åriket, enligt Eurocode regelverket. 

Lasterna från bärverket ner i huset beräknas enligt Eurocode 1 och Eurocode 0. Lasterna som 

grundläggningen ska bära upp är permanenta laster och variabla laster (Isaksson, Mårtensson, 

& Thelander, 2010). Då Ångkvarnen och Industristaden är beräknade med Eurocode 

regelverket istället för BKR, kan det leda till att dess laster har högre värden i modellen än vad 

de är beräknade för, som till exempel vindlast och partialkoefficienter. 

Lastberäkningen för STRN, görs för att erhålla det högsta bruksvärde för alla laster som förs 

ner i plattan och pålverket. Beräkningarna verifierar bärverkets brottgränstillstånd för 

tvärsnittet i bostadshusen (Isaksson, Mårtensson, & Thelander, 2010). 

Värden och beräkningar redovisas i Bilaga 1. 

De beräknade lasterna är brukslaster för den bärande väggen där snittet går. Att bottenplattan 

räknas in i väggen gör liten skillnad för trycket på jorden, då det är pålverket som bär upp den 

betydande lasten. Brukslasterna varierar emellan väggarna men den största brukslasten är 

beräknad och redovisas i Tabell 8. Den dimensionerande lasten är den högsta brukslasten 

vilket i det här fallet är den karakteristiska brukslasten. 

Eftersom det är den maximala brukslasten som har beräknats finns det även mindre laster ut 

mot ytterfasaden. Därför antas den lasten vara 200 kN/m. Lasterna redovisas i Tabell 8. Lasten 

för Åriket är i samma storleksordning som konstruktören har fått för samma hus. Varje last i 

PLAXIS-modellen representeras av en linjelast som är riktad i z-riktningen. 

 Tabell 8: Brukslasterna för fastigheterna i Kungsängen. 

  

I garaget har lasterna i pelarna antagits med stöd av Årikets laster som har erhållits av 

konstruktör (Thorselius, 2015). Lasterna för dessa pelare är i storleksordning 734kN till 1158 

kN. Pelarna är 0,6 meter i diameter och deras brukslast beskrivs i PLAXIS med en linjelast. 

Parameter Åriket Ångkvarnen Industristaden  

Karakteristisk brukslast 418,11 kN/m 471,93 kN/m 482,43 kN/m  

Kvasi-permanent 

brukslast 

385,63 kN/m 433,69 kN/m 441,79 kN/m  

Min Last 200 kN/m 200 kN/m 200 kN/m  
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Därför antas lasten med hänsyn till pelarens cirkelarea. Det ger en storlek för lasterna i pelarna 

på ett spann mellan 346 kN/m till 518 kN/m. I Ångkvarnens fall har garaget två våningar vilket 

gör att lasterna höjs med en antagen faktor på 1,5. 

4.4.2 Bottenplatta, garage- och källarväggar 

Husen står på en 0,4 meter tjock armerad betongplatta. I PLAXIS antas plattan vara oändligt 

styv och får antagna värden med stöd av (PLAXIS2D, 2015C). Kontraktionstalet antas vara 0,15 

för geokonstruktioner (PLAXIS2D, 2015B). Värdena som används i PLAXIS2D redovisas i Tabell 

9. 

Tabell 9: PLAXIS2D parametrar för betongplattan. 

Parameter Värde Beteckning 

Material  Betong C45/55  

Material modell Elastisk  

Ändbärande Nej  

EA1 120*103 kN/m 

EA2 120*103 kN/m 

EI 160*103 kN m2/m 

Vikt 28 kN/m3 

Ν 0,15  

Parametrar för husens garage- och källarväggar är antagna då värden för betongens och 

armeringens areor, samt tröghetsmoment saknas. Antagandena har gjorts med stöd av PLAXIS 

tutorial manual och redovisas i Tabell 10 (PLAXIS2D, 2015C). Kontraktionstalet antas vara 0,15 

för geokonstruktioner (PLAXIS2D, 2015B). Ångkvarnens och Årikets garageväggar går initialt 

sönder på grund utav av jordtrycket. För att få upp styvheten i konstruktionen används 

väggarna även som tak och pelare i PLAXIS2D för att få en mer verklighetstrogen modell. För 

att se modellen se bilaga 2.  

Tabell 10: PLAXIS2D värden för betongväggar i garage och källare. 

Parameter Värde Beteckning 

Material  Betong C45/55  

Material modell Elastisk  

Ändbärande Ja  

EA1 9*106 kN/m 

EA2 9*106 kN/m 

EI 67,5*103 kN m2/m 

Vikt 28 kN/m3 

Kontraktionstal ν 0,15  
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4.4.3 Pålar 

Pålarna är standardiserade slakarmerade betongpålar samt träpålar av furu. Ett antagande 

som görs är att hela pålen är en solid betongpåle. Det beror på komplexiteten i skarvar mellan 

pålar och av olika material i PLAXIS2D. Pålarnas värden från ritning är redovisade i Tabell 11. 

Vid pålningen för Åriket och Industristaden har dragpålar slagits för att förhindra att garagen 

trycks upp av lasten från bostadshuset. I PLAXIS-modellen tas det ingen hänsyn till dragpålarna 

då de anses vara vanliga pålar. 

Tabell 11: Pålarnas betongkvalitet, säkerhetsklass och stålkvalitet för armeringen. 

Parameter Värde 

Betongkvalitet C45/55 

Säkerhetsklass SP1 och SP2 

Armering 12mm B500B 

 

Det finns två olika tvärsnitt för de prefabricerade betongpålarna SP1 med tvärsnitt 235x235 

mm och SP2 med tvärsnitt 270x270 mm. Pålen har ett kvadratiskt tvärsnitt, vars area 

betecknas Ab. Figur 33 visar pålens tvärsnitt. En annan skillnad mellan pålarna är dess 

armering, SP1 pålen har 4 stycken Ф16 mm armeringsjärn medan SP2 har 8 stycken Ф12 mm 

armeringsjärn (Bengtsson, Bengtsson, & Fred, 1991). 

Elasticitetsmodulen som är samma för SP1 och SP2, bestäms genom att konvertera C45/55 

betong till K55 med stöd av (Miljöministeriet, 2005) och sedan erhålls en karakteristisk 

elasticitetsmodul Eck till 35 GPa. Ekvation 4.4 beskriver elasticitetsmodulen i 

brottgränstillstånd för betongen i pålarna. 

𝐶45 55 = 𝐾55 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑟 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙⁄ 𝐸 = 35 𝐺𝑃𝑎 

𝐸𝑐 =
𝐸𝑐𝑘

1,2∗𝛾𝑑
 𝑑ä𝑟 𝛾𝑑 ä𝑟 1,1 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 (Bengtsson, Bengtsson, & Fred, 1991)  (4.4) 

Pålarnas tröghetsmoment beräknas med ekvation 4.5, där areor och avstånd för 

armeringsstänger och betong är hämtade ifrån Figur 33 

𝐼𝑝å𝑙𝑒 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑏 ∗ 𝑎𝑎
2 + (𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 ∗ 𝑎𝑏

2) ∗ 𝛼𝑒𝑓 ∗ 𝑛 + (𝐼𝑟 + 𝐴𝑟 ∗ 𝑎𝑟
2) ∗ 𝛼𝑒𝑓  (4.5) 
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Figur 33: Tvärsnitt för en standardpåle (Bengtsson, Bengtsson, & Fred, 1991). 

Pålens vikt inklusive armering antas till 28 kN/m3 och avståndet mellan pålarna i z-led L antas 

till 1,5 meter. Värden och egenskaper för pålen och dess material som har beräknats och 

antagits i PLAXIS-beräkningarna finns i Tabell 11 och Tabell 12 och i Bilaga 3. För att se hur 

pålarna appliceras i modellen i x-y led, se Bilaga 2. Pålarnas avstånd i detta plan är hämtade 

från konstruktionsritningarna, för de aktuella husgrundläggningarna se bilaga 4. Beräkningar 

för pålarnas tröghetsmoment redovisas i Bilaga 3. 

Tabell 12: Pålarnas värden som beräknas i PLAXIS. 

Parameter Värde Beteckning 

Material Betong  

Material typ Elastisk  

Påltyp Användardefinierad  

E 35*109 Pa 

I SP1 

I SP2 

2,98*10-4 

5,14*10-4 

m4 

m4 

ϒ 28 kN/m3 

A SP1 

A SP2 

0,0552 

0,0729 

m4 

m4 

L 1,5 m 
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Pålarna som har slagits ner i Kungsängen skiljer sig åt mellan bostadshusen. Pålarna är 

kombinerade trä- och betongpålar, där trädstammarna är av furu med stam på Ф150 mm med 

roten uppåt när träpålen är slagen. Som tidigare nämnts förbises trämaterialet för pålarna och 

hela pålen antas vara helt av betong, men pålens dimensionerande last beräknas för betong- 

och träkombinationen. Vad det är för pålar som har använts vid byggnationen av 

flerbostadshusen visas i Tabell 13,  

Tabell 14 och  

Tabell 15. 

Tabell 13: SP1 och SP2 pålar tillsammans med träpålar som har slagits vid byggnationen av bostadshuset Åriket (K 
Consulting AB, 2012). 

Påltyp Pålmaterial och dimensioner Längd (m) Antal 

1 14 m Betong 270x270 mm 14 64 

2 9 m Betong 270x270 mm, 18 m Ф150 mm trä 27 126 

3 14 m Betong 270x270 mm, 18 m Ф150 mm trä 32 86 

4 22 m Betong 270x270 mm, 18 m Ф150 mm trä 40 142 

5 24 m Betong 270x270 mm, 18 m Ф150 mm trä 42 24 

6 28m Betong 270x270 mm, 18 m Ф 150 mm trä 46 15 

7 31 m Betong 270x270 mm, 18 m Ф150 mm trä 49 8 

8 21 m Betong 270x270 mm 21 13 
 

Tabell 14 SP1 och SP2 pålar tillsammans med träpålar som har slagits vid byggnationen av bostadshuset Ångkvarnen (Knut 
Jönsson ingenjörsbyrå AB, 2009). 

Påltyp Pålmaterial och dimensioner Längd (m) Antal 

1 8 m Betong 235x235 mm, 18 m trä Ф125 mm 26 36 

2 13 m Betong 235x235 mm, 18 m trä Ф125 mm 31 194 

3 17 m Betong 235x235 mm, 18 m trä Ф125 mm 35 112 

4 22 m Betong 235x235 mm, 18 m trä Ф125 mm 40 29 

 

Tabell 15 SP1 och SP2 pålar tillsammans med träpålar som har slagits vid byggnationen av bostadshuset Industristaden 
(Knut Jönsson ingenjörsbyrå AB, 2006). 

Påltyp Pålmaterial och dimensioner Längd (m) Antal 

1 3 m Betong 235x235 mm, 18 m trä Ф125 mm 21 188 

2 8 m Betong 235x235 mm, 18m trä Ф125 mm 26 45 

3 13 m Betong 235x235 mm, 18 m trä Ф125 mm 31 74 

4 23 m Betong 235x235 mm, 18 m trä Ф125 mm 41 50 
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Kohesionspålarnas mantelbärförmåga beräknas med ekvation 4.6 och redovisas i Tabell 16. 

Denna metod kallas alfa-metoden och är gångbar för både BKR och Eurocode. 

Mantelbärförmågan beräknas med ett värde för varje lager men inte för fyllningslagret. I 

fyllningsmaterialet slås det inga pålar, så det lagret förbises. Vidhäftningsfaktorn α varierar för 

formen på pålen. För standard betongpålar är vidhäftningsfaktorn 1 och för koniska pålar som 

träpålar är vidhäftningsfaktorn 1,2 (Olsson & Holm, 1993). 

𝑇𝑑 = 𝛼 ∗ 𝑐𝑢𝑘 ∗ 𝐴𝑚     (4.6) 

𝐹ö𝑟 𝑙𝑒𝑟𝑜𝑟 ä𝑟 𝜏𝑓𝑢 = 𝑐𝑢𝑘 = 𝑠𝑢𝑘 

Tabell 16: Mantelbärförmågan för de odränerade kohesionspålarna för fastigheterna i Kungsängen (Bjerking, 2007) (WSP 
Geoteknik, 2011). 

Parameter Åriket Ångkvarnen och Industristaden 

Td lager 1 Uppsalalera 36 kN/m Uppsalalera 39 kN/m 

Tdmax lager 2 Uppsala djuplera 49 kN/m Uppsalalera varvig silt 54 kN/m 

 

4.5 Jordmodell 

Materialmodellerna för beräkningarna är Mohr-Coulombs modell och bygger på dess 

brottkriterium. Det beror på att inga materialparametrar från triaxialförsök har erhållits. Då 

anses att en lättare modell med ”säkrare” parametrar vara mer lämplig än till exempel 

hardening soil modell som tar av- och pålastning i beaktning som i verkligheten har skett vid 

schaktning. Lermaterialens beteende antas vara odränerat och med avseende på att husen 

inte har haft tillräckligt med tid för att konsolidera jorden. För fyllningen antas jorden vara 

dränerad, vilket är rimligt för vägbankar, parkeringar, gångbanor och dylikt. 

4.6 Jordmaterial för odränerade förhållanden 

Nedan följer en sammanställning av material och tillvägagångssätt för att erhålla värden för 

en PLAXIS-modell. Värdena sammanfattas slutligen i Tabell 17 och 18. 

 Densiteten för lerorna erhålls ur markundersökningsrapporten och anses vara 

samma för både dränerad och odränerad jord. Densiteten för fyllningen antas för 

ett 0-32 material. 

 Elasticitetsmodulen erhålls från Tabell 7 där modulen bestäms efter ekvationerna 

E=cu*250 och E=cu*500 då alla material räknas som odränerade. PLAXIS efterfrågar 

E’ som beräknas med ekvation 4.2. 

 Kontraktionstalet erhålls ur ett antagande på ett värde av 0,35. 



49 
 

 Kohesionen antas till 0,5 kN/m2 för fyllningen även fast det är en friktionsjord. Den 

har även lite så kallat noll material som anses ha lite kohesion. För lerorna erhålls 

värdena för kohesionen, lika med den odränerade skjuvhållfastheten och lerornas 

friktionsvinkel är noll. 

 Dilatansvinkeln är noll för lerorna och för friktionsjorden beräknas dilatansvinkeln 

med ekvation 2.30. 

 Friktionsvinkeln för lerorna är obefintlig och för fyllningen antas den efter 

geoteknikerns rekommendation.  

 Tiden som har gått mellan byggnation och idag, påverkar resultatet. Tiden adderas 

som en variabel, vilken påverkar konsolideringen för flerbostadshusen. Tiden är 6 

år för Industristaden, 5 år för Ångkvarnen och 3 år för Åriket. 

Tabell 17: Sammanfattade odränerade värden för Ångkvarnen och Industristaden. 

Parameter Beteckning Uppsalalera Varvig 

Uppsalalera 

Fyllning Enhet 

Material modell - Mohr-Coulomb Mohr-

Coulomb 

Mohr-Coulomb - 

Material 

beteende 

- Undrained B Undrained B Drained - 

Odränerad 

densitet 

ϒodränerad 15.3 18,4 18 kN/m3 

Dränerad 

densitet 

ϒdränerad 15,3 18,4 18 kN/m3 

Elasticitetsmodul E’ 8,775*106 22,05*106 100*106 Pa 

Kontraktionstal V 0,35 0,3 0,3 - 

Kohesion Suk 39 49 0,5 kN/m2 

Dilatationsvinkel Ψ - - 5 ⁰ 

Friktionsvinkel ϕ - - 35 ⁰ 

Permeabilitet K 6,29*10-5 4,89*10-4 0,5 m/dag 

K0  initialt K0 1 1 1  
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Tabell 18: Sammanfattade odränerade värden för Åriket. 

Parameter Beteckning Uppsalalera Uppsala 

djuplera 

Fyllning Enhet 

Material modell - Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb  

Material 

beteende 

- Undrained B Undrained B Drained  

Odränerad 

densitet 

ϒodränerad 15,7 17,5 18 kN/m3 

Dränerad 

densitet 

ϒdränerad 15,7 17,5 18 kN/m3 

Elasticitetsmodul E’ 8,1*106 23,13*106 100*106 Pa 

Kontraktionstal V 0,35 0,35 0,35 - 

Kohesion Suk 36 51,4 0,5 kN/m2 

Dilatationsvinkel Ψ - - 5 ⁰ 

Friktionsvinkel ϕ - - 35 ⁰ 

Permeabilitet K 6,29*10-5 4,89*10-4 0,5 m/dag 

K0 initial K0 1 1 1  

 

4.7 Utförande av PLAXIS-modell 

Beräkningen utgörs av ett antagande om plant töjningstillstånd med ett förinställt medium 

elementnät om 15 noder. Alla husen har en områdeskontur med dimensioner om en ruta på 

200x100 meter där konstruktionen är centrerad i mitten. Enheterna på övriga ingångsvärden 

är enligt SI-enheter och grundinställningarna är valda som standard, så som gravitation på 

9,82 m/s2 och en temperatur på 293,3 K vilket motsvarar 20⁰C. Maximala grundvattenytan 

ritas in på nivån kring 1-1,5 meter under markytan. Punkter som utvärderas ur det beräknade 

sättningsperspektivet placeras på den andra pålen från utsidan av bottenplattan och samma 

sak gäller det för punkter som placeras i garaget. För Ångkvarnens garage som saknar pålar 

placeras punkten en meter in från väggen. 

1. Initialfasen – Beräkningstyp K0 och lastningstyp stegad konstruktion. 

2. Initieras i modellen, initieras med konsolidering som beräkningstyp och stegad 

konstruktion som lastningstyp. Dessa initieringar blir återkommande för varje ny 

beräkningsfas. Modellen schaktas ur. Ingen spont har förekommit vid byggnationerna 

av husen. Istället har en lutning av schaktkanterna tagits ut. 
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3. Pålarna appliceras. 

4. Bottenplatta adderas. 

5. Väggar adderas och rummet mellan slänt och väggarna återfylls. 

6. Modellen belastas med 70 % av flerbostadshusens brukslast under ett år. Det 

motiveras med att huset kommer att få inredning och möbler som gör att lasten 

kommer att öka. Lasten är punktlaster från bärverket. 

7. Modellen belastas med en resterande brukslast, från det gångna året i punkt 7 fram 

till idag. 

4.8 Inmätning av bottenplatta. 

Husen som är byggda under 2000-talet har ett spann mellan byggnationerna på 8 år och det 

gör att olika mätningssystem har använts vid byggnationerna. Skilda mätningssystem medför 

att höjderna på ritningarna skiljer sig mellan varandra och måste transformeras manuellt, eller 

i ett datorprogram till RH2000, som är dagens standard och det höjdsystem som utgångsfixen 

har. Vid byggandet av Industristaden användes Uppsalas lokala system UK72 för plan och höjd 

och höjderna har manuellt blivit transformerade till RH2000. Vid byggandet av Ångkvarnen 

användes Uppsalas lokala system UK72 i plan och RH2000 i höjd. Vid byggandet av 

bostadshuset Åriket användes koordinatsystem SWEREF 99 och höjdsystem RH2000 vilket är 

dagens standard. Figur 34 visar skillnaden mellan Uppsalas lokala system, RH2000 och andra 

vanliga höjdsystem. Skillnaden mellan Uppsalas lokala och RH2000 är -225mm 

(Stadsbyggnadskontoret, 2005) 

 

 

Figur 34: Transformation mellan olika höjdsystem som har används i Uppsala, Alla värden i tabellen ovan är i meter. Uppsalas 
lokala system skiljer sig från RH2000 med -225 mm (Stadsbyggnadskontoret, 2005). 
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Angiven höjdfix för avvägning finns i Tullgarnsparken vid Fyrisån, som visas i Figur 35. Den 

aktuella informationen för höjdfixen redovisas i Tabell 20. Höjdfixens höjd kontrolleras med 

en GPS-mätning för att se om värdena för fixpunkten inte har rört sig alltför mycket. Resultatet 

visas på sista raden i Tabell 20. Dock är en GPS-mätning inte exakt, men den ger ett visande 

och bekräftande värde. 

Höjden överförs med en totalstation till de aktuella byggnaderna Industristaden, Ångkvarnen 

och Åriket som ligger nästintill på rad. Höjden avvägs på en dubb i asfalten utanför varje 

parkeringsgarage. Höjderna för dubbarna utanför flerbostadshusen redovisas i Tabell 19. 

Skillnaden mellan egen GPS-mätning och Stadsbyggnadskontorets mätning är 3,5 centimeter 

för utgångsfixen. Denna skillnad är överensstämmande med ett gammalt lokalt system som 

är utsatt av utsättare för ett år sedan och har förts vidare till åtminstone Åriket. Eftersom den 

angivna höjdfixen från Stadsbyggnadskontoret är avvägd så anses den vara den mest korrekta. 

Höjderna för dubbarna utanför varje garage visas i Tabell 19. 

Tabell 19:Egenetablerade höjder i Kungsängen utanför varje hus. Datum för höjdetablering är den 27 november 2015. 

Hus Höjd (dubb) i meter RH2000 Höjd (dubb) i meter, Uppsala lokala 

Ångkvarnen 4,230 - 

Industristaden 3,835 3,610 

Åriket 3,435 - 

 

Tullgarnsparken ligger i Kungsängen mellan Östra Ågatan och Fyrisån, ett kvarter nedanför 

Åriket, Industristaden och Ångkvarnen vilket visas i Figur 35. I figuren syns även höjdfixens 

position i Tullgarnsparken (nere i vänstra hörnet) och Sågargatan med Industristaden och 

Åriket. På grund av svårigheter med att hitta rätt plats som ska representera en höjd i verkligen 

som motsvarar PLAXIS2D tvärsnittet, väljs en höjd i flerbostadshusen mot väggen intill 

trapphuset där tvärsnittet är lagt. Det medför att det inte är den maximala sättningen som 

jämförs utan en sättning som är jämförd med den beräknade första pålen från ytterväggen för 

bostadshus och garage. För Ångkvarnens garage som saknar pålar har sättningen beräknats 

och jämförts en halvmeter in från garageväggen. Det har gjorts på grund av att det är svårt att 

hitta samma ställe i verkligheten som i teorin samt att golvet i parkeringsgaraget för 
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Ångkvarnen är gjutet med fall. Den maximala beräknade sättningen för husen redovisas i 

Tabell 23 i resultatkapitlet. 

Tabell 20: Uppsala kommuns värden för höjdfix 90484. En sista rad har adderats för en egen GPS-mätning 
(Stadsbyggnadskontoret, 2014). 

Information Värden 

Aktualitet 2014-09-10 08:20:56.0 

Ansvarig organisation Stadsbyggnadskontoret 

Markering Rmd (rör med däcksel) 

Punktnummer 90484 

Höjdsystem RH2000 

GPS 9 

Tillkomstsätt (höjd) Avvägd 

Z (höjd) mätt av Stadsbyggnadskontoret 3,818 m 

Z höjd mätt med GPS av Axel Westling 3,783 m 
 

 

Figur 35 visar höjdfixens position i Tullgarnsparken(nere i vänstra hörnet) och Sågargatan med Industristaden och Åriket 
(Stadsbyggnadskontoret, 2014) 

4.9 Kostnader för grundläggningen 

Kostnaderna för grundläggningen kommer från en beräknad kalkyl innan byggnation och inte 

verkligt utfall. Kostnaderna som antas göra merparten av grundläggningen är schakt, pålning 



54 
 

och bottenplatta. Kalkylerna för bostadshusen är gjorda vid olika tidpunkter och måste därför 

omräknas till samma år för att kunna jämföras med varandra. Kalkylerna omräknas till 2015 

års konsumentprisindex, förkortad men även kallad KPI. Kalkylerna för de olika bostadshusen 

är gjorda 2007 för Industristaden, 2009 för Ångkvarnen och 2013 för Åriket. Ökningarna 

redovisas i Tabell 21. KPI är hämtat från Statistiska Centralbyråns, SCB tabeller för KPI (SCB, 

2015). I Tabell 22 visas byggkostnaderna från kalkylen och de redovisas i svenska kronor. 

Tabell 21: Den procentuella ökningen av konsumentprisindex från SCB  för perioden mellan kalkylår och år 2015 (SCB, 2015). 

Hus Kalkylår Procentuell KPI ökning från kalkylår till 2015 

Industristaden 2007 8,2 % 

Ångkvarnen 2009 4,89 % 

Åriket 2013 0,09 % 

 

För att få ett rättvist resultat i kostnad mellan husen så räknas husens grundläggning om i 

kostnad per kvadratmeter bottenplatta per hus och kvadratmeter garageyta. 

Tabell 22: Kostnader i svenska kronor för grundläggningen där kostnaderna har brytits ner i dess huvuddelar pålning, schakt 
och bottenplatta. Kostnaderna är avrundade till tusental och justerade med KPI. 

Byggdel Industristaden Ångkvarnen Åriket 

Pålning 3 620 000 3 970 000 4 380 000 

Schakt 1 890 000 3 660 000 2 730 000 

Bottenplatta 5 650 000 5 220 000 5 190 000 

Total Summa i kronor 11 160 000 12 850 000 12 300 000 
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5 Resultat 

Resultat av avvägning och teoretiskt beräknade sättningar i PLAXIS2D för flerbostadshusen 

redovisas i Tabell 23. Höjderna för Åriket har korrigerats som ”verklig sättning” med byggnätet 

för huset när det byggdes, finns i befintligt form för vidare användning vid nästa byggnation 

av hus. Skillnaden mellan Stadsbyggnadskontorets fix och JMs höjdsystem är 35 mm (JMs 

höjder ligger lägre i detta fall) och JMs höjdsystem är etablerat med en GPS-mätning. Det kan 

också härledas till en GPS-provmätning av Uppsala kommuns höjdfix som gav samma 

indikation. De resterande två bostadshusen, Industristaden och Ångkvarnen är enligt 

mätningsmodellen skillnaden mellan verklig sättning och ritningshöjd i relation till 

samhällsbyggnadskontorets höjdfix i Tullgarnsparken. 

Det verkliga sättningsresultatet för Industristaden har inte jämförts med någon 

relationsritning. Det kan medföra att sättningen för Industristaden kan vara missvisande 

eftersom höjderna erhållits från byggritning och på så sätt kan höjden skilja mot vad som 

egentligen är byggt. Till skillnad från Ångkvarnen och Åriket som är jämförda mot 

relationsritningar. I Tabell 23 är det av största intresse att jämföra skillnaden mellan beräknat 

sättningsresultat och det verkliga sättningsresultatet, då höjderna är tagna på samma ställe i 

tvärsnittet. Den maximala sättningen i sättningsberäkningen som är beräknade i PLAXIS2D, 

ligger mitt i garagets tvärsnitt för samtliga flerbostadshus. Det medför problem med att 

jämföra de teoretiska sättningarna mot den verkliga sättningen. Det på grund ut av att bilar 

står mitt i garagen, Ångkvarnens garage är gjutet med fall, samt att dubbdäck nöter ner 

garagegolvet. Därför jämförs höjderna i garaget mot garagetsväggar. 

Tabell 23: Sättningarna för de analsyserade bostadshusen i Kungsängen. En sättning har ett positivt värde och en hävning 
har ett negativt värde i tabellen. 

Hus Beräknat 

sättningsresultat i 

PLAXIS 

Maximal 

sättning 

beräknat i 

PLAXIS 

Verkligt sättningsresultat 

Byggnadsdel Hus/garage Hela 

konstruktionen 

Hus/garage 

Industristaden 26 mm/68 mm 86 mm -0,3 mm/10 mm 

Ångkvarnen 13 mm/66 mm 122 mm 37 mm/45,3 mm 

Åriket 56 mm/65 mm 116 mm 30 mm/30 mm (-5 mm/-5 

mm verklig sättning) 
 

Grundläggningen är upphandlad och därför är det svårt att få tag i den egentliga exakta 

kostnaden för grundläggningen av huset. Kostnaden ger i alla fall en indikation på vilken av 

grundläggningarna som är den dyrare respektive den billigare av grundläggningarna som 
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helhet. Kostnaden för grundläggningen redovisas i Tabell 24, för motsvarande 2015 års 

kostnader. Vald metod för att erhålla en rättvis kostnad för grundläggningen ger en fördel för 

Ångkvarnen då parkeringsgaraget har två våningar kontra de andra två husen som har ett 

enplans garage. Men på grund av att Ångkvarnens garage har två våningar, så måste schakten 

och dimensionen på bottenplattan ökas. 

Tabell 24: den totala grundläggningskostnaden per kvadratmeter för varje bostadshus, justerad med KPI. Att Ångkvarnen 
har en högre area beror på grundläggningsantagandet, där garagets båda våningar är med i beräkningarna. 

 Industristaden Ångkvarnen Åriket 

Area beräknad grundläggning 5588 m2 7559 m2 5689 m2 

Kostnad per kvadratmeter 1997 kr 1700 kr 2162 kr 

 

6 Analys och diskussion 

6.1 Kostnadsanalys 

De totala kostnaderna för grundläggningarna skiljer som mest cirka 15 procent mellan husen 

och det är de två husen som blev byggda först. Den billigaste grundläggningskostnaden har 

Industristaden på 11,12 miljoner kronor och den dyraste har Ångkvarnen med 12,85 miljoner. 

Schakten för Ångkvarnen är en stor bidragande orsak till att den blev dyrast och det på grund 

av att parkeringsgaraget är i två våningar och krävde en mer omfattande schakt. 

Schaktmassorna är sulfidlera som är dyrare att deponera än vanlig lera. Detta har bidragit till 

modellens uppbyggnad där bottenplattans och pålningens kostnader inte har någon faktor 

som kompenserar antalet våningar. Men schaktkostnaden och kostnaden för 

parkeringsgaraget blir betydligt högre när dimensionen på garagets bottenplatta ökar, samt 

att en mer omfattande schakt leder till mer markarbeten då slänterna måste tas ut. Därför har 

modellen anpassats till antalet kvadratmeter källare och garageyta. 

Slakarmerade betongpålar och träpålar har använts som påltyper i Kungsängen. Att inget 

annat alternativ som diskuterats i teoridelen är ur kostnadsanalysperspektiv intressant. Men 

på grund av att de är standardpålar som används mest i Kungsängen och i Sverige bidrar det 

till att entreprenadföretagen har byggt upp en maskinpark som kan hantera pålarna. Vilket 

gör att de är en av de billigaste pålningsmetoderna idag. 

6.2 Sättningsanalys 

Att Industristaden har mindre sättningar än de övriga husen antas bero på att konstruktörerna 

har valt att slå längre pålar mitt i tvärsnittet i förhållande till Åriket, som har samma 

förutsättningar med ett pålat garage. Industristaden har också ett större tvärsnitt av sitt 

garage, då huset är mer fyrkantigt än rektangulärt, sett ovanifrån. När spännvidden av 
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garagets platta är större och inte är ”oändligt styv”, så kommer Industristadens bottenplatta 

att få mer sättning än de andra två bostadshusen. Därför har konstruktörerna valt att slå 

längre pålar i mitten av tvärsnittet. 

På grund av att det inte existerar någon relationshandling för Industristaden är det svårt att 

uppskatta de verkliga sättningarna. Eftersom fixsystemet är etablerat med GPS blir det ännu 

svårare att sätta en korrekt höjd. Det kan skilja minst upp till 35 mm mellan avvägningståg och 

det GPS etablerade fixsystemet för Åriket. Enligt diskussion med Uppsala kommuns 

stadsbyggnadskontor, är höjden som polygontåget har etablerats med, hämtat från 

reningsverket nere vid ån, cirka 200 meter ifrån fixen. Reningsverket är minst 50 år gammalt 

och borde ha satt sig någorlunda klart vilket gör att utgångsfixen borde ha haft en någorlunda 

konstant höjd under de 10 senaste åren. Men reningsverket ligger längs ån på samma 

lermäktighet som de beräknade bostadshusen, så rörelser i marken borde från byggnation och 

grundvattenändringar förekomma. Samtidigt genom avsaknad av relationsritning är det svårt 

att få en bra höjd i garage och källare. I de fall där relationshandlingar har saknats, är det 

bygghandling som de avvägda höjderna måste jämföras med. Det skapar problem eftersom  

det får vara en viss skillnad mellan ritning och verklighet. Till exempel är det enligt i AMA 

godkänt med toleranser på plus minus 20 millimeter. Det är också svårt att mäta mot 

geometrier som Ångkvarnens parkeringsgarageplatta som är gjuten med fall. Det är också 

svårt att mäta efter ett par år, då slitage från till exempel dubbdäck gör skillnad när slutsatser 

dras på millimeternivå. 

 

6.3 Diskussion 

Den här studien av grundläggningen i Kungsängen är väldigt intressant. Men på grund av 

teknikaliteter som dålig dokumentation runt projektet och avsaknad av relationshandlingar 

bidrar det till en stor osäkerhet i resultat och värdet att göra en studie med en forskningsfråga 

som den här rapporten grundas på. 

Utifrån sättningsresultat kan inga större slutsatser dras när det inte är någon större skillnad i 

sättningar mellan flerbostadshusen. Det teoretiskt beräknade sättningsresultat är lite högre 

än vad det inmätta resultatet är. Det kan bero på ett antal faktorer, som inte har tagits med i 

beräkningsmodellen, till exempel att ingen tar hänsyn tas till yttre faktorer som kringliggande 

byggnader och Fyrisån, samt att tvärsnitten i PLAXIS2D-modellen varken uppfyller plant eller 

axisymmetriskt spänningstillstånd. En skillnad är också att det verkliga sättningsresultatet kan 

skilja sig mot verkligheten. Det blir tydligt när sättningsresultat för Industristaden i Tabell 23 

jämförts med sättningsskillnaden mellan hus och garage i Figur 36. Skillnaden är att garaget 

har ”lyfts” i förhållande till huset som tumstocken mäter mot och det är i motsats till 
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resultatet. Orsaken till problemet, tros vara att AMA regelverket tillåter plus minus 20 

millimeter för bottengrundplattor. Därför brister modellen något när sättningarna beräknats 

från golvet i källare och garage om utförd referenshöjd inte är dokumenterad. 

 

Figur 36: En skillnad i sättningar mellan hus och garage i bostadshuset industristaden (Westling, 2015). 

Då det här arbetet inte tar fram något nytt utan går tillbaka för att försöka förstå vad som har 

hänt teoretiskt så är det svårt att ta ut svängarna. Det på grund av att modellen måste vara 

anpassad till verkligheten och som det är byggt. Det gör att det minsta antagandet och 

förenklingen frångår vad som är verkligheten. 

Att beräkningsmodellen inte är baserad på någon annan modell som hardening soil modell 

beror på att det inte har funnits tillräckligt med parametrar för att kunna beräkna husen utan 

en mängd antaganden och då anses en Mohr-Coulomb modell vara ett bättre val. En Mohr- 

Coulomb modell är inte lika bra som beräkningsmodell då den inte tar hänsyn till av- och 

pålastning på samma sätt som hardening soil model, soft soil modell eller soft soil creep 

modell. På grund av att det är ett tredimensionellt problem och att modellen till exempel inte 

använder det finaste elementnätet, så förväntas modellen i sin tur inte något exakt svar på 

millimetern utan det är snarare på centimeternivå en större slutsats kan dras. Liknande 

slutsatser om centimeterprecision kan inte dras, då modellen är uppbyggd av ett elementnät, 

som kan ge fel på ett antal centimeter. 

Att pålarna enbart är avgränsade till betongpålar, som tidigare nämnts i rapporten spelar inte 

någon större roll i sättningsberäkningarna i kontrast till verkligheten där konstruktörerna har 

delat upp pålarna i både trä- och betongpålar. Träpålar har mindre mantelyta men samtidigt 
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är de koniska och får en alfa-faktor på 1,2 som multipliceras med den odränerade 

skjuvhållfastheten vilket gör att de får ungefär samma bärförmåga som betongpålar sett till 

belastningen. Om pålningen studeras kan antagandet om att pålens förmåga att ta upp laster 

vara den samma som den odränerade skjuvhållfastheten vilket kan vara ett problem. Det 

antagandet görs med hjälp av alfa-metoden. Alfa-metoden kräver förutom den odränerade 

skjuvhållfastheten, pålens tvärsnittsarea och en vidhäftningsfaktor som består av en mängd 

faktorer, bland annat tid och geometrisk form. Denna vidhäftningsfaktor antogs till 1 och 

tvärsnittsarean lades till så att PLAXIS-beräkningen gjorde formelarbetet. Därför är kraften 

som pålen kan ta upp i beräkningsmodellen den samma som den odränerade 

skjuvhållfastheten. 
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7 Slutsats 

Slutsatsen för huvudfrågan är att sättningarna för flerbostadshusen i Kungsängen inte behöver 

vara något negativt, då husen har satt sig några centimeter. De har satt sig jämnt och utan 

någon större variation i lutning. Därför dras följande slutsatser med avseende på huvudfrågan 

som lyder, vilken är den effektivaste grundläggningen av bostadshusen, med avseende på 

sättningar och grundläggningens resurser. Alla de tre husens grundläggningsmetoder är 

genomförbara. Därför dras slutsatsen som följer: 

- Årikets grundläggning är mest fördelaktig med avseende på sättningar då den 

teoretiskt har en jämn sättning på 5-6 centimeter och knappt någon verklig sättning 

alls. 

- Ångkvarnen är mest fördelaktig med avseende på kostnaden för grundläggningen, då 

det är den billigaste konstruktionslösningen. 

- Ångkvarnen, Åriket och Industristaden har styrkor och svagheter så med båda 

parametrarna blir det ingen skillnad mellan grundläggningskonstruktionerna. 

Slutsatsen på delfrågan som lyder är det möjligt att kontrollera sättningar i efterhand för de 

tre husen i Kungsängen. Svaret på den frågan är nej, beroende på att osäkerheter i 

mätningarna är stor: 

- Relationshandlingar och relationsritningar saknas för vissa hus. 

- Husens fixsystem har inte utgått från samma höjdpunkt och mätsystem, utan har 

etablerats på olika sätt. 

- För att kontrollera sättningar är det viktigt att relationshandlingar och 

relationsritningar finns, och att samma höjdsystem och fixar används. 
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8 Fortsatta studier 

Frågor som under arbetets gång har dykt upp men är lite för stora att ta tag i inom arbetets 

omfattning, presenteras i ett antal sammanfattningar nedan.  

Vad händer vid sänkt grundvattennivå i området när byggnationerna fortskrider? 

Med en närhet till Fyrisån och ett artetiskt portryck i stadsdelen Kungsängen är det inte säkert 

att grundvattennivån påverkas i någon större grad. Men grundvattennivån kan påverkas i 

Kungsängen och sänkas markant, om ledningsgravar och grundläggningar dränerar området. 

Vad kommer att hända när Siloverksamheten flyttar i sinom tid? 

Siloverksamheten har det diskuterats mycket om i Uppsala. Höjderna i området skiljer sig åt 

om silosarna är fullastade under sensommar och höst när de till stor del är tömda under den 

sena våren och tidiga sommaren. Det är något som kan studeras med hjälp av ett 3D- 

beräkningsprogram som PLAXIS. Det är många parametrar och omgivningar som det måste 

tas hänsyn till exempelvis som vattenföring i Fyrisån och en cyklisk lagring av spannmål i över 

50 år och sedan olika typer av byggnationer i området som påverkar och har påverkat. Det är 

ett komplicerat problem om det kopplas till beräkningar, men det finns helt klart ett värde att 

studera detta.  

Ta fram en bra metod för att studera sättningar praktiskt 

Den modell det här arbetet har utgått ifrån, brister då det inte finns några relationsritningar 

för Industristaden. Husens lokala koordinatsystem har etablerats med GPS samt att olika 

höjdsystem har används och dylika problem skapar osäkerheter. Genom att studera och 

eliminera alla felparametrar som går att påverka kan skillnaderna minskas så att ett mer 

noggrant resultat kan erhållas. Att beräkna i tvådimensioner har visat sig inte vara någon bra 

metod då husen inte är långsträckta så att plant töjningstillstånd kan användas på ett lämpligt 

sätt. Därför är en tredimensionell metod mer att föredra. 

Ta fram materialparametrar för relativt standardiserade material som till exempel ett 0-32 

material 

Efter sökande och diskussioner har jag upplevt att det är svårt att hitta ett värde för 

elasticitetsmodulen för material som till exempel ett 0-32 material som inte har testats vid 

geoundersökningar men som behövs i en beräkningsmodell i PLAXIS. Utifrån den 

markgeotekniska undersökningen så antar till och med konsulten som skrivit den ett värde för 

friktionsvinkel och skjuvhållfasthet för ett fyllnadsmaterial som skulle kunna vara 0-32 eller 

någon form av bärlagermaterial. 
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Sättning/hävning vid urschaktning av grund, en jämförelse mellan spont och slänter 

Vid modellbyggandet av grundläggningen i PLAXIS observerades en ganska stor skillnad i 

sättningar och hävningar när slänter har använts istället för spont i schaktgropens periferi. En 

ganska intressant observation, men ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv ganska 

ointressant då det är de ekonomiska perspektiven som oftast blir styrande. 

Fortsatt studie av grundläggningsmetoder i Kungsängen 

En intressant fortsatt studie av grundläggningsmetoder hade varit att studera och jämföra 

olika grundläggningsmetoder som spont, k-c pelare, grävpålar, platta på mark etc. På så sätt 

kan en grundläggning ur ett perspektiv med sättningar och kostnader studeras. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga förteckning 
1. Lastberäkningar för lasterna i huskonstruktionen. 

2. PLAXIS resultat och modell. 

3. Beräkningar för pålens tröghetsmoment och elasticitetsmodul. 

4. Husens tvärsnitt 

10.2 Bilaga 1: Lastberäkningar 
Tabell 25: Variabla laster (Isaksson, Mårtensson, & Thelander, 2010). 

 

Tabell 26: Material, dimensioner och tyngd för konstruktionsdelar i bostadshusen. 

Konstruktionsdel Material   Tjocklek (m)   Tyngd 
kN/m3 

   Åriket Ångkvarnen Industristaden   

Yttervägg  Betong 0,3 0,3 0,3 25 

  Isolering 0,2 0,2 0,2 0,4 

 Mellanbjälklag HDF 0,08 0,08 0,08 5 

  Pågjutning 0,25 0,25 0,2 25 

  Installationer 1 1 1 0,5 

Vindsbjälklag  HDF 1 1 1 5 

  Installationer 1 1 1 0,5 

Platta  Betong 0,4 0,4 0,4 25 

  Installationer 1 1 1 0,5 

Bärande 
innervägg 

Betong 0,2 0,2 0,2 25 

Balkong  Betong 0,2 0,2 0,2 25 

Tak  Tak 1 1 1 1 
 

ψ0 ψ1 ψ2 Lasttyp Anteckning

0,7 0,5 0,3 Nyttiglast 0

0,7 0,4 0,2 snö 0

1 1 1 Mellanväggar -

0 0 0

0 0 0
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Tabell 27: Lastberäkning för bostadshuset Industristaden. 

  

Tabell 28: Lastberäkning för bostadshuset Ångkvarnen. 

 

Tabell 29Figur 40: Lastberäkning för bostadshuset Ångkvarnen. 

 

  

Brukslast Karakteristisk Brukslast Frekvent Brukslast Kvasi-Permanent

Faktor 1,00 Faktor 1,00 Faktor 1,00

∑Gk 368,08 ∑Gk 368,08 ∑Gk 368,08

+ + +

Faktor 1,00 Faktor 1,00 Faktor 1,00

Qk,1 44,40 Qk,1 x ψ1 22,20 Qk,1 x ψ2 13,32

Qk,2 x ψ0 15,68 Qk,2 x ψ2 13,32 Qk,2 x ψ2 4,48

Qk,3 x ψ0 18,16 Qk,3 x ψ2 18,16 Qk,3 x ψ2 18,16

Summa kN 446,32 Summa kN 421,76 Summa kN 404,04

Summa kN/m 446,32 Summa kN/m 421,76 Summa kN/m 404,04

Alt2 kN/m 421,56 Alt2 kN/m 390,36 Alt2 kN/m 385,88

Brukslast Karakteristisk Brukslast Frekvent Brukslast Kvasi-Permanent

Faktor 1,00 Faktor 1,00 Faktor 1,00

∑Gk 414,29 ∑Gk 414,29 ∑Gk 414,29

+ + +

Faktor 1,00 Faktor 1,00 Faktor 1,00

Qk,1 49,20 Qk,1 x ψ1 24,60 Qk,1 x ψ2 14,76

Qk,2 x ψ0 16,24 Qk,2 x ψ2 14,76 Qk,2 x ψ2 4,64

Qk,3 x ψ0 20,08 Qk,3 x ψ2 20,08 Qk,3 x ψ2 20,08

Summa kN 499,81 Summa kN 473,73 Summa kN 453,77

Summa kN/m 499,81 Summa kN/m 473,73 Summa kN/m 453,77

Alt2 kN/m 471,93 Alt2 kN/m 438,33 Alt2 kN/m 433,69

Brukslast Karakteristisk Brukslast Frekvent Brukslast Kvasi-Permanent

Faktor 1,00 Faktor 1,00 Faktor 1,00

∑Gk 369,83 ∑Gk 369,83 ∑Gk 369,83

+ + +

Faktor 1,00 Faktor 1,00 Faktor 1,00

Qk,1 38,40 Qk,1 x ψ1 19,20 Qk,1 x ψ2 11,52

Qk,2 x ψ0 14,98 Qk,2 x ψ2 11,52 Qk,2 x ψ2 4,28

Qk,3 x ψ0 15,76 Qk,3 x ψ2 15,76 Qk,3 x ψ2 15,76

Summa kN 438,97 Summa kN 416,31 Summa kN 401,39

Summa kN/m 438,97 Summa kN/m 416,31 Summa kN/m 401,39

Alt2 kN/m 418,11 Alt2 kN/m 389,91 Alt2 kN/m 385,63
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10.3 Bilaga 2: PLAXIS resultat och modell 
 

 

Figur 37: Modellen för Industristaden som beräknas i PLAXIS2D. 

 

Figur 38: Industristaden med dess sättningar beräknade i PLAXIS 2D , modellen är uppskalad 50 gånger för att se 
sättningarna på ett bättre sätt. 
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Figur 39: Industristaden i verklig skala, modulerad i finita element programmet PLAXIS 2D. 

 

Figur 40: Modellen för Ångkvarnen som beräknas i PLAXIS2D. 
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Figur 41 Ångkvarnen med dess sättningar beräknade i PLAXIS 2D, modellen är uppskalad 50 gånger för att se sättningarna 
på ett bättre sätt. 

 

Figur 42: Ångkvarnen i verklig skala, modulerad i finita element programmet PLAXIS 2D. 
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Figur 43: Modellen för Åriket som beräknas i PLAXIS2D. 

 

 

Figur 44: Figur 45: Åriket med dess sättningar beräknade i PLAXIS 2D, modellen är uppskalad 50 gånger för att se 
sättningarna på ett bättre sätt. 
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Figur 46: Åriket i verklig skala, modulerad i finita element programmet PLAXIS 2D. 
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10.4 Bilaga 3: Tröghetsmoment och elasticitetsmodul för pålarna 
I brottgränstillstånd blir Elasticitetsmodulen för betongen C45/55 enligt formeln 4.4med 

hänvisning av (Bengtsson, Bengtsson, & Fred, 1991). 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 

𝐸𝑐 =
𝐸𝑐𝑘

1,2∗𝛾𝑑
 𝑑ä𝑟 𝛾𝑑 ä𝑟 1,1 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 (Bengtsson, Bengtsson, & Fred, 1991)  

𝐸𝑐 =
𝐸𝑐𝑘

1,2∗1,1
= 26,5 ∗ 109 𝑃𝑎    4.4) 

Elasticitetsmodulen i brottgränstillstånd är samma för SP1 som för SP2 då den är material 

beroende. 

Pålens böjtröghetsmoment Ipåle beräknas med Steiners sats för pålens kvadratiska tvärsnitt. 

𝐼𝑝å𝑙𝑒 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑏 ∗ 𝑎𝑎
2 + (𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 ∗ 𝑎𝑏

2) ∗ 𝛼𝑒𝑓 ∗ 𝑛 + (𝐼𝑟 + 𝐴𝑟 ∗ 𝑎𝑟
2) ∗ 𝛼𝑒𝑓 

Area för betong tvärsnittet. 

𝐴𝑏 = 𝑙 ∗ 𝑏 

𝐴𝑏𝑆𝑃! = 0,05523 𝑚2 

𝐴𝑏𝑆𝑃2 = 0,073 𝑚2 

Kryptalet bestäms enligt (Vägverket, 2004) till  

𝛼𝑒𝑓 = 1,6 

Yttröghetsmoment I, kring pålens kvadratiska tvärsnitt är. 

𝐼𝑏𝑆𝑃1 =
𝑙 ∗ 𝑏3

12
=

𝐴2

12
= 2,54 ∗ 10−4 𝑚4 

𝐼𝑏𝑆𝑃2 =
𝑙 ∗ 𝑏3

12
=

𝐴2

12
= 4,4287 ∗ 10−4 𝑚4 

𝑎𝑎
2 = 0 𝑑å 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡. 

Tröghetsmomentet för pålarnas armeringsstänger 

𝐼𝑎𝑆𝑃1 =
𝜋 ∗ 𝑑4

64
= 3,217 ∗ 10−9 𝑚4 

𝐼𝑎𝑆𝑃2 =
𝜋 ∗ 𝑑4

64
= 1.02 ∗ 10−9 𝑚4 

Armeringsstängernas tvärsnittsarea 

𝐴𝑎𝑆𝑃1 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
= 2,01 ∗ 10−4 𝑚2 

𝐴𝑎𝑆𝑃2 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
= 1,31 ∗ 10−4 𝑚2 
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Avståndet från stängerna till pålens masscentrum 

𝑎𝑎𝑆𝑃1 = 0,010 

𝑎𝑎𝑆𝑃2 = 0,012 

Tröghetsmoment för armeringsringen 

𝐼𝑟𝑆𝑃1 =
𝑙 ∗ 𝑏3

12
−

𝑙 ∗ 𝑏3

12
= 1,9455 ∗ 10−5 𝑚4 

𝐼𝑟𝑆𝑃2 =
𝑙 ∗ 𝑏3

12
−

𝑙 ∗ 𝑏3

12
= 3,315 ∗ 10−5 𝑚4 

𝑎𝑟
2 = 0 𝑑å 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 

Ringen antas vara kvadratisk och ringen är en halv centimeter tjock så ekvationen blir 

𝐴𝑟𝑆𝑃1 = 𝑙 ∗ 𝑏 − 𝑙 ∗ 𝑏 = 0,0036 𝑚2 

𝐴𝑟𝑆𝑃2 = 𝑙 ∗ 𝑏 − 𝑙 ∗ 𝑏 = 0,0043 𝑚2 

Det totala böjtröghetsmomentet för pålen är 

𝑰𝒑å𝒍𝒆𝑺𝑷𝟏 = 𝟐, 𝟗𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 𝒎𝟒 

𝑰𝒑å𝒍𝒆𝑺𝑷𝟐 = 𝟓, 𝟏𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 𝒎𝟒 
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10.5 Bilaga 4: Husens tvärsnitt 
 

Tvärsnitten från husen som PLAXIS-modellerna är baserade på. 

 

Figur 47: Industristadens tvärsnitt av pålningen (Knut Jönsson ingenjörsbyrå AB, 2006). 

 

Figur 48: Årikets tvärsnitt av pålningen (K Consulting AB, 2012). 
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Figur 49: Ångkvarnens tvärsnitt av pålningen (Knut Jönsson ingenjörsbyrå AB, 2009). 

 


