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Förord 
Detta examensarbete utgör den sista delen i min utbildning till Civilingenjör i väg- och 

vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet motsvarar 30 poäng och har 

utförts under hösten 2016 vid ett av Skanska Sverige ABs projekt. Under sommaren 2016 

arbetade jag på projektet Lyrestad vindkraftpark och blev på så vis intresserad av 

grundläggning av vindkraftverk.  

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Karl Lundstedt och Thomas Adolfsson som varit 

mina handledare vid Skanska och även initierat examensarbetet. Vill även tacka Hans 

Mattsson vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser avdelningen geoteknologi, 

som varit handledare och examinator.  

Slutligen vill jag tacka vänner och studiekamrater för fem oförglömliga år! 

 

 

Örebro, april 2017 

 

David Erikson 
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Sammanfattning 
Antalet vindkraftverk, både i Sverige och i världen, ökar från år till år samtidigt som de blir 

allt högre. Utvecklingen mot högre torn och kraftigare turbiner kräver allt större fundament 

för att klara de krafter och moment som uppkommer. Ofta varierar markförhållandena mellan 

de olika verkslägena inom en och samma park. För landbaserade vindkraftverk är tre olika 

typer av fundament vanligast; gravitationsfundament, bergförankrade och pålade. Arbetet 

har fokuserat på det första och behandlat hur varierande friktionsvinkel samt 

grundvattennivå påverkar storleken på fundamentet och därigenom produktionskostnaden 

för fundamenten. Arbetet utgår från olika friktionsvinklar och grundvattennivåer och jämför 

vilka kriterier som blir dimensionerande och hur produktionskostnaderna påverkas.  

 

De kriterier i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd som utvärderats är; risken för 

stjälpning, allmänt bärighetsbrott, glidning samt differentialsättningar. Vid allmänt 

bärighetsbrott har två brottmoder utvärderats, dels den ”vanliga” brottmoden ut från 

fundamentet, dels brottmoder in under fundamentet. Den senare är viktig att utvärdera då 

stora excentriska laster verkar och visar sig vara dimensionerande i flera fall med 

friktionsvinkel runt 38 grader och hög grundvattennivå. Resultaten visar att vid höga 

grundvattennivåer kombinerat med högre friktionsvinklar så blir risken för stjälpning 

dimensionerande och fundamentet kan inte minskas ytterligare trots att friktionsvinkeln går 

upp. Resultaten visar även att cirkulära fundament i samtliga fall är mera material- och 

kostnadseffektiva än kvadratiska.  

 

Resultatet visar tydligt att grundvattennivån har mycket större påverkan på hur stort 

fundamentet behöver vara för att erforderlig bärighet ska uppnås. Då grundvattennivån 

påverkar fundamentsstorleken kraftigt är det av stor vikt att den undersöks väl för att undvika 

att överdimensionerade fundament används. I grova drag kan det räcka med två fundament 

som är placerade på platser med en gynnsammare grundvattennivå (en meter lägre än 

övriga) för att motivera projekteringskostnaden för en ytterligare fundamentsstorlek. 

Fundamentets storlek beror även på jordens friktionsvinkel men påverkas i något mindre 

grad än av grundvattennivån.  
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Abstract 
The number of wind turbines are increasing in Sweden as well as in the rest of the world. At 

the same time the business goes towards higher towers and more powerful turbines to 

increase production of electricity. This requires larger and more stable foundations to handle 

the forces and moment that the wind generates. Since wind farms often consists of multiple 

turbines and covers a great area the ground properties varies between the turbine sites.  

 

For wind turbines onshore, three different types of foundations are the most common. 

Gravity based foundations, rock anchored foundations and piled foundations and the 

selection is based on thickness of soil strata (down to rock), soil type and properties as well 

as the level of the groundwater table. This thesis examines how variations in friction angle 

and level of ground water table affects the production costs of gravity based foundations.  

 

Different criteria in ultimate limit state and serviceability limit state is checked; risk of 

overturning, general shear failure, sliding and differential settlements. General shear failure 

is evaluated with two rupture lines, both outwards from the foundation and inwards under 

the foundation. The later one is of importance when the foundation is subject to large 

eccentric loads and turns out to be the critical parameter in cases with friction angle about 

38 degrees and a high groundwater table. With higher friction angles (in combination with 

high groundwater table) overturning is the designing criterion. In all cases the circular 

foundations are more size and cost effective than square shaped.  

 

The results shows that the groundwater table has greater impact on the required size of the 

foundation compared to the friction angle of the soil. Therefore it’s important to examine the 

groundwater situation well at an early stage of construction to avoid larger than necessary 

foundations.   
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Inledning 

Bakgrund 

Vid byggande av vindkraftparker uppförs vägar, planer och fundament. Vindkraftverken 

måste placeras med avstånd (minst 500 meter) emellan sig för att inte orsaka turbulens i 

vinden som skulle påverka elproduktionen negativt. Detta gör att projekten ofta sträcker sig 

över ett stort område med större antal vindkraftverk. Inom området är det naturligt att 

grundläggningsförhållandena varierar mellan de olika verkslägena, ibland mer ibland 

mindre. Parametrar som kan variera är bl.a. jordlager, grundvattennivåer och 

deformationsegenskaper.  

 

Då vindkraftverken blir allt högre (ökad utnyttjandegrad av vinden) krävs större fundament 

för att kunna uppta krafterna som både verket och vinden genererar. Hur mycket resurser 

ska läggas på att optimera fundamentskonstruktionen för varje enskild placering inom en 

vindkraftpark med snarlika markförhållanden?  

Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur olika parametrar påverkar den storlek som 

krävs på fundamentet. Då storleken förändras så påverkas även den direkta 

produktionskostnaden. Målet är att studera hur mycket resurser som ska läggas på att 

optimera vindkraftsfundamenten för olika markförhållanden. Exempelvis om man har fem 

verkslägen med identiska förhållanden och ett sjätte med lite bättre markförhållanden; är det 

då lönt att ta fram ett optimerat fundament för det sjätte vindkraftverket eller ska man 

använda samma design som på de fem första. För att svara på den frågan krävs att man 

jämför skillnaden i produktionskostnad mot den kostnad som det innebär att ta fram 

fullständiga ritningar för det sjätte fundamentet. Detta ska även gå att applicera på andra 

antal av fundament än i exemplet ovan.  

 

Vinden bidrar till att lasten som tornet utövar på fundamentet blir excentrisk och vindens 

natur leder till att den kan uppstå i olika riktningar. Denna excentriska last måste beaktas då 

den uppträder i den minst gynnsamma riktningen. Hur skiljer sig det mellan kvadratiska och 

cirkulära fundament? Hur påverkas storleken och produktionskostnaden av valet av form?  

Frågeställning 

Frågeställningen som detta examensarbete syftar till är;  

 Vilka parametrar påverkar storleken av gravitationsfundament? Och hur skiljer sig 

produktionskostnaden? 

 Hur skiljer sig cirkulära och kvadratiska fundament?  

 Vilka skillnader i markförhållanden och hur många fundament krävs det för att 

motivera framtagande av bygghandlingar av ytterligare en dimension av 

gravitationsfundament?  
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Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts är att enbart behandla gravitationsfundament och inte behandla 

pålade eller bergstagsförankrade. Bergstagsförankrade fundament är ofta lämpligt då berg 

återfinns inom lämpligt djup (<3m) och kan då utformas mindre än gravitations fundament.  

 

Enbart analytiska beräkningar har utförts och ingen FE-modellering vilket resulterat i att 

förenklingar gjorts. Dessa förenklingar är dels kontakttryckets utbredning i 

bruksgränstillstånd då hela fundamentet inte har kontakt med marken, dels i beräkningarna 

av rotationsstyvhet. Rotationsstyvheten har tidigare beräknats av konstruktören för de två 

olika typerna av gravitationsfundament i Lyrestad vindkraftpark, i båda de fallen har 

rotationsstyvheten överskridit kraven med mellan 3 och 3,5 gånger. Utifrån det har ett 

antagande gjorts om att kravet även kommer att uppfyllas för de fundament som beräknas 

inom detta arbete.  

 

Enbart vissa parametrar har varierats i detta arbete, (friktionsvinkel och grundvattennivå) 

medan övriga har hållits låsta. Detta för att förenkla jämförelserna. Markförhållandena är till 

viss del baserade på de markförhållanden som råder i Lyrestad vindkraftpark men extra 

värden både under och över har lagts till. Enbart värden som motsvarar olika typer av morän 

eller krossad sprängsten ovanpå berg har använts, ej lera etc. I kalkylen över 

produktionskostnaderna har enbart de direkta och särskiljande posterna inkluderats, övriga 

har utelämnats.  

 

Sammanfattning av de avgränsningar som gjorts: 

 Enbart gravitationsfundament har berörts 

 Enbart morän eller krossat bergmaterial  

 Enbart analytiska beräkningar 

 Förenklad kostnadsuppskattning. 

Vindkraft 

Allmänt om vindkraft 

Diskussioner om alternativa energikällor tog fart efter oljekrisen på 1980-talet och efter 

kärnkraftsverksolyckan i Tjernobyl 1987. Under 1990-talet blev oron för koldioxidens bidrag 

till växthuseffekten allmän. Dessa diskussioner, högre elpris samt vissa subventioner har lett 

till att utvecklingen har gått mot allt större vindkraftverk. Från 25kW i början av 1980-talet, 

250kW tio år senare, 2 500kW ytterligare ett decennium senare. Generellt kan sägas att 

större verk ger en lägre kostnad per producerad kilowattimme (Wizelius, 2002). Idag har de 

största landbaserade kommersiella vindkraftverken en effekt på ca 3 500kW (Vestas Wind 

Systems A/S, 2016).  

 

Under de senaste tio åren (2005 - 2015) har utbyggnaden av vindkraftsparker skett i en 

snabb takt i Sverige, delvis påhejat av klimatmål och energicertifikat (Figur 1). Dock har 

utbyggnaden mattats av under senaste året och nyinvesteringarna minskat, bland annat på 

grund av låga elpriser. I slutet av 2015 var den totala installerade effekten från vindkraft 

5 840MW och samma år producerades 16TWh, vilket motsvarar cirka en tiondel av landets 

elproduktion. Totalt finns idag ca 3 300 vindkraftverk i drift i landet. (Energimyndigheten, 

2016).  
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Figur 1 Utbyggnad, installerad effekt samt produktion från vindkraft i Sverige (Energimyndigheten, 
2016).  

 

Vindkraftsverkets uppbyggnad 

De vindkraftverk som byggs idag är nästintill uteslutande med horisontell axel och har 

nedanstående huvudkomponenter, se Figur 2 (Wizelius, 2002). 

 

Rotorblad  

Normalt är att tre rotorer används för att fånga vinden och omvandla den horisontella 

rörelsen till en rotation. Viktiga parametrar är rotordiametern och svepytan, ju större desto 

högre utnyttjandegrad av vinden.  

  

Maskinhus 

Maskinhuset rymmer huvudaxel med lager, växellåda och generator samt girmotor. Då 

rotorn roterar med ett varvtal på 20-30 varv per minut krävs uppväxling för att uppnå de 

1 000 och 1 500 varv per minut som generatorn kräver för att kunna generera el. Girmotorn 

används för att rikta verket mot vinden.  

 

Torn 

De flesta tornen är idag konstruerade av stål- eller betongrör och har en svag konisk form. 

Tornen levereras från fabrik i sektioner och monteras ihop med bultar. I aktuellt projekt har 

tornet en höjd på 137m mätt från fundamentets överkant till underkant maskinhus.  

 

Fundament 

Fundamentets uppgift är att överföra de krafter (både horisontella och vertikala) samt 

moment som vinden ger upphov till ner i marken. Tornet förankras i en bultbur som överför 

krafterna till betongen. Betongen i sin tur överför krafterna till berggrund eller marken (direkt 

eller indirekt). Fundamenten delas vanligen in utifrån grundläggningsmetod. 
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Figur 2 Vindkraftverkets principiella uppbyggnad (Wizelius, 2002).  

Typer av fundament 

För landbaserade vindkraftverk är tre olika typer av fundament vanligast (Figur 3),  

 Bergförankrade. I detta fall förankras fundamentet i berggrunden med hjälp av stag 

eller spännarmering och injektering. Förankringen gör att fundamentet kan ha en 

mindre storlek jämfört med ett gravitationsfundament. Kräver dock att berg finns 

inom rimligt djup och losshållning kan bli aktuellt för att få en plan botten samt få 

bort uppsprucket berg (Mohamed, 2013).  

 Gravitationsfundament verkar enligt principen platta på mark och som motvikt åt de 

krafter vindkraftverket ger upphov till. Storleken varierar beroende på 

markförhållanden och vindkraftverkets storlek.  

 Pålade fundament. I fall då jordens deformationsegenskaper är så pass dåliga att 

risk för stora differentialsättningar föreligger kan det vara aktuellt med pålade 

fundament. Antingen med spetsburna pålar (ner till berg eller styvare jordlager) eller 

mantelburna.  
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Figur 3 Från vänster: bergförankrat, gravitations samt pålat fundament. 

Lyrestad vindkraftpark 

Lyrestad vindkraftpark omfattar ca 800 hektar där 22 vindkraftverk planeras (totalhöjd 200m) 

och ligger mitt mellan Mariestad och Töreboda i Skaraborg. Området är beläget just söder 

om vägen E20 och några kilometer väster om Göta kanal (Figur 4). Området består av 

skogsmark omgivet av åkermark och vindkraftverken byggs kring en höjdrygg som sluttar 

mot öst och väst. Marknivån i området varierar mellan +89 och +112 meter över havet 

(Svensson & Tornborg, 2016 A). Jordartskartan (Figur 5) visar att området främst består av 

sandig morän, postglacial finsand samt ett område av glacial lera. Även ett mindre parti med 

svallsediment (grus) förekommer. Området ligger nedanför högsta kustlinjen för Yoldiahavet 

(Hansbo & Karlsson, 1984).   

 

 
Figur 4 Röda markeringen visar vart Lyrestad vindkraftpark är belägen (Google, 2017).  
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Figur 5 Jordartskarta över området hämtat från SGUs karttjänst (SGU, 2017). Blå färg indikerar sandig 
morän, orange med små vita prickar indikerar postglacial finsand. Orange med större vita prickar 
indikerar svallsediment (grus) och gula fält indikerar glacial lera samt röda fält indikerar berg.  
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Metod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie där tidigare utförda examensarbeten inom området 

studerades. Två av dessa är särskilt värda att nämna ”Industriella metoder för platsgjutna 

vindkraftsfundament” (Myrström, 2015) och ”Design of Foundations for Wind Turbines 

(Svensson , 2010). Det första undersöker produktiviteten (ur ett LEAN-perspektiv) och hur 

armeringsarbetet kan utformas effektivare. Arbetet avslutas med en tanke om en alternativ 

konstruktion, som enligt författaren, skulle kunna utformas med en stor andel rullarmering 

istället för rakjärn och på så vis minska armeringstiden. Denna alternativa konstruktion är 

kvadratisk. Det andra examensarbetet presenterar tre olika typer av fundament (gravitation, 

med spetsburna samt med mantelburna pålar) och behandlar både de geotekniska och 

strukturella aspekterna av fundamentet.  

 

Litteraturstudien innefattade även litteratur som behandlar jordens strukturella uppbyggnad, 

dess deformationsegenskaper samt teorier om vilka typer av brott som kan uppkomma. 

Inläsning på de olika geotekniska förundersökningsmetoderna som använts för att 

bestämma jordlagerföljd och egenskaper i det studerade projektet gjordes.  

 

Litteraturstudien gick därefter över mot böcker och standarder som behandlar de olika brott- 

och bruksgränstillstånden som fundamentet måste verifieras mot, denna litteratur valdes i 

samråd med handledare Karl Lundsted, Skanska Teknik som även konstruerat de 

fundamentstyper som uppförs vid Lyrestad vindkraftpark.  

 

Därefter beräknades de olika storlekarna som krävdes utifrån de olika ingångsparametrarna. 

Produktionskalkylen innefattar enbart de poster som är beroende från storleken och denna 

har baserats på anbudskalkyl, erfarenhets- och antagna värden. I detta skede har Thomas 

Adolfsson, Skanska väg och anläggning Väst, varit ett bollplank för att diskutera rimligheten 

i värden och resultat.  

 

Slutligen har de olika fundamenten och storlekarna jämförts med avseende på kostnad samt 

vilket kriterium som varit dimensionerande.    
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Teori 

Jordmaterialet 

En jordmassa är uppbyggd av tre komponenter; fast substans, porvatten och porgas (Figur 

6). Den fasta substansen (jordpartiklarna) kan delas in i oorganisk och organiska partiklar 

där den senare härrör från förmultnade växter och djur. De oorganiska partiklarna består av 

mineralpartiklar (främst silikater och karbonater) och kan kategoriseras utifrån bildningsätt. 

Jordar som uppstått i samband med inlandsis eller glaciärer (glaciala bildningar) är morän 

och isälvssediment och jordar som uppstått därefter (postglaciala bildningar) så som 

älvsediment, svallsediment och svämsediment (Axelsson, 1998). I de senare fallen har 

partiklarna transporterats med vattnet och därefter sedimenterat, ofta med resultat att 

förhållandevis ensgraderade jordar uppkommer (Larsson, 2008).   

 

Porvatten är det vatten som finns i porerna mellan jordpartiklarna. Vattnet kan vara fritt eller 

starkt bundet till partiklarna, bindningarna kan antingen vara av kemisk eller mekanisk 

karaktär, vid konsolidering dräneras delar av vattnet bort men det starkt bundna kvarstår 

(Axelsson, Introduktion till jordmekaniken jämte jordmaterialläran. Skrift 98:4, 1998). Då 

vatten är i det närmast inkompressibelt har vattenmängden i ett jordmaterial en stor inverkan 

på sättnings- och konsolideringsförloppet.   

 

Porerna kan även vara fyllda med gas, i fall jordmaterialet befinner sig ovanför 

grundvattenytan består porgaserna oftast främst av luft och under grundvattenytan är det 

mer gaser som härstammar från nedbrytning av organiskt material (Axelsson, 1998).  

 
Figur 6 Jordmaterialets komponenter (Larsson, 2008).  
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Figur 7 Förhållande mellan partiklar, porvatten och porgas (Larsson, 2008).  

 

Olika jordar har olika förhållande mellan partiklar, porvatten och porgas (Figur 7), vilket i sin 

tur påverkar viktiga egenskaper som används för att beskriva materialet. Nedanstående 

definitioner är hämtade från Axelsson (1998) och Larsson (2008).   

 

Portalet beskriver förhållandet mellan volymen porer (både gas och vattenfyllda) och 

volymen fast substans 

𝑒 =
𝑉𝑝

𝑉𝑠
      (1) 

Vattenmättnadsgraden beskriver hur stor del av porerna som är vattenmättade 

𝑆𝑟 =
𝑉𝑤

𝑉𝑝
      (2) 

 

Tabell 1 Teckenförklaring för portal och vattenmättnadsgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tungheten beskriver den tyngd som jordmassan verkar med, den varierar beroende på om 

jorden är vattenmättad eller inte.  

 

Tunghet definieras som 

𝛾 =
𝑔𝑚

𝑉
= 𝑔𝜌      (3) 

 

för vattenmättad jord blir tungheten istället 

𝛾𝑚 =
𝑉𝑝𝛾𝑤+𝑉𝑠𝛾𝑠

𝑉𝑝+𝑉𝑠
      (4) 

 

Den effektiva tungheten som vattenmättad jord har blir då 

𝛾´ = 𝛾𝑚 − 𝛾𝑤      (5) 

 

Symbol Förklaring Enhet 

𝑒 Portal - 

𝑉𝑝  Porvolym m3 

𝑉𝑠  Volym fast substans m3 

𝑉𝑤  Volym vatten m3 

𝑆𝑟  Vattenmättnadsgrad - 



11 
 

I motsats till vattenmättad jord, om jorden är helt torr kan torrtungheten användas 

𝛾𝑑 =
𝑔𝑚𝑠

𝑉
= 𝑔𝜌𝑑     (6) 

 

Tabell 2 Teckenförklaring för tunghet, värden från Axelsson (1998). 

 

 

 

Bindningar mellan jordpartiklar 

Mellan jordpartiklarna förekommer olika typer av bindningar som bidrar till jordvolymens 

bärförmåga. Mellan grövre partiklar dominerar masskrafter och mellan finare partiklar är det 

främst elektriska krafter (Axelsson, 1998).  

 

I de grovkorniga jordarna sprider sig jordens egentyngd nedåt genom kontaktpunkter mellan 

kornen, partiklarnas oregelbundna form gör att många kontaktytor uppstår. Då jordvolymen 

utsätts för höga spänningar kan de minsta kontaktytorna gå till brott (krossas) och kornen 

får en allt jämnare form, detta är tydligt vid jämförelse mellan natur- och krossgrus (Axelsson, 

1998).  

 

Kontaktkraften kan delas in i en normal och en tangentiell komposant. Den första härrör från 

Van der Waals bindningar och masskraften, den senare från friktion och kohesion mellan 

partiklarna. Friktionskoefficienten varierar mellan 0,2 och 1,0 för kvarts, vilket är en av de 

vanligaste beståndsdelarna för oorganisk jord, detta motsvarar en friktionsvinkel på mellan 

11 och 45 grader (Axelsson, 1998), karakteristiska friktionsvinklar presenteras i Tabell 4. 

Friktionskraften beskrivs som en funktion av normalkraften och friktionskoefficienten  

 

𝐹 = 𝑁 tan 𝜙      (7) 

 

Tabell 3 Teckenförklaring för friktionskraft. 

 

 

 

 

 

 

I finkorniga jordar är ofta lerpartiklarna negativt laddade på ytan, detta medför att två negativt 

laddade partiklar kommer att stöta bort varandra. Den attraherande kraften (Van der Waals 

bindning) kommer dock att ta över om partiklarna kommer tillräckligt nära varandra. Då 

partiklarna är omgivna av fast bundet vatten (på grund av den negativa ytladdningen) 

kommer partiklarna inte i direkt kontakt med varandra därav är kontaktkraften mellan 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

𝛾 Tunghet  kN/m3  

𝛾𝑚 Vattenmättad tunghet  kN/m3  

𝛾´ Effektiv tunghet  kN/m3  

𝛾𝑑 Torrtunghet  kN/m3  

𝑔  Tyngdacceleration 10 m/s2  

𝑚  Massa  kg  

𝑚𝑠  Massa fast substans  kg  

𝜌  Densitet  kg/m3  

𝜌𝑠  Kompaktdensitet 2 700-2 800 kg/m3  

𝜌𝑤  Vattendensitet 1 000 kg/m3  

Symbol Förklaring Enhet 

𝐹 Friktionskraft kN 

𝑁  Normalkraft kN 

𝜙  Friktionsvinkel  °  
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partiklarna från kohesion och inte friktion som är fallet med grovkorniga jordar. Kohesionen 

innebär att en skjuvande kraft kan överföras mellan jordpartiklarna trots att normalkraften är 

noll eller liten. Om jordvolymen utsätts för ökad normalspänning (ex vid dränering) ökar 

också kontaktrycket, detta gör att skjuvhållfastheten för ett dränerat finkornigt material kan 

beskrivas med kohesion och en friktionsvinkel.   

 

I blandjordar, med både finare och grövre partiklar, samlas ofta finmaterialet runt de grövre 

kornen. De finare partiklarna förhindrar direktkontakt mellan de grövre kornen och friktionen 

minskar. Detta gör att en blandjord kan få egenskaper som en finkornig jord trots att 

finjordsinnehållet är förhållandevis lågt. Runt 15-20% finjord krävs för att detta ska inträffa 

(Axelsson, 1998).   

 

Tabell 4 Karakteristiska friktionsvinklar för friktionsjord (Trafikverket, 2016). 

 
 

Lagringstäthet 

Lagringstätheten (densitetsindex) beskriver hur mycket porer som finns mellan kornen. Hur 

tät jorden är lagrad påverkar både dess hållfasthet och deformationsegenskaper. 

Lagringstätheten varierar mellan 0 och 1, där det senare är maximal lagringstäthet. Portalet 

i en naturligt lagrad friktionsjord är ofta över 50 % p.g.a. kornform och valvverkan. 

Lagringstätheten är ett lämpligt mått förr jordar med en maximal finjordshalt på 10 %, 

därefter används den odränerade skjuvhållfastheten istället för att beskriva jordens fasthet. 

Axelsson (1998), Larsson (2008) och Hansbo & Karlsson (1984). Lagringstätheten beräknas 

som 

 

𝐼𝐷 =
𝑒𝐿−𝑒

𝑒𝐿−𝑒𝐹
      (8) 
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Tabell 5 Teckenförklaring för lagringstäthet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 Benämning av lagringstäthet för friktionsjord (Hansbo & Karlsson, 1984).  

 

 

 

 

 

I en fast lagrad jord är kontaktytan mellan kornen större och därför kan en större kraft 

överföras jämfört med en löst lagrad jord. En mångraderad jord kan naturligt uppnå en högre 

lagringstäthet då hålrummen mellan de större kornen kan fyllas med mindre partiklar. Detta 

leder till ökad kontaktyta som i sin tur leder till ökad friktion mellan partiklarna. Särskilt är 

detta fallet då jorden även utsätts för tryck och knådning, exempelvis bottenmorän. Detta 

försöker man uppnå på konstgjord väg med hjälp av vältning och krossmaterial med olika 

fraktioner. I sedimenterade (ofta ensgraderade) jordar är lagringstätheten mycket lägre. 

Axelsson (1998) och Larsson (2008).  

Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelningen bestäms genom siktning och för varje fraktion mäts passerad 

vikthalt. Siktning sker med hjälp av standardiserade siktar med maskvidderna 20; 6,3; 2,0; 

0,63; 0,2 och 0,063mm samt tvättning av finjorden. Utifrån kornfördelningskurvan kan sedan 

ett graderingstal bestämmas, detta beskriver kurvans lutning (exempel på 

kornfördelningskurva i Figur 8). Även ett krökningstal bestäms, detta beskriver kurvans 

utseende mellan 10 och 60mm (Larsson, 2008). Graderingstalet beräknas som 

 

𝐶𝑈 =
𝑑60

𝑑40
      (9) 

 

 och krökningstalet som 

𝐶𝐶 =
𝑑30

2

𝑑10𝑑60
      (10) 

 

Utifrån graderings- och krökningstalet kan jorden delas in i olika klasser utifrån 

kornstorleksfördelningen (Tabell 8). Jorden kan även delas in i olika klasser baserat på 

ingående fraktioner (Tabell 9) eller utifrån jordens bildningssätt (exempelvis för 

moränjordar).  

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Förklaring 

𝐼𝐷 Lagringstäthet 

𝑒𝐿  Portal vid lösaste lagringen 

𝑒𝐹  Portal vid fastaste lagringen 

𝑒  Aktuellt portal  

Benämning Densitetstal, ID 

Lös lagring <0,3 

Medelfast lagring 0,3 – 0,8 

Fast lagring >0,8 
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Tabell 7 Teckenförklaring för graderings- och krökningstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 8 Typer av graderingar (Larsson, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 Indelning av mineraljordar utifrån fraktionsstorlekar (Larsson, 2008). 

 

Symbol Förklaring 

𝐶𝑈 Graderingstal 

𝐶𝐶  Krökningstal 

𝑑10  Kornstorlek som passerar 10 % vikthalt 

𝑑30  Kornstorlek som passerar 30 % vikthalt 

𝑑40  Kornstorlek som passerar 40 % vikthalt 

𝑑60  Kornstorlek som passerar 60 % vikthalt 

Kornfördelning CU CC 

Månggraderat >15 1<CC<3 

Mellangraderat 6 – 15 <1 

Ensgraderat <6 <1 

Språnggraderat Vanligen högt Ingen regel (vanligen <0,5) 

Fraktion Fraktionsstorlek i 

viktprocent ≤63mm 

Fraktionsstorlek 

i viktprocent 

≤0,063mm 

Jordartsbenämning 

Tilläggsord Huvudord 

Grus 20-40  Grusig  

 >40   Grus 

Sand 20-40  Sandig  

 >40   Sand 

Silt + ler 

(finjord) 

5 —15 <20 Något siltig  

  20 Något lerig  

 15-20 <20 Siltig  

  20 Lerig  

 >40 <10  Silt 

  10-20 Lerig Silt  

  20-40 Siltig Lera 

  >40  Lera 
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Figur 8 Exempel på kornstorleksfördelningskurva för en grusig sand (Larsson, 2008).  

Deformationsegenskaper 

Jordvolymens deformationsegenskaper styrs av dess vattenmättnadsgrad, 

kornstorleksfördelning, kornform, ingående mineral, organisk halt, porvattnets 

sammansättning (för lera), lagringstäthet och dess spänningshistorik.  

 

Då deformationsegenskaperna är starkt beroende av det verkliga belastningsfallet är det 

lämpligt att undersöka jordens deformationsegenskaper i ett spänningsfall som efterliknar 

det verkliga. I laboratoriemiljö är det svårt att bevara in-situ förhållandena i friktionsjord, 

därför är det lämpligare med in-situ försök och sonderingar. Finkorniga jordar går däremot 

bra att analysera i laboratoriemiljö då den behåller sina egenskaper väl efter en ostörd 

provtagning (Larsson, 2008).  

 

Deformationerna delas upp i volym- respektive formförändringar, den senare avser att 

volymen består men formen ändras. Ren volymförändring kan uppnås vid triaxialförsök med 

en isotrop spänningssituation (se Figur 9), ren formförändring kan uppstå i vattenmättade 

jordar med hastig pålastning (där dränering av vattnet inte hinner ske) eller vid skjuvning 

utan volymändring. I de flesta naturliga situationer sker en kombination av dessa (Larsson, 

2008).  

 

Deformationer uppstår då effektivspänningarna i jordvolymen ändras. Vid hastiga 

förändringar kan porvattnet fördröja volymändringen, detta i fall där permeabiliteten är liten. 

Då tar porvattnet initialt upp spänningsökningen innan det dräneras bort, för mycket 

finkorniga jordar kan detta ta flera år. Deformationerna kan delas in i dels elastiska och 

plastiska som i sin tur kan delas in i momentana och tidsberoende. De momentana 

deformationerna kännetecknas av formändring i vattenmättade och odränerade jordar. För 

övriga jordar (så som friktionsjord) förekommer både form- och volymändring. De 

tidsberoende deformationerna delas upp i konsolidering och krypning. Under 

konsolideringen sker volymförändring samtidigt som motsvarande volym porvatten dränerar 

ut, initialt påverkar permeabiliteten konsolideringsförloppet därefter minskar flödet så pass 

mycket att permeabiliteten inte påverkar nämnvärt. Krypningen ger upphov till ökade 

deformationer då lasten får verka över en längre tid. (Larsson, 2008) 
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I en jord som är överkonsoliderad, dvs. jorden har tidigare varit utsatt för ett högre tryck och 

konsoliderat för detta, uppstår enbart mindre (mestadels elastiska) deformationer vid 

spänningar upp till förkonsolideringstrycket. Därefter större plastiska deformationer då 

förkonsolideringstrycket överstigs. Detta beteende skiljer sig nämnvärt mellan löst lagrade 

finkorniga jordar och fast lagrade friktionsjordar. Förkonsolideringstrycket avgörs av tidigare 

ovanliggande last (både laster och jordvolym), uttorkning samt ändringar av grundvattenytan 

(påverkar effektivspänningarna). Vid avlastning sker i huvudsak elastiska deformationer 

(volymökning och formförändring). (Larsson, 2008) 

 

Olika deformationsmoduler kan tas fram för att användas vid sättningsberäkningar, med 

olika styrkor och svagheter när det kommer till att beräkna deformationer. Dessa moduler 

definieras på olika sätt och är tillämpbara i olika belastningssituationer.  

 

 

 
Figur 9 Förändring av portal vid belastning av finkornig respektive grovkornig jord, ändringen av portal 

ger en volymändring. Notera avlastningen. Figur från skriften ”Jords egenskaper” (Larsson, 2008).  

Elasticitetsmodul, E 

Då jord inte är ett linjärelastiskt material är elasticitetsteorin en grov förenkling av 

verkligheten. Dock används den på grund utav sin enkelhet. I detta fall belastas jordvolymen 

enaxiellt, ingen mothållande kraft i horisontell riktning beaktas. En del av volymminskningen 

i vertikal riktning återkommer som en volymökning i horisontell riktning (Figur 10), förhållandet 

mellan dessa deformationer beskrivs med tvärkontraktionstalet 𝜈 (Larsson, 2008). 

Tvärkontraktionstalet kan uppskattas till 0,3 i friktionsjord och mellan 0,4 och 0,5 i 
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kohesionsjord (Bergdahl, Ottosson, & Stigsson Malmborg, 1993). Elasticitetsmodulen kan 

tas fram utifrån skjuvmodulen 

𝐸 = 2𝐺(1 + 𝜈)     (11) 

 

För grovkorniga jordar kan elasticitetsmodulen tas fram utifrån sonderingsresultaten från 

hejar-, slag- och CPT sonderingar. För överkonsoliderade jordar och leror rekommenderas 

istället provtagning och ödometer för att bestämma dess deformationsegenskaper. 

(Bergdahl, Ottosson & Stigsson Malmborg, 1993). Karakteristiska värden för olika 

grovkorniga jordar och krossmaterial visas i Tabell 10. 

  

 
Figur 10 Elasticitetsmodul och kontraktionstalet (Larsson, 2008). 

 

Tabell 10 Karakteristiska värden på elasticitetsmoduler (Trafikverket, 2016).  
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Ödometermodul, M 

Ödometermodulen beskriver deformationerna av ett jordprov som är förhindrat att utvidga 

sig i horisontalled (Figur 11). Detta efterliknar fallet med en utbredd last på markytan. Mellan 

ödometermodulen och elasticitetsmodulen finns sambandet (Larsson, 2008) 

 

𝑀 =
𝐸(1−𝜈)

(1−𝜈)(1−2𝜈)
     (12) 

 

För friktionsjordar kan sambandet förenklas till 𝐸 ≈ 0,74𝑀 (Trafikverket, 2016).  

 
Figur 11 Ödometermodul (från Jords egenskaper, SGI). 

 

Om provtagningar saknas kan kompressionsmodulen M uppskattas med hjälp ekvationen 

(Trafikverket, 2016).  

 

𝑀 = 𝑚𝜎𝑗 (
𝜎0

′

𝜎𝑗
)

1−𝛽

     (13) 

där: 

𝑚 är kompressionsmodultalet (Figur 12) 

𝜎𝑗 är jämförelsetrycket (100kPa) 

𝜎0
′ är den aktuella spänningsnivån (kPa) 

𝛽 är en spänningsexponent (Figur 12) 

 
Figur 12 Värden för kompressionsmodultalet och spänningsexponent för olika jordar (Trafikverket, 

2016).  
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Brottmoder vid ytliga fundament 

För ytligt grundlagda fundament är främst tre olika typer av brottmod aktuella, allmänt 

skjuvbrott, lokalt skjuvbrott och stansning. Bärförmågan för ytliga fundament ökar med 

fundamentets storlek och grundläggningsdjup. Ökad kompressibilitet i jordmaterialet leder 

till minskad bärförmåga (Mayerhof, 1951).  

 

Vid allmänt skjuvbrott uppkommer tydliga brottlinjer som sträcker sig från ena 

fundamentskanten till markytan på motstående sida. Innan brott uppstår uppkommer vissa 

uppbuktningar av marken på båda sidor av fundamentet, men dessa tenderar att bli ensidiga 

när brottgränstillstånd närmas. Brottet uppkommer plötsligt (Figur 13) och fundamentet 

börjar luta. Från ovan nämnda figur syns även att en tydlig maxlast kan utläsas. Det är enbart 

för denna brottlast som brottgränstillståndet går att beräkna (Vesic´, 1973).  

 
Figur 13 Allmänt skjuvbrott. Notera att en tydlig brottlast återfinns i last-sättningskurvan (Das, 2011).  

 

Till skillnad mot allmänt skjuvbrott är stansbrott svårt att urskilja då liten påverkan på 

omkringliggande jord sker (Figur 14). Då lasten på fundamentet ökar så ökar även de 

vertikala sättningarna, först genom att underliggande jord komprimeras därefter genom att 

skjuvning av omkringliggande jord sker. Då inga horisontella sättningar uppträder är det 

svårt att bestämma ”när brott uppkommer” men sättningar i storleksordningen 5-15% av 

fundamentets bredd beskrivs i artikeln ”Analysis of ultimate loads of shallow foundations” 

(Vesic´, 1973) som tänkbara brottkriterier.  

 
Figur 14 Stansbrott (Das, 2011).  

 

Lokalt skjuvbrott är ett mellanting mellan stansbrott och allmänt skjuvbrott. Till skillnad från 

det senare går brottlinjen inte ända upp till ytan utan ebbar ut i marken och de vertikala 

sättningarna är större. En viss uppbuktning sker av omkringliggande markyta i samband 

med brott. Figur 14 visar sättningarna som funktion av lasten, ingen tydlig brottlast kan 

urskiljas.  
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Figur 15 Lokalt skjuvbrott (Das, 2011).  

 

Vilket av brotten som är mest sannolikt att inträffa går inte med säkerhet att säga men 

allmänt skjuvbrott är troligast i mindre sättningsbenägen jord och stansbrott troligast i mera 

sättningsbenägen jord. Figur 16 visar den mest troliga brottstypen som funktion av sandens 

packningsgrad (ekvation 8) och relativa grundläggningsdjupet (kvoten av 

grundläggningsdjupet och fundamentsbredden). 

 

 
Figur 16 Brottmod baserad på grundläggningsdjup och relativ lagringstäthet i sand. B* är fundamentets 
bredd för rektangulära fundament och diametern för cirkulära (Das, 2011).  
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Förundersökningar 

Hejarsondering 

Hejarsondering innebär att man med hjälp av en hejare driver ned en sonderingspets och 

mäter antalet slag som krävs för neddrivningen per längdenhet. Två varianter av 

hejarsondering finns HfA och DPB, den första har används i detta projekt. De skiljer sig 

gällande sonderingsspetsens mått och viktens fallhöjd.  

 

I fallet med HfA (som används i Sverige) är sonderingsspetsen 90mm lång och 45mm i 

diameter, spetsen är konformad. Sonden drivs ned med hjälp av en 63,5kg tung vikt som 

släpps 0,5m. Kraften från den fallande vikten överförs med skarvstål (diameter 32mm). 

Sonden och stången roteras två varv efter varje 20cm neddrivning för att minska 

mantelfriktionen, detta då man enbart är intresserad utav spetsmotståndet.  

 

Antalet slag som krävs för att driva ner sonden 20cm redovisas och detta kan sedan 

översättas till dels jordens friktionsvinkel dels dess elasticitetsmodul (Tabell 11 och Tabell 

12). Båda dessa samband är empiriska och innehåller därför en viss osäkerhet. (SGF, 

2013). 

Jordbergsondering 

Jordbergsondering används för att fastställa mäktigheten på jordlager, bestämma 

bergnivåer eller tränga igenom stenig och blockig jord. Utifrån borrmotståndet går det att 

avgöra var olika jordlager börjar och slutar samt om det är grov eller finkornig jord, även 

bergets kvalitet går att bedöma (om uppsprucket etc). För att säkerställa att det är fast berg, 

och inte ett block, som stötts på fortsätter man vanligtvis att borra en bit in i berget (SGF, 

2013).  Borrstålet/borrkronan tryckbelastas samtidigt som det roteras, spolning med vatten 

eller luft används. Metoden delas in i fyra undergrupper (JB1, 2, 3 och total) beroende på 

vilken data som registreras i samband med neddrivningen, i den enklaste klassen registreras 

enbart djup och borrmotstånd medan för de andra klasserna registreras bl.a. matningskraft, 

hammartryck och vridmoment. I de tre mer avancerade klasserna kan bergets kvalitet 

bedömas (SGF, 2013). 

CPT-sondering 

CPT- sondering, även kallad spetstrycksondering, kan användas i jordar där sonden kan 

tryckas ner utan att slag eller rotation behövs. Lämpar sig främst för finkorniga jordar och 

friktionsjordar utan sten och block. Den konformade sonderingsspetsen är monterad nedtill 

en friktionshylsa, den drivs sedan ner i jorden och spetsmotstånd, mantelfriktion samt 

porvattentrycket mäts och registreras med täta intervaller. Med hjälp av empiriska samband 

kan en friktionsjords friktionsvinkel samt elasticitetsmodul uppskattas, och för en 

kohesionsjord dess odränerade skjuvhållfasthet samt överkonsolideringsgrad uppskattas 

(SGF, 2013). Även typen av jord samt i vissa fall grundvattenytans läge kan avläsas från 

sonderingsresultaten (Larsson, 2015). 

Portycksmätning 

En annan viktig parameter att mäta vid geotekniska undersökningar är grundvattennivån och 

portrycket. Då hydrostatiskt tryck råder sammanfaller portrycket med grundvattennivån 

genom hela jordprofilen, motsatsen är då portrycksfördelningen inte följer den hydrostatiska 
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vilket kan uppstå då jordprofilen innehåller täta jordlager. Exempel på detta är artesiskt 

portryck (Figur 17).  

 

Grundvattennivån och portrycket kan mätas med antingen öppna- (lämpliga för grova 

genomsläppliga jordar) eller slutna system (lämpliga för finkorniga och täta jordar). I öppna 

system mäter man den fria vattenyta som uppstår i ett sonderingshål eller i ett grundvattenrör 

med filterspets. Avståndet mellan rörets överkant och vattenytan mäts med exempelvis ett 

elektriskt mätsystem som signalerar då änden nått vattenytan.  

 

I slutna system mäts vattentrycket (portrycket) i en sluten mätkammare som avskiljs med ett 

filter för att förhindra inträngning av jord. Trycket i mätkammaren registreras med hjälp av 

en elektrisk portryckspets eller en portrycksspets med membran och kanyl. Då 

mätkammaren är liten krävs det små mängder vatten och det medför att 

portrycksförändringar snabbare kan registreras i en tät jord, jämfört med ett öppet system. 

(SGF, 2013).   

 

 

 
Figur 17 Grundvatten och portryck. Figur från ”Geoteknisk fälthandbok” (SGF, 2013).   

 

Bestämning av den dimensionerande grundvattennivån vilar till stor del på ingenjörsmässiga 

bedömningar och är inte lika exakt beskriven som bedömning av dimensionerande 

friktionsvinkel eller odränerad skjuvhållfasthet. En låg eller hög grundvattennivå (eller i vissa 

fall båda) kan vara den mest ogynnsamma situationen, detta beror på typen av konstruktion. 

För vindkraftfundament är ett högt portryck ogynnsamt på grund utav den upplyftande 

kraften. 

 

I många projekt finns det enbart tid för en eller ett fåtal avläsningar av de grundvattenrör 

som installerats (så även fallet med Lyrestad vindkraftpark). Då blir den samlade 

bedömningen allt viktigare för att bedöma de extrema grundvattensituationer som kan 

uppkomma över ett längre tidsperspektiv. Korttidsobservationer tillsammans med den lokala 

topografin, växtligheten, jordarter och SGUs grundvattenkarta samt data från mätbrunnar 

utgör de parametrar som beaktas. Från Sveriges geologiska undersöknings 

grundvattenkarta fås en översiktlig bild över hur grundvattensituationen ser ut, om den är 

normal eller onormalt hög. SGU har på regelbunden basis registrerat grundvattennivåerna 

för ett stort antal mätbrunnar i landet och denna data kan användas för att bedöma dels hur 
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årstidsvariationerna ser ut i området dels för den allmänna grundvattensituationen. 

(Claesson & Svensson, personlig kommunikation, januari 2017).   

 

Topografin har en mycket stor påverkan på hur den dimensionerande grundvattennivån 

väljs, bedömningen baseras på hur vattnet beter sig under regniga perioder samt hur 

permeabelt jordmaterialet är. I ett höglänt parti med genomsläpplig jord är det troligt att 

grundvattnet strömmar ifrån och i ett parti i en svacka är det troligt med tillrinning. Jordens 

permeabilitet kan vara svår att avgöra, från de geotekniska undersökningarna kan jordarten 

avgöras och en indikation på permeabiliteten ges. För mera exakta värden är det lämpligt 

med en pumpbrunn där man mäter flödet under en längre tid. Om man har friktionsjord i 

direkt närhet till ett reglerat vattendrag kan man därigenom få en uppfattning om hur 

grundvattensituationen kommer att variera över året.  

 

För stora projekt är det vanligt att kombinera dels mätningar från tidigare projekt i närheten 

dels komplettera med nya portrycksmätningar som man avläser under ett års tid. Även 

avläsning efter att produktionen har startat kan vara lämpligt för att utvärdera gjorda 

antaganden. Denna mera utförliga grundvattenundersökning är ofta av större vikt i stadsnära 

projekt där minimering av omgivningspåverkan är av stor vikt (exempelvis sättningar eller 

träpålar under byggnader). (Claesson & Svensson, personlig kommunikation, januari 2017). 

 

Under förundersökningarna inför Lyrestad vindkraftpark kunde tre typer av verkslägen 

identifieras. Ganska blöta, flacka partier där växtligheten bestod av gran (som har korta 

rötter, indikerar nära till grundvattenytan). I dessa partier bedömdes att grundvattenytan 

kunde stiga jämfört med avlästa värden men inte gå över markytan.  

 

Höglänta partier där marken faller ifrån fundamentsläget samt var bevuxna med tallskog 

bedömdes som torrare och grundvattennivån bedömdes ligga under markytan. Detta 

baseras på vad som händer med vattnet under regniga perioder. Slutligen identifierades ett 

antal partier där grundvattenytan bedömdes ligga över markytan. Detta då partierna ligger i 

svackor med tillrinning (Claesson & Svensson, personlig kommunikation, januari 2017).  
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Tabell 11 Karakteristiska friktionsvinklar utifrån olika sonderingsresultat (Vägverket, 1994). 

 
 
 
Tabell 12 Karakteristiska friktionsvinklar utifrån olika sonderingsresultat (Vägverket, 1994). 
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Geotekniska förundersökningar vid Lyrestad vindkraftpark 

Inför projekteringsstart utfördes det en översiktlig geoteknisk undersökning där tre av 22 

verkslägen undersöktes. Vid denna undersökning gjordes JB-sondering i tre punkter, CPT-

sondering i en punkt (lerlager) och provtagning med skruv samt tre grundvattenrör 

installerades. Syftet med denna undersökning var att översiktligt fastställa jordlagerföljden 

samt skapa en uppfattning av geotekniken i området (Svensson, 2014).  

I ett senare skede utfördes en mera grundlig geoteknisk undersökning för de resterande 

verkslägena. I detta skede utfördes totalt 103 JB-sonderingar för att avgöra jordlagrens 

mäktighet samt djup till berg. Slagsonderingar utfördes även i några punkter. 

Hejarsonderingar i 38 punkter för att bestämma mäktigheten och fastheten (därigenom 

friktionsvinkel och E-modul) för jordlagren. I de tre verkslägen där lera påträffats utfördes 

CPT-sondering, samt störd provtagning med skruv i alla verkslägen för att ta prover för 

laboratorieundersökningar. Även filterförsedda grundvattenrör installerades. (Svensson & 

Tornborg, 2016 B).  

 

Undersökningarna visade att vid tio av de 22 verkslägen var djupet till berg tillräckligt litet 

(under ca 3m) att fundament grundlagda direkt på och förankrade i berg var dem lämpligaste 

typen. På tre platser där lera återfanns krävdes pålade fundament, främst med tanke på 

långtidsdeformationerna i leran när konstruktionslasten påförs. De kvarvarande nio 

verkslägena lämpade sig för gravitationsfundament, de lägena kunde delas upp i två grupper 

med likartade geotekniska egenskaper. Den första med karakteristisk friktionsvinkel på 

38grader och dimensionerande grundvattenyta 1,57m ovan grundläggningsnivån, den 

andra med karakteristisk friktionsvinkel 39 grader och en dimensionerande grundvattenyta 

2,41m ovan grundläggningsnivån. I båda fall utvärderades elasticitetsmodulen till 30MPa de 

första fyra metrarna därefter till 50MPa (Lundstedt, 2016).    
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Beräkningar 
Fundamentet ska kunna motstå de krafter och vridmoment som uppkommer dels i 

brottgränstillståndet, dels i bruksgränstillståndet. Fundamentet måste verifieras mot ett 

flertal kriterier och geometrin (i aktuellt fall diametern respektive bredden) itereras tills att 

samtliga kriterier är uppfyllda. Fundamentet måste vara tillräckligt stort för att uppfylla dessa 

krav men samtidigt ska det optimeras för att inte vara överdimensionerat.  

Brottgränstillstånd 

I brottgränstillståndet ska fundamentet kontrolleras mot: 

 Stjälpning d.v.s. att fundamentet ”tippar över”. Detta kriterium påverkas av 

lastkombinationen EQU (statisk jämvikt) och diametern/bredden samt 

grundvattenytans läge är styrande  

 Glidning. Den horisontella bärförmågan måste vara större än den resulterande 

horisontella kraften. Fundamentets effektiva area samt normalkraften och friktionen 

mot jorden ger den mothållande kraften 

 Vertikal geoteknisk bärförmåga. Bärförmågan, beräknad med både brottyta ut från 

fundamentet och in under fundamentet, måste överskrida det plastiska 

kontaktrycket under fundamentet. Bärförmågan beräknas med allmänna 

bärighetsekvationen (med olika korrektionsfaktorer) samt med en variant av 

allmänna bärighetsekvationen som tar hänsyn till stor excentricitet.  

 

Brottgränstillståndet är den situation som dimensioneras för med avseende på människors 

säkerhet och bärverkets säkerhet. Nedanstående situationer ska verifieras (Swedish 

Standards Institute, 2010): 

 EQU – förlorad statisk jämvikt för bärverket då det beaktas som en stel kropp 

 STR – Inre brott eller stora deformationer i bärverket eller bärverksdelar 

 GEO – Brott eller stora deformationer i jord eller berg som påverkar bärverkets 

bärförmåga 

 FAT - Utmattning som orsakar brott i bärverket eller bärverksdelar 

 UPL - Hydraulisk upptryckning eller andra vertikala krafter som orsakar förlorad 

jämvikt hos konstruktionen 

 HYD – Bottenuppluckring, piping och inre erosion p.g.a hydrauliska gradienten.  

 

I aktuellt projekt verifieras EQU och STR/GEO med permanenta laster och vindlast med 

följande lastkombinationer  

 

för EQU 𝐸𝑑 = 𝛾𝑑1,1𝐺𝑘,𝑠𝑢𝑝𝑝 + 0,9𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝛾𝑑𝜓𝑄𝑘    (14) 

 

och för STR 𝐸𝑑 = 𝛾𝑑1,35𝐺𝑘,𝑠𝑢𝑝𝑝 + 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝛾𝑑𝜓𝑄𝑘  (15) 

 

samt  𝐸𝑑 = 𝛾𝑑0,89 ∗ 1,35𝐺𝑘,𝑠𝑢𝑝𝑝 + 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝛾𝑑𝜓𝑄𝑘   (16) 

 

Där 𝜓 är partialkoefficient för den variabla lasten från vindkraftverket, koefficienten vald till 

1,35 och 1,10 för normala respektive onormala lastsituationer. Konfidenterna valda av 

leverantören av vindkraftverket och kommer från EKS 10 (Boverket, 2016) och IEC 614000-

1.  
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Geometri 

Fundamentets geometri antas eller testas fram till optimal dimension uppnås, dvs. att 

fundamentet är tillräckligt stort för att motstå lasterna i både bruks- och brottgränstillstånd. I 

denna studie har främst cirkulärt fundament studerats, även en jämförelse med kvadratiskt 

fundamenthar gjorts.  

Cirkulärt fundament 

För det cirkulära tvärsnittet har plintens dimensioner hållits låsta (diameter 6,2m och höjden 

2,85m). Fundamentets diameter (utanför plinten) har alternerats för att uppnå erforderlig 

geoteknisk bärförmåga, dock har höjden mot plinten hållits låst. Fundamentets höjd i 

ytterkant har satts till 1,20m dock får lutningen vara max 1:5 och i vissa fall har därför denna 

höjd justerats. Orsaken till denna maximala lutning är gjutbarheten (Lundstedt, personlig 

kommunikation, november 2016).  

 

Fundamentets bottenarea beräknas enligt (Figur 18), med hela fundamentets area 

𝐴1 =
𝐷1

2𝜋

4
     (17) 

och med plintens area 

𝐴2 =
𝐷2

2𝜋

4
     (18) 

 

Därefter beräknas fundamentets volym i tre steg (Figur 19) 

𝑉1 = 𝐴1𝐻1 

 

𝑉2 =
(𝐻2−𝐻1)𝑅1

𝑅1−𝑅2

𝐴1

3
  

 

𝑉3 = (
(𝐻2−𝐻1)𝑅1

𝑅1−𝑅2
− (𝐻2 − 𝐻1))

𝐴1

3
  

 

𝑉4 = 𝐴2(𝐻3 − 𝐻2)  

 

𝑉𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 = 𝑉1 + 𝑉2 − 𝑉3 + 𝑉4     (19) 

 

Fundamentets egentyngd fås genom att multiplicera betongvolymen med armerad betongs 

tunghet, 25kN/m3 (Swedish Standards Institute, 2011).  

 

Fundamentet återfylls efter gjutning, denna jordfyllning bidrar till den vertikala lasten och 

beräknas enligt nedan. Återfyllning antas ske upp till mitten av den uppstickande plinten.  

 

𝑉𝑓𝑦𝑙𝑙1 = 𝐴1𝐻2 − (𝑉𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 − 𝑉4)  

 

𝑉𝑓𝑦𝑙𝑙2 = (𝐴1 − 𝐴2)𝐻𝑓𝑦𝑙𝑙  

 

𝑉𝑓𝑦𝑙𝑙 = 𝑉𝑓𝑦𝑙𝑙1 + 𝑉𝑓𝑦𝑙𝑙2     (20) 

 

Jordvolymen multipliceras med dess tunghet som valts till 18kN/m3 (Trafikverket, 2016)  
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Kvadratiskt fundament 

Jämförelse görs mot ett kvadratiskt fundament med en cirkulär plint. Volym och egentyngd 

beräknas på samma sätt som för cirkulärt fundament med undantag för bottenarean, A1.  

  

𝐴1 = 𝐵1
2     (21) 

 

 
Figur 18 Geometri för fundamenten. 

 
Figur 19 Höjder på fundamenten. 

Upplyftande kraft orsakad av grundvatten 

I de fall där grundvattenytan är högre än grundläggningsnivån uppstår en upplyftande kraft 

vars storlek är lika med det undanträngda vattnets tyngd (Arkimedes princip). Även den 

effektiva tungheten på återfyllningen ovanpå fundamentet påverkas av grundvattenytans 

läge. Volymen av den jord som är under grundvattenytan beräknas och multipliceras med 

differensen mellan dess tunghet och effektiva tunghet. Värden på effektiv tunghet återfinns 

bl.a. i Trafikverkets krav för geotekniska konstruktioner (Trafikverket, 2016).   

 

Den upplyftande kraften mot betongen och den mot ovanliggande jord summeras och 

används i lastberäkningarna.  

Stjälpning 

I konstruktioner som utsätts för stora excentriska laster måste verifiering mot stjälpning ske. 

Enligt tillämpningsdokumentet för plattgrundläggning (IEG, 2010) är risken särskilt stor om 

excentriciteten överskrider en tredjedel av plattbredden (kvadratiskt) eller 0,6 gånger radien 

för en cirkulär platta. Risken för stjälpning är ofta påtaglig i jordar med hög vertikal 
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bärförmåga, så som berg, fast friktionsjord eller fast lera. Vid beräkningarna används 

lastfallet EQU i brottstadiet, d.v.s. förlorad statisk jämvikt (IEG, 2010).  

 

De stjälpande krafterna ska vara mindre än summan av de mothållande, följande beskrivning 

kommer från tillämpningsdokumentet för plattgrundläggning 

 

𝐸𝑑𝑠𝑡;𝑑 < 𝐸𝑠𝑡𝑑;𝑑 + 𝑇𝑑  

 

där 

Edst,d är dimensionerande värde av de stjälpande lasterna (kN) 

Estd,d är dimensionerande värde av de mothållande krafterna. De mothållande krafterna 

härrör främst från konstruktionens egentyngd (kN) 

Td är dimensionerande värde på mobiliserade skjuvkrafter under plattan (kN)  

 

I aktuellt fall är den mothållande kraften jordtrycket som verkar på halva fundamentsbredden 

(Figur 20). Säkerhetsfaktorn på 1,05 är vald av Skanska Teknik (Lundstedt, personlig 

kommunikation, oktober 2016).  

 

Den mothållande kraften skrivs som 

𝑀𝑚𝑜𝑡ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 = 𝑉𝑑 ∗
𝐵

2
     (22) 

 

och säkerhetsfaktorn beräknas som 
𝑀𝑚𝑜𝑡ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒

𝑀𝑝å𝑑𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒
 >1,05    (23) 

 

 
Figur 20 Verifiering av motstånd mot stjälpning. Figur från Skanska Teknik.  

Effektiv area  

Kvadratisk platta 

Då både krafter och vridmoment verkar på fundamentet uppstår en excentricitet, dvs. 

kraftresultanten som fundamentet utövar på jorden sammanfaller inte med den geometriska 

mittpunkten (Figur 21). Beroende på excentricitetens storlek beräknas en effektiv bredd och 

längd. Excentriciteten beräknas som 

 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑉𝑑
      (24) 

 

där  

e är excentriciteten (m) 
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Md är dimensionerande moment (kNm) 

Vd är dimensionerande vertikal kraft (kN). 

 

Om excentriciteten verkar parallellt med en av plattans sidor beräkna de effektiva måtten 

som (IEG, 2010) 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 − 2𝑒      (25) 

𝑙𝑒𝑓 = 𝑙      (26) 

 

Om excentriciteten inte är parallell med plattans sidor gäller istället  

𝑏𝑒𝑓 = 𝑙𝑒𝑓 = 𝑏 − 𝑒√2  (DNV/Risö, 2002).    (27) 

 

där 

beff är den effektiva bredden (m) 

leff är den effektiva längden (m) 

b är plattans bredd (m) 

l är plattans längd (m) 

 

Den effektiva arean (Aef) blir således 

𝐴𝑒𝑓 = 𝑏𝑒𝑓 ∗ 𝑙𝑒𝑓     (28) 

 

 

Cirkulär platta 

För cirkulära plattor presenteras nedan tre olika metoder för att beräkna den effektiva arean 

och effektiv bredd och längd. Anledningen till att effektiv bredd och längd beräknas är att 

dessa värden används i allmänna bärighetsekvationen.  

 

Nedan följer den metod som beskrivs i  ”Guidelines for Design of Wind Turbines” (DNV/Risö, 

2002) och i artikeln ”Bearing capacity of strip and circular foundation on undrained clay 

subject to eccentric loads” (Carter & Taiebat, 2002). Figur 21 visar den effektiva areans form 

samt de ingående parametrarna. Den effektiva arean antas sträcka sig utanför själva 

fundamentet enligt denna metod.  

 

Den ekvivalenta bredden blir 

𝑏𝑒 = 2(𝑅 − 𝑒)      (29) 

och den ekvivalenta längden 

𝑙𝑒 = 2𝑅√1 − (1 −
𝑏

2𝑅
)

2

      (30) 

som kombineras till den effektiva arean 

𝐴𝑒𝑓 = 2 (𝑅2 cos−1 𝑒

𝑅
− 𝑒√𝑅2 − 𝑒2)    (31) 

Utifrån den effektiva aren beräknas den effektiva längden 

𝑙𝑒𝑓 = √𝐴𝑒𝑓
𝑙𝑒

𝑏𝑒
       (32) 

och den effektiva bredden 

𝑏𝑒𝑓 =
𝑙𝑒𝑓

𝑙𝑒
− 𝑏𝑒      (32) 
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där 

bb är den ekvivalenta bredden (m). Ej att förväxla med den effektiva 

le är den ekvivalenta längden (m) 

R är plattans radie (m) 

 

 

I boken ”Principles of Foundation Engineering” (Das, 2011) används en tabellmetod där den 

effektiva arean sammanfaller med fundamentets ytterkant (Figur 22). Från de tabellerade 

värdena fås den effektiva arean i förhållande till radien, även effektiv bredd och längd kan 

tas fram (Tabell 13). 

 

 

 
Figur 22 Effektiv area cirkulärt fundament (Das, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Från vänster; rektangulär platta med excentricitet i en riktning, rektangulär platta med 
excentricitet i två riktningar, cirkulär platta med excentricitet. Figur från ”Guidelines for Design of Wind 
Turbines” (DNV/Risö, 2002). 
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Tabell 13 Effektiv area och bredd i förhållande till fundamentets radie (Das, 2011). 

 
En tredje metod är att använda momentjämvikt kring kraftresultantens jämviktspunkt. Då 

beräknas först excentriciteten, därefter två delareor på vardera sidan om jämnvikspunkten 

(Figur 23). Momentjämvikt kring jämviktspunkten uppnås när det yttre (mothållande) och det 

inre (pådrivande) är lika stora. Bredden på delarea A1 blir fundamentets radie minus 

excentriciteten.  

 
Figur 23 Skiss över den effektiva arean (A1 och A2) vid momentjämvikt runt jämviktspunkten.  
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Vinkeln för delarea 1 blir 

𝛼1 = 2 cos−1 (
𝑅−𝑒

𝑅
)    , 𝛼1 𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑟 

och delarean 

𝐴1 =
𝑅2

2
 (𝛼1 − sin 𝛼1)     (33) 

 

Jämt fördelat jordtryck antas, delareans tyngdpunkt blir då 

𝐶𝐺1
̅̅ ̅̅ ̅ =

4𝑅 sin(𝛼1)3

3(2𝛼1−sin(2𝛼1))
   

 

Avståndet mellan delareans tyngdpunkt och jämviktspunkten e tas fram enligt 

𝐶𝐺𝑒1
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐺1

̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑒  

 

Bredden av delarea A2 itereras fram tills momentjämvikt uppnås. Bredden av delarean, x1 

itereras fram. Vinkeln för delarea 2 blir 

𝛼2 = 2 cos−1 (
𝑅−𝑥1

𝑅
)  

och arean 

𝐴2 =
𝑅2

2
 (𝛼2 − sin 𝛼2) − 𝐴1     (34) 

 

Den andra delareans tyngdpunkt beräknas. Därefter itereras x1 tills momentjämvikt uppnås. 

Slutligen omvandlas den effektiva arean till en effektiv rektangel som används vid allmänna 

bärighetsekvationen.  

Jordtryck 

I brottgränstillståndet antas plastiskt jordtryck utvecklas och i bruksgränstillståndet elastiskt. 

I båda fallen antas fundamentet vara oändligt styvt i förhållande till jorden. Markens 

bärförmåga jämförs med det plastiska jordtrycket (Figur 24), som beräknas enligt 

 

𝜎𝑗𝑜𝑟𝑑 =
𝑉𝑑

𝐴𝑒𝑓𝑓
      (35) 

 
Figur 24 Plastiskt jordtryck under excentriskt belastat fundament.  
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Bärförmåga i brottstadiet enligt allmänna bärighetsekvationen 

Allmänna bärighetsekvationen är en av de mest välanvända semi-empiriska ekvationerna 

inom grundläggningstekniken. Den baseras ursprungligen på teorin om aktiva och passiva 

rankine zoner under och bredvid en långsträckt belastad platta (Figur 25). Under den 

belastade plattan uppstår en triangelformad zon där aktivt brottgränstillstånd råder (jordens 

egentyngd medverkar till brottet), vertikalspänningen är större än horisontalspänningen. Den 

aktiva brottzonen har samma bredd som plattan och vinklarna 45° +
𝜙

2
 . I de passiva zonerna 

är det horisontella jordtrycket större än det vertikala och jordens egentyngd motverkar 

brottet. Mellan den aktiva och de passiva zonerna återfinns s.k. Prandtl zoner. Brottlasten 

kan beräknas genom jämviktsanalys. (Axelsson & Mattsson, 2016).  

 

 
Figur 25 Brottzoner. Figur från boken ”Geoteknik” (Axelsson & Mattsson, Geoteknik, 2016). 

 

Detta resulterade senare i Prandtls bärförmågeekvation med faktorer för inverkan av 

kohesion, sidolast och jordens effektiva tunghet. Bärförmågan beskrivs då som  

𝑞𝑓 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 0,5𝑏𝛾´𝑁𝛾  

 

Med bärighetsfaktorerna för dränerade förhållanden, värden på faktorerna återfinns även 

tabellerade i flertalet skrifter.  

 

𝑁𝑞𝑑 =
1+sin 𝜙𝑑

1−sin 𝜙𝑑
𝑒𝜋 tan 𝜙𝑑           (36) 

 

𝑁𝑐𝑑 = (𝑁𝑞𝑑 − 1) cot 𝜙𝑑            (37) 

𝑁𝑦𝑑 = (0,08705 + 0,3231 sin(2𝜙𝑑) − 0,04836 sin(2𝜙𝑑)2) [
1+sin 𝜙𝑑

1−sin 𝜙𝑑

(
3𝜋

2
𝑡𝑎𝑛𝜙𝑑)

− 1]  (38) 

 

Vid Odränerade förhållanden gäller 

𝑁𝑞𝑑 = 1,0   

𝑁𝑦𝑑 = 0  

𝑁𝑐𝑑 = 𝜋 + 2 = 5,14  

Korrektionsfaktorer 

Under 50 och 60 talet bidrog C.G Mayerhof till införandet av korrektionsfaktorer för att ta 

hänsyn till plattans form, grundläggningsdjup och lutande last. (Axelsson & Mattsson, 
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Geoteknik, 2016). Dessa faktorer är mestadels semi-empiriska och baseras på 

provbelastningar av olika plattor. Faktorerna är en funktion av bredd, längd och jordens 

friktionsvinkel (Vesic´, 1973). 

Fundamentsform 

Korrigering för icke långsträckta fundament görs genom nedanstående ekvationer (IEG, 

2010).  

 

𝑠𝑐
0 = 1 + 0,2

𝑏𝑒𝑓

𝑙𝑒𝑓
, 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑛 𝑘𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑜𝑟𝑑    (39) 

𝑠𝑐 = 1 +
𝑁𝑞𝑏𝑒𝑓

𝑁𝑐𝑙𝑒𝑓
 , 𝑓ö𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑜𝑟𝑑    (40) 

𝑠𝑞 = 1 + tan(𝜙𝑑)
𝑏𝑒𝑓

𝑙𝑒𝑓
     (41) 

𝑠𝛾 = 1 − 0,4
𝑏𝑒𝑓

𝑙𝑒𝑓
     (42) 

Grundläggningsdjup 

I sin ursprungliga form är allmänna bärighetsekvationen anpassad för fundament 

grundlagda på markytan, i de fall där de grundläggs i en schakt kan bärigheten räknas upp 

med hjälp av nedanstående faktorer. Detta grundar sig i att den mothållande (passiva) 

jordvolymen ökar (Axelsson & Mattsson, 2016).  

 

𝑑𝑐 = 𝑑𝑞 = 1 + 0,35
𝑑

𝑏𝑒𝑓
 ≤ 1,7     (43) 

𝑑𝛾 = 1,0      (44) 

Inverkan av lutande last och lutande fundament 

Lutande last reducerar fundamentets bärförmåga detta då både den aktiva och passiva 

zonen under fundamentet förskjuts. Lutande last innebär att en horisontell lastkomposant 

finns. Försök på detta gjordes i början av 1950-talet (Mayerhof, 1953).  

 

Nedanstående bärighetsfaktorer används för att reducera bärigheten;  

 

𝑖𝑐
0 = 1 −

𝑚𝐻

𝑏𝑒𝑓𝑙𝑒𝑓𝑐𝑢𝑁𝑐
, 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑛 𝑘𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑜𝑟𝑑    (45) 

 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 −
1−𝑖𝑞

𝑁𝑐 tan 𝜙𝑑
, 𝑓ö𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑜𝑟𝑑    (46) 

 

𝑖𝑞 = (1 −
𝐻

𝑉+𝑏𝑒𝑓𝑙𝑒𝑓𝑐 cot 𝜙𝑑
)

𝑚

     (47) 

 

𝑖𝛾 = (1 −
𝐻

𝑉+𝑏𝑒𝑓𝑙𝑒𝑓𝑐 cot 𝜙𝑑
)

𝑚+1

      (48) 

 

Där exponenten m bestäms av förhållandet av effektiva bredden och längden. Exponenten 

mb används då horisontella lastkomponenten verkar i breddriktningen och exponenten ml 

då den verkar i längdriktningen (IEG, 2010). Om lasten verkar i både bredd och 

längdriktningen tas ett viktat medelvärde fram utifrån dess riktning, detta beskrivs i 

tillämpningsdokumentet för Eurokod 7 plattgrundläggning (IEG, 2010).   
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𝑚𝑏 =
2𝑙𝑒𝑓+𝑏𝑒𝑓

𝑙𝑒𝑓+𝑏𝑒𝑓
      (49) 

 

𝑚𝑙 =
2𝑏𝑒𝑓+𝑙𝑒𝑓

𝑏𝑒𝑓+𝑙𝑒𝑓
      (50) 

 

För en lutande last kan det i vissa fall vara fördelaktigt att använda ett lutande fundament, 

d.v.s. kraften angriper fundamentet vinkelrätt. Korrektionsfaktorer används för detta 

ändamål (IEG, 2010).  

Excentricitet 

I artikeln ”The Bearing Capacity of Foundation under Eccentric and Inclined Loads” 

(Mayerhof, 1953) beskrivs hur ett fundament som utsätts för excentrisk last börjar luta åt det 

håll som excentriciteten verkar, detta påverkar kontakttrycket mellan plattan och marken. 

Kontraktrycket minskar linjärt från maximum vid tån till ett minimum vid hälen (Figur 26). Vid 

brottgränstillstånd är dock kontakttrycksfördelningen linjär men vid beräkningar görs en 

förenkling om att kontaktrycket liknar det som uppstår under en centriskt belastad platta 

(jämt fördelat) men att det verkar på en reducerad area (den effektiva arean). För en 

rektangulär eller kvadratisk platta kan excentricitet uppträda i en eller två riktningar och för 

en cirkulär enbart i en riktning (se Figur 21).  

 

 
Figur 26 Kontakttryck under excentriskt belastat fundament.  

 

I laboratorieförsök, utförda av Ramelot och Vandeperre samt av Mayerhof i början av 50-

talet, belastades plattor med olika form och bredd (diameter för cirkulära) för varierande 

excentricitet. Bärförmågan i förhållande till plattans bredd och jordens tunghet mättes och 

redovisades i diagramform (Figur 27). Försöken gjordes på både sand (löst, medel och fast 

lagrad) samt lera. Från dessa försök fås att bärförmågan på sand minskar utifrån en 

parabolisk kurva när excentriciteten ökar. Bärförmågan minskar till hälften av den 

ursprungliga (centriskt belastad platta) då kvoten mellan excentriciteten och bredden är 0,5. 

För fundament på lera minskar istället bärförmågan linjärt och går mot noll då excentriciteten 

når halva bredden.   

 

Dessa samband är dock enbart giltiga då excentriciteten är liten, vid större excentricitet ökar 

osäkerheten i sambanden (Mayerhof, 1953). I allmänna bärighetsekvationen beaktas 

excentriciteten genom att den effektiva arean används.  
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Figur 27 Bärförmåga under excentriskt belastade fundament på sand (Mayerhof, 1953). 

Grundvatten 

Grundvattenytans läge inverkar bärförmågan på marken, bl.a. då den effektiva tungheten 

minskar med en hög grundvattennivå. Detta gör att den högsta tänkbara grundvattenytan 

måste beaktas vid dimensionering. I de fall grundvattenytan återfinns ovanför 

grundläggningsnivån används den effektiva tungheten i beräkningarna, i de fall där den 

återfinns inom ett djup motsvarande bredden av fundamentet beräknas en ekvivalent 

tunghet. I de fall där kapillär stigning sker i jordprofilen ska detta beaktas. För helt torr 

jordprofil används torrdensiteten. (Axelsson & Mattsson, 2016) 

 

Den ekvivalenta tungheten beräknas som 

𝛾𝑒𝑘𝑣
′ =

1

𝐵𝑒𝑓𝑓
(𝛾𝑑𝑧𝑤 + 𝛾´(𝐵𝑒𝑓𝑓 − 𝑧𝑤))     (51) 

om jorden har benägenhet till kapillärstigning gäller att den ekvivalenta tungheten blir 

 𝛾𝑒𝑘𝑣
′ =

1

𝐵𝑒𝑓𝑓
(𝛾𝑑(𝑧𝑤 − ℎ𝑐) + 𝛾𝑚ℎ𝑐 + 𝛾´(𝐵𝑒𝑓𝑓 − 𝑧𝑤))    (52) 

 

Tabell 14 Teckenförklaring för ekvivalent tunghet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Förklaring Enhet 

𝛾𝑒𝑘𝑣
′  Ekvivalent effektiv tunghet kg/m3 

𝐵𝑒𝑓𝑓 Effektiv bredd på fundament m 

𝛾𝑑  Torrtunghet m 

𝑧𝑤  Djup till grundvattenyta (från 

grundläggningsnivå) 

m 

𝛾´  Effektiv tunghet kg/m3 

𝛾𝑚  Vattenmättad tunghet kg/m3 

hc Kapillär stighöjd m 
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Allmänna bärighetsekvationen  

Med ovanstående faktorer fås allmänna bärighetsekvationen, dess olika komponenter 

illustreras i Figur 28.  

𝑞𝑏𝑑 = 𝑐𝑑𝑁𝑐𝑑𝜉𝑐 + 𝑞𝑑𝑁𝑞𝑑𝜉𝑞 + 0,5𝛾′𝑏𝑒𝑓𝑁𝛾𝑑𝜉𝑦    (53) 

 

där korrektionsfaktorerna slagits samman enligt 

𝜉𝑐 = 𝑑𝑐𝑠𝑐𝑖𝑐𝑔𝑐𝑏𝑐  

𝜉𝑞 = 𝑑𝑞𝑠𝑞𝑖𝑞𝑔𝑞𝑏𝑞  

𝜉𝛾 = 𝑑𝛾𝑠𝛾𝑖𝛾𝑔𝛾𝑏𝛾  

 

 
Figur 28 Principiell uppbyggnad av allmänna bärighetsekvationen (IEG 7 2008). 

 

 

Tabell 15 Teckenförklaring för allmänna bärighetsekvationen.  

Symbol Förklaring Enhet 

𝑞𝑏𝑑 Dimensionerande bärförmåga kPa 

𝑐𝑑 Dimensionerande skjuvhållfasthet kPa 

𝑁𝑐𝑑 Bärighetsfaktor baserad på materialets friktionsvinkel  - 

𝑞𝑑 Dimensionerande överlagringstryck på 

grundläggningsnivån 

kPa 

𝑁𝑞𝑑 Bärighetsfaktor baserad på materialets friktionsvinkel  - 

𝛾′ Effektiv tunghet under grundläggningsnivå kN/m3 

𝑏𝑒𝑓 Effektiv bredd m 

𝑁𝛾𝑑 Korrektionsfaktor beroende på jordens friktionsvinkel  - 

𝑑𝑐 , 𝑑𝑞𝑜𝑐ℎ 𝑑𝛾 Faktor för inverkan av hållfastheten hos jorden ovanför 

grundläggningsnivån 

- 

𝑠𝑐 , 𝑠𝑞  𝑜𝑐ℎ 𝑠𝛾 Faktor för inverkan av fundamentsform - 

𝑖𝑐 , 𝑖𝑞  𝑜𝑐ℎ 𝑖𝛾 Faktor för inverkan av lutande last - 

𝑔𝑐 , 𝑔𝑞 𝑜𝑐ℎ 𝑔𝛾 Faktor för inverkan av lutande intilliggande markyta - 

𝑏𝑐 , 𝑏𝑞 𝑜𝑐ℎ 𝑏𝛾 Faktor för inverkan av lutande basyta på fundamentet - 
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Bärförmåga vid stor excentrisk last 

I fall med stor excentrisk belastning (då 𝑒 > 0,3𝑏), vilket kan uppstå med fundament till 

vindkraftverk, krävs även kontroll av bärighetsbrott med en brottyta som går i riktning mot 

den obelastade delen av fundamentet (DNV/Risö, 2002).det vill säga i motsatt riktning som 

den med allmänna bärighetsekvationen kontrollerade brottytan (Figur 29).  

 

 
Figur 29 Brottmod under fundament utsatt för stor excentrisk last (DNV/Risö, 2002). 

 

Bärförmågan beräknas enligt 

𝑞𝑑 = 𝛾′𝑏𝑒𝑓𝑓𝑁𝛾𝑠𝛾𝑖𝛾 + 𝑐𝑑𝑁𝑐𝑠𝑐𝑖𝑐(1,05 + cos3(𝜙𝑑))   (54) 

 

Merparten av korrektionsfaktorerna är identiska med de som används i allmänna 

bärighetsekvationen, undantaget korrektionsfaktorerna för lutande last som beräknas enligt;  

 

𝑖𝑞 = 1 +
𝐻

𝑉+𝐴𝑒𝑓 𝑐 cot 𝜙
     (55) 

𝑖𝛾 = 𝑖𝑞
2      (56) 

 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞    vid dränerade förhållanden (57) 

𝑖𝑐
0 = √0,5 + 0,5√1 +

𝐻

𝐴𝑒𝑓 𝑐𝑢𝑑
  vid odränerade förhållanden (58) 

 

Den mindre av bärförmågorna erhållna från allmänna bärighetsekvationen och 

bärighetsekvationen för stor excentricitet väljs som dimensionerande.  

Glidning i jorden (horisontell bärförmåga) 

De resulterande horisontella krafter som verkar på fundamentet måste verifieras att de är 

mindre än fundamentets motståndskraft mot glidning. Detta samband förutsätter en sträv 

underyta på fundamentet, vilket uppnås vid platsgjuten betong (DNV/Risö, 2002). Även i 

tillämningsdokumentet för Eurokod 7 plattgrundläggning beskrivs ett liknande samband för 

att kontrollera grundplattor mot glidning. I detta fall ska man dock reducera materialets 

friktionsvinkel med 1/3 om prefabricerade betongelement används.  
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Vid dränerande förhållanden kontrolleras motståndskraften mot glidning enligt (DNV/Risö, 

2002) 

𝐻𝑑 < 𝐴𝑒𝑓𝑓  𝑐 + 𝑉𝑑  tan 𝜙𝑑     (59) 

och för odränerade förhållanden 

𝐻𝑑 < 𝐴𝑒𝑓𝑓  𝑐𝑢𝑑      (60) 

  

Även den horisontella kraftens storlek i förhållande till den vertikala måste verifieras enligt 
𝐻𝑑

𝑉𝑑
< 0,4      (61) 

Ekvivalent horisontell kraft 

I de situationer då både vridmoment, vertikal och horisontell kraft verkar kan den horisontella 

kraften och momentet ersättas av en ekvivalent horisontell kraft (DNV/Risö, 2002). Det är 

mot denna ekvivalenta horisontella kraft som fundamentets horisontella bärförmåga jämförs 

mot. Den ekvivalenta horisontella kraften beräknas som 

𝐻′ =
2𝑀𝑧

𝐿𝑒𝑓𝑓
+ √𝐻2 + (

2𝑀𝑧

𝐿𝑒𝑓𝑓
)

2

     (62) 

 

där  

𝐻′ är den ekvivalenta horisontella kraften (kN) 

𝐻 är den horisontella kraften (kN) 

Mz är momentet (kNm) 

leff är den effektiva längden  

   

Bruksgränstillstånd 

Bruksgränstillstånd är den situation som bärverkets eller bärverkets delar utsätts för vid 

normal användning (Swedish Standards Institute, 2010). Tre olika lastkombinationer 

kontrolleras i bruksgränstillståndet, vindlasten skiljer dem åt:  

 SLS karakteristiskt, ingen uppräkning eller reduktion av de karakteristiska lasterna. 

Antas vara den normala ”extrema” lastsituationen 

 SLS frekvent. Lastsituation som antas inträffa med sannolikheten e-4 

 SLS – kvasipermanent. Lastsituation som antas inträffa med sannolikheten e-2 

 

I bruksgränstillståndet ska fundamentet verifieras mot att rotationsstyvheten är tillräckligt 

hög och att differentialsättningarna inte blir för stora. För sättningarna är 

differentialsättningar särskilt viktigt att beakta då dessa maximalt får vara 3,0mm/m.  

Grundtryckets fördelning 

Hur grundtrycket är fördelat i bruksgränstillståndet är viktigt att veta då det berättar om hela 

plattan eller enbart delar av den har kontakt med marken. I de fall där grundtrycket är större 

än noll (då negativ riktning är nedåt) saknar den delen av plattan kontakt med marken. 

Naviers formel används för beskriva kontakttryckets fördelning under plattor. 

 

Under en vertikalt centriskt belastad platta uppstår ett jämt fördelat kontakttryck Figur 30. 

Om plattan istället belastas med en excentrisk last (där excentriciteten är förhållandevis liten) 
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uppstår ett linjärt kontakttryck (Figur 31). Fortfarande uppstår kontakttryck på den minst 

belastade sidan, detta benämns att excentriciteten är inom kärngränsen. Vid större 

excentriciteter (utanför kärngränsen) kommer ett glapp att uppstå på den minst belastade 

sidan (Figur 32), detta då jord inte kan uppta dragkrafter. (Bergdahl, Ottosson & Stigsson 

Malmborg, 1993).  

 
Figur 30 Jämt fördelat kontakttryck under platta (Bergdahl, Ottosson & Stigsson Malmborg, 1993). 

 
Figur 31 Kontakttryck under platta där excentriciteten är inom kärngränsen (Bergdahl, Ottosson & 
Stigsson Malmborg, 1993). 

 

 
Figur 32 Kontakttryck under platta där excentriciteten är utanför kärngränsen (Bergdahl, Ottosson & 
Stigsson Malmborg, 1993). 
 

 

För den aktuella formen på fundamentet, cirkulärt, får man använda Naviers ursprungliga 

formel för böjnormalspänning 

 

𝜎𝑥 =
𝑉𝑥

𝐴
−

𝑀𝑦

𝐼𝑦𝑦
𝑧       (63) 

vilket ger en följande max- och minimum värden 

𝜎𝑚𝑎𝑥/𝑚𝑖𝑛 =
𝑁𝑥

𝐴
±

𝑀𝑦

𝑊𝑦
     (64) 

 

Där böjmotståndet för en cirkel är  

𝑊 =
𝐼

𝑒
=

𝜋𝑑4

64𝑒
, 𝑑ä𝑟 𝑒 ä𝑟 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 (65A) 

 

och för kvadrat 

𝑊 =
𝐼

𝑒
=

𝑏4

12𝑒
, 𝑑ä𝑟 𝑒 ä𝑟 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛  (65B) 

 

Ovanstående ekvationer är hämtade från ”Formelsamling för Samhällsbyggare” (Luleå 

tekniska universitet, 2003).  
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Sättningsberäkningar 

Sättningar, då främst differentialsättningar under fundamentet, är en faktor som måste 

kontrolleras. I de fall där den kvasipermanenta lasten överstiger två tredjedelar av den 

dimensionerande bärförmågan (i brottgränstillstånd) måste inverkan av krypdeformationer 

beaktas. För friktionsjord kan detta beaktas genom att deformationsmodulen (ex. 

elasticitetsmodulen) halveras, för kohesionsjord krävs dock utförligare beräkningar 

(Bergdahl, Ottosson & Stigsson Malmborg, 1993).  

 

I aktuellt fall har man valt att beräkna sättningarna i friktionsjorden med hjälp av en metod 

från TRVR Bro 11, bilaga 106 (Trafikverket, 2011), teckenförklaring i Tabell 16.  

 

Först beräknas den ursprungliga vertikala effektivspänningen på grundläggningsnivån, 

därefter bestäms den effektiva bredden och längden av fundamentet (i bruksgränstillstånd), 

jordprofilen ned till djupet av fyra gånger den effektiva bredden bestäms och delas in i skikt 

med tjocklek och en representativ elasticitetsmodul. Spänningsökningen i mitten av vartdera 

skiktet räknas och därefter sättningen för vartdera skiktet. Dessa summeras sedan ihop.  

 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
𝑉𝐸𝑑

𝑏𝑒𝑓𝑙𝑒𝑓
− 𝜎´𝑣0     (66) 

 

I aktuellt fall med stora excentriska laster kan kontakttrycket ses som triangelformat detta då 

lastresultanten verkar excentriskt. Nettospänningsökningen blir då. 

 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
2𝑉𝐸𝑑

𝑏𝑒𝑓𝑙𝑒𝑓
− 𝜎´𝑣0     (67) 

 

Den effektiva bredden fås från det linjära sambandet för kontakttrycksfördelningen i Naviers 

ekvation.  

 

𝑏𝑒𝑓 =
𝑏𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛
     (68) 

 

 

Tabell 16 Teckenförklaring för sättningsberäkningar 

 

  

Lastspridningen antas ske med lutningen 1:1 på den mindre belastade sidan och 1:2 på den 

mer belastade sidan av fundamentet (Figur 33). Dessa lutningar är valda för att 

tyngdpunkten ska ligga kvar i samma läge genom hela jordprofilen. Detta gör att den 

bredden på djupet z blir 

𝐵2(𝑧) = 𝐵𝑒𝑓𝑓 + Δ𝐵𝑧,𝑚𝑎𝑥 + Δ𝐵𝑧,𝑚𝑖𝑛    (69) 

 

Symbol Förklaring Enhet 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 Nettospänningsökning kPa 

𝑉𝐸𝑑 Dimensionerande vertikalkomponent av 

lastkombinationen (kvasipermanent)  

kN 

𝑏𝑒𝑓  Effektiv bredd på aktuell nivå m 

𝑙𝑒𝑓  Effektiv längd på aktuell nivå m 

𝜎´𝑣0  Ursprunglig vertikal effektivspänning kPa  
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där Δ𝐵𝑧,𝑚𝑎𝑥 =
𝑍

2
 𝑜𝑐ℎ  Δ𝐵𝑧,𝑚𝑖𝑛 = 𝑍  

 

Lastens utbredning i längdriktning på djupet z är;𝐿2 = 𝐿𝐸𝑓𝑓 + 𝑍  

 
Figur 33 Lastspridning och kontakttrycksfördelning.  

 

Maxspänningen (under lastens tyngdpunkt) bestäms genom 

 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
2𝑉𝐸𝑑

𝐵2𝐿2
− 𝜎´𝑣0     (70) 

 

Och spänningen under den de två kanterna bestäms enligt: 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 =
𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐵2
(𝐵2 − Δ𝐵2,𝑚𝑎𝑥)    (71) 

och 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,ℎö𝑔𝑒𝑟 =
𝑞𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐵2
Δ𝐵2,𝑚𝑖𝑛     (72) 

 

För vartdera skiktet beräknas nettospänningsökningen och sättningen. 

𝑠𝑖 = Δ𝜎𝑣
ℎ𝑖

𝐸𝑖
      (73) 

Total sättning för samtliga skikt, vid tiden 0,1år (d.v.s. initialt) blir då (kalibreringsfaktorn 𝜂 =

0,70) 

𝑠 = 𝜂 ∑ 𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1      (74) 

 

Totala sättningen multipliceras sedan med en tidsfaktor för att få sättningens 

långtidseffekter.  

 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 1 + 0,2 log10(10𝑡), 𝑑ä𝑟 𝑡 ä𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑖 å𝑟  

 

Sättningarna beräknas för både den maximala och den minimala spänningen. Differensen 

mellan de två sidorna av fundamentet får vara maximalt 3,0mm per meter (Germanischer 

Lloyd, 2010).  
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Fundamentsstyvhet 

Fundamentets styvhet avgörs av både styvheten av själva fundamentet (betong och 

armering) men främst av markens styvhet. I detta fall är den dynamiska styvheten intressant 

då vindkraftverket utsätts för dynamiska vindlaster, dessa vindlaster ger upphov till rörelser 

i storleksordningen 1-10mm. Styvheten kontrollerar i bruksgränstillståndet med 

kvasipermanenta laster (DNV/Risö, 2002).  

 

Horisontellstyvhet är kvoten mellan horisontell kraft och den horisontella förflyttningen.   

𝐾𝐻 =
𝐻

𝛿𝐻
      (75) 

Rotationsstyvhet är kvoten mellan momentet och rotationsvinkeln.  

𝐾𝑅 =
𝑀

𝜃
      (76) 

 

För vindlasterna kan statiska styvheter beräknas då de ger en bra approximation, däremot 

för större rörelser, så som jordbävningar, måste dynamik styvhet beräknas. De analytiska 

ekvationer som finns förutsätter att fundamentet är styvare än jorden samt att kontakttryck 

råder under hela fundamentet. Om kontakttryck inte råder under hela fundamentet måste 

FE-beräkningar, med olinjära fjädrar som kontaktvillkor, användas för att beräkna 

rotationstyvheten. Rotationstyvheten har beräknats i bygghandlingarna för fundamenten 

som används i Lyrestad vindkraftpark, i dessa fall överskreds kraven med ca tre gånger. 

Inga beräkningar på antagna fundamentsformer har därför utförts i detta examensarbete.  
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Kalkyl 

Produktionskostnad 

I kostnadskalkylen har enbart poster som är särskiljande beaktats, detta för att förenkla 

jämförelse mellan storlekar. Moment som ej beaktats är länshållning av grundvatten, 

montage av bultbur, montage av tomrör för el, fiberanslutning, jordning av fundamentet 

(både i fundamentet och utanför) samt formsättning runt plinten (s.k. hängform) utgår ur 

kalkylen då dessa poster i stort sett oberoende utav fundamentsstorleken. Gällande 

länshållning av schakten påverkas den givetvis av grundvattennivån men skillnaden kan ses 

som försumbar.     

Jordschakt för fundament 

Schakten för fundamentet mängdas per kubikmeter och styrs av grundläggningsdjupet, 

bäddens tjocklek, diameter på fundamentet, frischakt (för att möjliggöra arbete i schakten) 

samt av släntlutningen (beroende av materialets egenskaper). Frischakt om två meter antas 

samt släntlutning 1:2, schakten ska även rymma 0,5m bädd av krossat material. 

Grundläggningsdjupet sätts till 2,65m under kranplanen, d.v.s. 2,15m under ursprunglig 

markyta (kranplanen antas bestå av 0,5m förstärkning). Jordschakten delas upp i två delar 

som sedan summeras, först en del i formen av cylinder/rätblock därefter slänten runt 

schakten.  

Temporär grundvattensänkning 

Då grundvattenytan i vissa av fallen är nära eller ovan den befintliga markytan är det 

nödvändigt att beakta detta, inte bara vid dimensionering, utan även vid schaktningsarbetet. 

Vid grundläggning av broar föreskrivs att grundvattenytan sänks till 0,5 meter under 

schaktbotten, ett liknande fall kan vara lämpligt även för dessa fundament. Olika metoder 

finns tillgängliga för att sänka grundvattnet; länshållning efter schaktning, sänkning av 

grundvattennivån före schaktning (pumpning i djupa filterbrunnar, wellpoints), samt 

avskärmning (Edeskär, 2016).  

 

Vid länshållning efter schaktning är det lämpligt att utföra schaktbotten med svag lutning 

eller att anlägga små diken och en pumpgrop där vattnet kan pumpas ifrån. Detta är den 

enklaste metoden för schaktningsarbete under grundvattenytan och fungerar i grövre jordar 

med stor tillrinning (Figur 34). Då risk för bottenuppluckring eller hydrauliskt grundbrott 

föreligger (stor hydraulisk gradient) kan man minska risken genom att utföra schakten i 

delareor som man återfyller med krossmaterial innan nästa delarea schaktas upp (Edeskär, 

2016).  

 

Det går även att avskärma schakten genom en tät spont eller injektering, detta leder till att 

strömningsvägarna förlängs och därigenom flödet minskar. Den tredje metoden är att sänka 

grundvattennivån innan så att schaktningen kan utföras under torra förhållanden. Detta kan 

ske med hjälp av bl.a. filterbrunnar och s.k. Wellpoints (Edeskär, 2016).  

 

Filterbrunnar (rörbrunnar) grävs, borras eller spolas ner utanför schakten. Beroende på 

jordmaterialets permeabilitet används antingen ett gravitationssystem där vattnet rinner till 

brunnen och därefter pumpas upp eller så används ett vakuumsystem där vakuum i brunnen 

suger till sig vattnet från omkringliggande jord. Det senare är lämpligt för jordar med sämre 
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permeabilitet. Wellpoints liknar filterbrunnar men med skillnaden att de är av mindre 

dimension och kortare samt placeras tätare. Dessa borras eller spolas ner i ytterkant av 

schakten innan arbetet påbörjas. Även ejektorsystem (jordar med stort silt- eller lerinnehåll) 

eller elektroosmos (täta lerjordar) kan användas för att sänka grundvattenytan innan 

schaktning påbörjas (Edeskär, 2016). 

 
Figur 34 Rekommenderade metoder för grundvattensänkning utifrån kornstorleksfördelning (Edeskär, 
2016).  

 

I arbetet jämfört tre olika grundvattennivåer, dels i nivå med grundläggningsnivån dels 1,5 

samt 2,5m ovan. I alla tre fallen är det aktuellt att sänkta grundvattennivån temporärt under 

byggfasen. Skillnaden mellan de olika nivåerna i hur många pumpar som behövs och 

storleken på dessa kan ses som försumbar, erfarenhetsmässigt räcker det med en 2-tums 

pump för alla tre fallen. Då denna kalkylpost inte skiljer fallen åt har den utelämnats i 

kalkylen.  

Geotextil 

Geotextil (klass N3) läggs som materialavskiljande lager. En spillfaktor på 30 % används, 

detta då mycket duk går åt då den läggs omlott. Geotextilen mängdas på fundamentets area 

inklusive frischakten.  

 

Geotextil används primärt i två syften, dels som materialavskiljande lager dels för att tillföra 

draghållfasthet i materialet. Genom att förhindra att krossmaterialet trycks ner och blandas 

med underliggande jordmassor bibehåller man dess dränerande egenskaper. Om finjord 

blandas i förstärkningsmaterialet riskerar det att bli tjälfarligt. Geotextilen tillför även en viss 

draghållfasthet i materialskiktet, detta förenklar packningen av lagret (Fang, 1991). 

Bädd av krossmaterial 

Ovanpå geotextilen läggs en bädd av 0,5m förstärkningslager. För att utföra detta 

arbetsmoment krävs förutom krossmaterial (0-150) grävmaskin och markarbetare för 

utläggning samt vibroplatta.   
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Grovgjutning 

Ett tunt skikt av betong gjuts ovanpå bädden, den används dels för att kunna placera ut och 

justera bultburen dels fungera som en bra arbetsyta för armeringen. Betongen armeras med 

nät eller med stålfiber. Stålfiber används om grovgjutningen är jämntunn och nät om det 

finns lokala större hålor som ska gjutas igen. Hålor uppstår ofta då berg har sprängts för att 

komma ner till en jämn nivå för bergstagsfundament, för gravitationsfundament grundläggs 

fundamentet på en bädd av förstärkningsmaterial och då används fiberarmerad betong.  

 

Armeringsinnehållet i grovgjutningen antas vara ca 4kg per kubikmeter betong och 

tjockleken på grovbetongen 10cm.  

Bultbur 

Bultburen lyfts på plats efter att grovbetongen fått härda ett antal dagar, höjden justeras till 

dess att den är helt i våg. Då detta moment är identiskt för alla fundament oavsett storlek 

har det utelämnats.  

Armering 

Antalet ton armering i fundamentet förenklas och antas följa betongvolymen linjärt. Detta är 

för att möjliggöra en uppskattning av kostnader för olika fundamentsstorlekar utan att göra 

fullständiga beräkningar.  

 

Från de två typerna av gravitationsfundament som konstruerats i vindkraftspark Lyrestad 

har antalet kg armering per kubikmeter betong tagits fram. Ett ton armering (T-järn och 

mattor) är inte beroende av fundamentets volym utan konstant 1 ton. Detta samband grundar 

sig på det radiella armeringssystem som används för cirkulära fundament, för de kvadratiska 

blir detta till viss del missvisande. Armeringen antas komma iläggningsfärdig, dvs. den är 

klippt och bockad vid leverans och kan monteras direkt utan modifikationer.  

 

Till varje ton armering antas det krävas distansklossar och najtråd för 115 respektive 15kr 

per ton armering. Enhetstiderna för armeringsarbetet är antagna till 6 timmar per ton.  

 

Tabell 17 Armeringsmängder för befintliga fundament i Lyrestad Vindkraftpark. Mängden armering är 
inte presenterad exakt med avsikt. 

Formsättning 

Efter att fundamentet är armerat monteras en kvarsittande form av plywood runt 

fundamentet. Denna mängdas på arean på kanten och antas ta 0,29h per kvadratmeter att 

montera.  

 

Den hängform av stål som sätts runt plinten monteras med stag från bultburen, dock är 

denna identisk för samtliga gravitationsfundament och tid för detta montage har utelämnats 

ur kalkylen.  

Diameter (m) Betongvolym (m3) Armering (kg) Armering per kubikmeter betong 

(kg/m3) 

19,95 576 60-70t 110 -130 

20,95 603 70-80t 110 -130 

Valda värden - - 110 -130 



50 
 

Betong 

Fundamentet gjuts med C32/40, plinten med C45/55. En enhetskostnad per kubikmeter 

betong har använts, denna inkluderar betongen, pump, betongarbetare samt 

gjutningsutrustning (stavvibratorer, sloda etc.)  

Återfyllning 

Schakten återfylls till största del innan gjutning, detta för att stabilisera formen. Återfyllningen 

sker med de befintliga schaktmassorna och slås i pallar, resurser som krävs är grävmaskin, 

markarbetare, fjärrstyrd dikesvält samt hjullastare för att bära fram materialet. Välten bör 

vara av fårfotstyp för att kunna ”knåda” massorna då de är av blandad kvalitet.  

Projekteringskostnad 

Kostnaden för att ta fram konstruktionsritningar på fundamenten varierar givetvis och 

nedanstående siffor är en uppskattning från projektet Lyrestad vindkraftpark. För var och en 

av fundamentstyperna (exempelvis gravitations eller bergstagsförankrade) tas det först fram 

ett beräknings PM.  

 

För gravitationsfundament där enbart storleken skiljer blir kostnaden för att ta fram 

konstruktionsritningar på den andra storleken mindre än kostnaden för den första. Detta då 

beräkningarna bygger på samma principer. I detta arbete har kostnaden för det första 

gravitationsfundamentet uppskattats till 250-400 tkr och efterföljande till 150-250 tkr. Exakta 

siffror är dolda med avsikt (Karl Lundstedt, personlig kommunikation, december 2016).  

Valda ingångsvärden 

De geotekniska undersökningarna som utförts i projektet i Lyrestad visade på friktionsvinklar 

mellan 36 och 42 grader under grundläggningsnivån. Detta ger karakteristiska värden på 

mellan 34 och 40 grader. Grundvattennivåerna i projektet varierade mellan 1,57 och 2,41m 

ovan grundläggningsnivån.  

 

I beräkningarna har olika ingångsparametrar för markförhållandena använts, 

friktionsvinklarna har valts från det spann som presenteras i TK Geo 13 tabell 5.2-2 

(Trafikverket, 2016). Den lägre friktionsvinkeln (30 grader) motsvarar ett löst lagrat grus eller 

grovkornig mineraljord och det övre värdet (45 grader) ett väl packat krossmaterial (ex 

förstärkning eller sprängsten).  

 

De valda grundvattennivåerna är baserade på dels situationen i Lyrestad vindkraftpark (1,5 

och 2,5m) dels ett fall med grundvattennivå motsvarande grundläggningsnivån. Detta för att 

undersöka hur mycket fundamenten skulle kunna minskas om det finns möjlighet att sänka 

grundvattnet permanent lokalt vid fundamentet, exempelvis med dikning och avledning.  I 

Tabell 18 presenteras de uppställningar som undersökts.  

 

Tabell 18 Valda parametrar. 

Geometri Cirkulära fundament Kvadratiska fundament 

Grundvattenyta 0; 1,5 och 2,5m 0; 1,5 och 2,5m 

Friktionsvinkel 30, 38, 40 och 45 30, 38 och 45 
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Vissa parametrar, så som grundläggningsdjup, elasticitetsmodul, nyttolaster samt vissa 

geometriska parametrar har hållits konstanta genom de olika uppställningarna.  
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Resultat 

Cirkulära 

Nedan visas vilken storlek som krävs för de olika markförhållandena (Tabell 19, Tabell 20 

och Tabell 21) samt hur produktionskostnaderna påverkas (Figur 35).  

 

Tabell 19 Grundvattennivån sammanfaller med grundläggningsnivån (ABE står för allmänna 
bärighetsekvationen och ABE-DNV för bärighetsekvationen med brottyta in under fundamentet).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 20 Grundvattennivå 1,5m ovan grundläggningsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 21 Grundvattennivå 2,5m ovan grundläggningsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 35 Skillnader i produktionskostnader i förhållande till friktionsvinkel och grundvattennivå. 
Observera att enbart särskiljande kostnader är inkluderat.  
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Friktionsvinkel

Cirkulära fundament

Hw = 0m

Hw =1,5m

Hw = 2,5m

Friktionsvinkel (◦) Diameter (m) Styrande kriteriet 

30 19,90 ABE 

38 18,40 ABE-DNV 

40 18,15 ABE-DNV 

45 17,60 Stjälpning 

Friktionsvinkel (◦) Diameter (m) Styrande kriteriet 

30 21,20 ABE 

38 19,85 ABE-DNV 

40 19,60 ABE-DNV 

45 19,50 Stjälpning 

Friktionsvinkel (◦) Diameter (m) Styrande kriteriet 

30 22,20 ABE 

38 21,05 Stjälpning 

40 21,05 Stjälpning 

45 21,05 Stjälpning 
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Kvadratiska 

Resultat för de kvadratiska fundamenten redovisas i Tabell 22, Tabell 23 och Tabell 24. 

Resultaten visar att även i detta fall blir stjälpningskriteriet styrande i de fallen med högre 

grundvattennivå och högre friktionsvinkel.  För kvadratiska fundament kan excentriciteten 

uppkomma antingen i en eller i två riktningar, vilket påverkar både den effektiva arean och 

formfaktorerna i allmänna bärighetsekvationen (se Figur 21). Det fall som krävt den största 

fundamentsbredden har använts för att beräkna kostnaderna.   

 

Tabell 22 Grundvattennivån sammanfaller med grundläggningsnivån 

 

 

 

 

 

 

Tabell 23 Grundvattennivå 1,5m ovan grundläggningsnivå 

 

 

 

 

 

 

Tabell 24 Grundvattennivå 2,5m ovan grundläggningsnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 36 Skillnader i produktionskostnader i förhållande till friktionsvinkel och grundvattennivå. 
Observera att enbart särskiljande kostnader är inkluderat. 
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30 19,75 Stjälpning 

38 19,60 Stjälpning 

45 19,60 Stjälpning 
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Differentialsättningar 

Beräkningarna visar att differentialsättningarna i bruksgränstillståndet inte överskrider kravet 

på maximalt 3,0mm/m. Resultatet för de olika fundamenten visas i Tabell 25.  

 

Tabell 25 Beräknade differentialsättningar (mm/m) 

Grundvattenyta/friktionsvinkel 30 38 40 45 

Cirkulära         

0 m  1,4 1,8 1,8 2,0 

1,5 m 1,1 1,3 1,4 1,4 

2,5m 0,9 1,1 1,1 1,1 

Kvadratiska         

0 m  1,3 1,5  1,6 

1,5 m 1,0 1,1  1,1 

2,5m 0,8 0,8  0,8 
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Analys 
För de cirkulära och till viss del även för de kvadratiska fundamenten visar det sig att 

stjälpningskriteriet är styrande i många fall med högre grundvattennivå och högre 

friktionsvinkel, vilket leder till att fundamentsdiametern inte kan minskas ytterligare.  

 

Jämförelse mellan produktionskostnaden (enbart särskiljande kostnader) för de två 

geometrierna visar tydligt att cirkulärt fundament är kostnadseffektivare i samtliga fall (Figur 

37). I fallet med kvadratiska fundament blir stjälpningskriteriet snabbare dimensionerande 

vilket gör att storleken inte kan minskas ytterligare.  

 
Figur 37 Skillnader i produktionskostnader för cirkulära och kvadratiska fundament. Observera att 
enbart särskiljande kostnader är inkluderat. 

Fler fundamentsstorlekar? 

För att det ska löna sig krävs att produktionskostnaderna skiljer sig mer än 230tkr i fallet 

med ett fundament, vid två fundament av den nya storleken halveras beloppet och så vidare. 

Exempelvis skulle det krävas tio cirkulära fundament för att räkna hem 

projekteringskostnaden för att optimera fundament för 40grader istället för 38grader (båda 

fallen med grundvattennivå som sammanfaller med grundläggningsnivån). Skillnaden 

mellan 30 och 38grader är desto större, samma gäller även skillnaden mellan de olika 

grundvattennivåerna (Tabell 26). Liknande resultat syns även för de kvadratiska 

fundamenten (Tabell 27).  

 

Tabell 26 Skillnader i produktionskostnader mellan olika cirkulära fundament. Belopp i tkr. 

Grundvattenyta/friktionsvinkel 30  38  40  45 

0 m    174   25   55   

 185  167  157  199 

1,5 m   192   34   14   

 150  170  204  218 

2,5m   172   0   0   
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Tabell 27 Skillnader i produktionskostnader mellan olika kvadratiska fundament. Belopp i tkr. 

Grundvattenyta/friktionsvinkel 30  38  45 

0 m   139  19  

 156  214  233 

1,5 m  81  0  

 143  197  197 

2,5m  26  0  
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Diskussion och slutsatser 
Denna förenklade jämförelse mellan olika geometrier av fundament placerade på 

moränjordar visar att det är en stor skillnad mellan de kvadratiska och de cirkulära 

fundamenten. Detta beror på att fundamentet måste kunna motstå vindar i alla riktningar och 

den excentricitet som uppkommer. I dessa fall är de cirkulära fundamenten mer yt- och 

volymeffektiva. Denna skillnad blir särskilt tydlig då stjälpningskriteriet är styrande.  

 

I flera fall är dimensionering mot brottmod in under fundamentet styrande, vilket är rimligt då 

det är stora excentriciteter som uppstår och den passiva zonen under fundamentet har 

mindre volym än den utanför fundamentet. Gällande formen på fundamentet ska det 

tilläggas att jämförelse mot ortogonala fundament hade varit lämpligt då de är vanligt 

förekommande, men pga. tidsbrist har detta inte behandlats.  

 

De cirkulära fundamenten har även fördelen att armeringsarbetet underlättas då radiella järn 

(som utgår från bultburen) med identisk längd kan användas. Dessa kompletteras sedan 

med Q-järn. För ett kvadratiskt eller ortogonalt fundament hade dessa radiella järn haft olika 

längd vilket komplicerat klippningsarbetet och armeringen då flera littera krävs.  

 

Vid jämförelse av att använda samma fundamentsstorlek jämfört med att ta fram en 

optimerad storlek är det tydligt att det främst är grundvattennivån som påverkar storleken 

(och därigenom produktionskostnaden). Skillnaden mellan friktionsvinkel på 38 och 40 

grader är förhållandevis liten och det krävs knappt tio fundament för att räkna hem 

projekteringskostnaden. Men om grundvattenytan skiljer sig 1-1,5m mellan de olika 

placeringarna så räcker det i de flesta fall med två fundament för att räkna hem kostnaden. 

 

Då grundvattennivån har en stor inverkan på vilken storlek som krävs på fundamentet (och 

till följd av detta produktionskostnaden) är det önskvärt att grundvattenmätningar påbörjas i 

ett tidigt skede. Detta då fler avläsningar kan ge en bättre bild om hur grundvattennivån 

varierar under året. Långtidsobservationer i kombination med bedömning av andra aspekter 

så som topografi etc. ökar möjligheten att utföra en bra bedömning av den dimensionerande 

grundvattensituationen. Om lite resurser läggs på mätning och platsbesök kan det leda till 

att man tar ”extra höjd” i bedömningen av dimensionerande grundvattennivå. Vilket leder till 

onödigt stora fundament.   

 

En aspekt som inte har beaktats i detta arbete är miljöaspekterna på att minska 

materialåtgången. Både betong och stålproduktionen ger upphov till stora utsläpp koldioxid. 

För betongen härrör den främst från cementtillverkningen och ligger i storleksordningen 300-

400kg/m3 (för betong med högre hållfasthet) och för armeringen i storleksordningen 

800kg/ton. Utifrån dessa aspekter kan det vara lämpligt att minimera materialåtgången 

genom att optimera fundamenten för varje enskilt verksläge.  
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Förslag till fortsatta studier 
Tankar om fortsatta studier som uppkommit under detta arbete och som varit utanför 

avgränsningarna. Undersökning om hur den effektiva arean uppträder vid olika typer av 

belastningar, dels med tanke på storlek dels på form. De analytiska beräkningarna av den 

effektiva arean bygger på förenklingar och skulle kunna studeras mer ingående med hjälp 

av FE-modellering.  
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Bilagor 
Cirkulära fundament 

1. 30 grader och 0m 

2. 30 grader och 1,5m 

3. 30 grader och 2,5m 

4. 38 grader och 0m 

5. 38 grader och 1,5m 

6. 38 grader och 2,5m 

7. 40 grader och 0m 

8. 40 grader och 1,5m 

9. 40 grader och 2,5m 

10. 45 grader och 0m 

11. 45 grader och 1,5m 

12. 45 grader och 2,5m 

 

Kvadratiska fundament 

13. 30 grader och 0m 

14. 30 grader och 1,5m 

15. 30 grader och 2,5m 

16. 38 grader och 0m 

17. 38 grader och 1,5m 

18. 38 grader och 2,5m 

19. 45 grader och 0m 

20. 45 grader och 1,5m 

21. 45 grader och 2,5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 30 grader och 0m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 30 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0,0 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 19,90 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 311,0 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 573,6 m3 

�����  Volym jordfyllning 256,6 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0,0 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  0,0 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,0 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

0,0 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

0,0 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 0,0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 0,0 0,0 

Övre delen av fundamentet 10 0,0 0,0 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 0,0 0,0 

Summa - - 0,0 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 14 341 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��"���#��� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 0	 + 0,9)5	962 + 14	341 + 4	619/ = 22	430	012  

 

3� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

3� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	012  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��"���#��� + 1,0)��,���� + ��,������� + ��,å������/	[012]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 0 + 1,0(5	962 + 14	341 + 4	619) = 24	920	01  

 

3� = 1,0 ∗ 1,10��,����	[012]  

3� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	012  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

8� = 1,0 ∗ )��,��"���#��� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������/	[01]  

8� = 1,0 ∗ )0 + 6	044 + 14	341 + 4	619/ = 25	004	01  

  

8� = 1,0 ∗ ��,����	[012]  

8� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	012  

 

 

Stjälpning 

39��:å��#�� = �� ∗
;<
�
= 22	430 ∗ �=,=>

�
= 223	178012  

3?å����#�� = 156	387012  

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= ��		�NO

�PQ		ON
= 1,43	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = @H

SH
= �PQ		ON

�T	=��
= 6,2752  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SH
VIWW

= �T	=��

O	,=
= 2970XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

��,��"���#���  Grundvatten 0 - 

��,å������  Återfyllning jord 4 619 - 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 14 341 - 

��,��"���#���  Grundvatten 0 - 

��,å������  Återfyllning jord 4 619 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

Z� Valt värde på x1 2,5882 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 39,499 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 44,361 m2 

A’ Effektiv area 83,9 m2 

Beff Effektiv bredd 5,654 m 

Leff Effektiv längd 14,832 m 



  

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

[�� = \�1]�^] + [�1_�^_ + 0,5�`a�1b�^�  

 

[�� = 0 ∗ 19,2 ∗ 1,18 + 16 ∗ 9,55 ∗ 1,17 + 0,5 ∗ 11 ∗ 5,65 ∗ 5,46 ∗ 0,74 = 305	0XY  

 

Utnyttjandegrad  
�=N

	>P
= 97%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

 

Dimensionerande bärförmåga  

[� = �`a��1bdbeb + \�1]d]e](1,05 + cos	�)  

[� = 11 ∗ 5,65 ∗ 5,46 ∗ 0,85 ∗ 1,09 + 0 ∗ 19,25 ∗ 1,08 ∗ 1,04(1,05 + cos	(23,9)) = 3130XY  

 

Utnyttjandegrad 
�=N

	�	
= 95%  

 

Glidning i jorden 

 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�`  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

i  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

j@  Horisontalkraft av vridmoment 24,0 kN 

�′l  Horisontell lastresultant pga M’z 1 157 kN 

1]  Bärighetsfaktor 19,25 - 

1_   Bärighetsfaktor 9,55 - 

1b  Bärighetsfaktor 5,46 - 

i]  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,09 - 

i_  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,09 - 

ib   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

d]  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,19 - 

d_  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

db 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,85 - 

e]  Korrektionsfaktor, lutande last 0,91 - 

e_  Korrektionsfaktor, lutande last 0,92 - 

eb  Korrektionsfaktor, lutande last 0,88 - 

2m  Exponent 1,72 - 

2n  Exponent 1,28 - 

2  Exponent 1,72 - 

^]  Total korrektionsfaktor 1,18 - 

^_  Total korrektionsfaktor 1,17 - 

^b  Total korrektionsfaktor 0,74 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�`  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

1]  Bärighetsfaktor 19,25 - 

1_   Bärighetsfaktor 9,55 - 

1b  Bärighetsfaktor 5,46 - 

d]  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,08 - 

d_  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,08 - 

db 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,85 - 

e]  Korrektionsfaktor, lutande last 1,04 - 

e_  Korrektionsfaktor, lutande last 1,04 - 

eb  Korrektionsfaktor, lutande last 1,09 - 



  

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
��	\ + �� 	tan ��  

1	157 < 83,9 ∗ 0 + 24	922	 tan(23,9) = 11	044  

 
�	�PN

�T	=��
= 0,05	st	u2	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

v = w


= x�=,=>y

QT∗<z,z{
|

= 774	2	  

 

U9#} =
SH
V
+ @H

~�
= �P	>>T

	��
+ NN	>TQ

NNT
= 180	0XY  

 

U9�� = SH
V
− @H

~�
= �P	>>T

	��
− NN	>TQ

NNT
= −19	0XY   

 

Effektiv bredd 

��� =
�AF�;<	

�AF���|
= �O>∗�=,=	

�O>�(��=)
= 17,982	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 
 

 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� (kPa) Sättning, Δd (mm) 

0,25 0,50 50 155,3 1,1 

0,75 0,50 30 143,1 1,7 

1,25 0,50 30 132,1 1,5 

1,75 0,50 30 122,2 1,4 

2,30 0,60 30 112,5 1,6 

3,10 1,00 50 100,0 1,4 

4,10 1,00 50 86,8 1,2 

5,80 2,40 50 69,1 2,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) 49,0 0,0 

12,50 5,00 100000 30,0 0,0 

17,50 5,00 100000 15,8 0,0 

22,50 5,00 100000 7,1 0,0 

27,50 5,00 100000 1,4 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 12,2 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9#} = d ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �l�  

��,9#} = 12,3 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 21,722  

 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� (kPa) Sättning, Δd (mm) 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 157 kN 

��  Vertikal last 24 922 kN 


��  Effektiv area 83,9 m2 

��  Friktionsvinkel  23,9 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9#��,9#}  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 180 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  25 004 kN 

���  Effektiv bredd  17,98 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L växlar 

de plats 

 15,45 m 



  

0,25 0,50 50 -15,3 -0,1 

0,75 0,50 30 -10,7 -0,1 

1,25 0,50 30 -7,2 -0,1 

1,75 0,50 30 -4,4 -0,1 

2,30 0,60 30 -2,1 0,0 

3,10 1,00 50 0,2 0,0 

4,10 1,00 50 1,9 0,0 

5,80 2,40 50 2,9 0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) 2,2 0,0 

12,50 5,00 100000 -0,5 0,0 

17,50 5,00 100000 -3,8 0,0 

22,50 5,00 100000 -6,5 0,0 

27,50 5,00 100000 -8,6 0,0 

34,50 9,00 100000 -10,7 0,0 

43,50 9,00 100000 -12,6 0,0 

59,96 23,92 100000 -14,1 0,0 

Summa 71,92 - - -0,3 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = d ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �l�  

��,9�� = −0,3 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −0,322  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9#} = −0,5 + 21,9 = 22,4	22  

 
�H,ALG��H,AF�

mIWW
= �>,	���,N

�P,TP
= 1,44	22/2  

 

 

 

 



  

2.   30 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 30 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 21,20 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 353,0 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 644,9 m3 

�����  Volym jordfyllning 296,5 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,3 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

423,6 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

89,5 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 16,3 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 423,6 4 236 

Övre delen av fundamentet 10 89,5 895 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 16,3 114 

Summa - - 5 246 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 16 123 - 

��,����������  Grundvatten - 5 246 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 337 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ )−5	246/ + 0,9)5	962 + 16	123 + 5	337/ = 18	910	345  

 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0)��,���� + ��,������� + ��,å������/	[345]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ )−5	246/ + 1,0(5	962 + 16	123 + 5	337) = 21	652	34  

 

6� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[345]  

6� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ )��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������/	[34]  

�� = 1,0 ∗ )−5	246 + 6	044 + 16	123 + 5	337/ = 22	259	34  

  

6� = 1,0 ∗ ��,����	[345]  

6� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	345  

 

 

Stjälpning 

69��:å����� = �� ∗ ;<

�
= 18	910 ∗ ��,�=

�
= 200	448345  

6>å������� = 156	387	345  

 
?@ABCåDDEFGH

?IåGJKLEFGH
= �==	MMN

�OP		NQ
= 1,28	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = ?G

SG
= �OP		NQ

��	PO�
= 7,2235  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 16 123 - 

��,����������  Grundvatten -5 246 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 337 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 2,357 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 36,23 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 40,86 m2 

A’ Effektiv area 77,1 m2 

Beff Effektiv bredd 5,17 m 

Leff Effektiv längd 14,93 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SG

VHWW
= ��	PO�

QQ,�
= 2813XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z�� = [�4\�]\ + Z�4^�]^ + 0,5�_`�4a�]�  

 

Z�� = 0 ∗ 19,25 ∗ 1,16 + 16 ∗ 9,55 ∗ 1,15 + 0,5 ∗ 11 ∗ 5,17 ∗ 5,46 ∗ 0,74 = 290	3XY  

 

Utnyttjandegrad  
�N�

�b=
= 97%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

d  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

e?  Horisontalkraft av vridmoment 25,0 kN 

�′g  Horisontell lastresultant pga M’z 1 158 kN 

4\  Bärighetsfaktor 19,25 - 

4^  Bärighetsfaktor 9,55 - 

4a  Bärighetsfaktor 5,46 - 

d\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,10 - 

d^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,1,10 - 

da   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

h\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

h^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,15 - 

ha	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,86 - 

i\  Korrektionsfaktor, lutande last 0,90 - 

i^  Korrektionsfaktor, lutande last 0,91 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last 0,86 - 

5j  Exponent 1,74 - 

5k  Exponent 1,26 - 

5  Exponent 1,74 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,16 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,15 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,74 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

4\  Bärighetsfaktor 19,25 - 

4^  Bärighetsfaktor 9,55 - 

4a  Bärighetsfaktor 5,46 - 

h\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,07 - 

h^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,07 - 

ha	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,86 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`��4ahaia + [�4\h\i\(1,05 + cos	�)  
Z� = 11 ∗ 5,17 ∗ 5,46 ∗ 0,86 ∗ 1,10 + 0 ∗ 19,25 ∗ 1,07 ∗ 1,05(1,05 + cos	(23,9)) = 2943XY  

 

Utnyttjandegrad 
�bM

�N�
= 95%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	[ + �� 	tan��  

1	158 < 77,1 ∗ 0 + 21	652	 tan(23,9) = 9	595  

 
�	�ON

��	PO�
= 0,05	st	u5	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

v = w


= x��,�=y

PM∗z<,z{
z

= 935	5	  

 

U9�| = SG

V
+ ?G

}~
= ��	�Ob

	O	
+ QQ	=MP

b	O
= 145	3XY  

 

U9�� = SG

V
− ?G

}~
= ��	�Ob

	O�
− QQ	=MP

b	O
= −19	3XY   

 

Effektiv bredd 

��� = �@E�;<	

�@E���z
= �MO∗��,�=	

�MO�(��b)
= 18,725	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 117,9 0,8 

0,75 0,50 30 108,5 1,3 

1,25 0,50 30 100,0 1,2 

1,75 0,50 30 92,3 1,1 

i\  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

i^  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 158 kN 

��  Vertikal last 21 652 kN 


��  Effektiv area 77,1 m2 

��  Friktionsvinkel  23,9 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9���,9�|  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 145 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  22 259 kN 

���  Effektiv bredd  16,41 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 18,72 m 



  

2,30 0,60 30 84,7 1,2 

3,10 1,00 50 74,9 1,0 

4,10 1,00 50 64,5 0,9 

5,80 2,40 50 50,3 1,7 

8,50 3,00 100000 (Berg) 34,1 0,0 

12,50 5,00 100000 18,6 0,0 

17,50 5,00 100000 6,8 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 9,2 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�| = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,9�| = 9,2 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 16,355  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 -19,9 -0,1 

0,75 0,50 30 -16,4 -0,2 

1,25 0,50 30 -13,7 -0,2 

1,75 0,50 30 -11,5 -0,1 

2,30 0,60 30 -9,6 -0,1 

3,10 1,00 50 -7,7 -0,1 

4,10 1,00 50 -6,3 -0,1 

5,80 2,40 50 -5,3 -0,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) -5,6 0,0 

12,50 5,00 100000 -7,6 0,0 

17,50 5,00 100000 -10,2 0,0 

22,50 5,00 100000 -12,3 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,0 0,0 

34,50 9,00 100000 -15,8 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,3 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,8 0,0 

Summa 71,92 - - -1,1 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,9�� = −1,1 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,055  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�| = −2 − 16,3 = −18,3	55  

 
�G,@KF��G,@E�

jHWW
= ����P,	

�P,M�
= 1,12	55/5  

 

 

 

 



  

3.   30 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 30 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 22,20 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 387,1 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 702,7 m3 

�����  Volym jordfyllning 329,1 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  1,3 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

464,5 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

227,7 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 275,5 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 464,5 4 645 

Övre delen av fundamentet 10 227,7 2 277 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 275,5 1 929 

Summa - - 8 850 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 17 568 - 

��,����������  Grundvatten - 8 850 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 923 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−8	850) + 0,9,5	962 + 17	568 + 5	9231 = 16	773	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0,��,���� + ��,������� + ��,å������1	[234]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−8	850) + 1,0,5	923 + 17	568 + 5	9231 = 19	718	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]  

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ ,��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������1	[23]  

�� = 1,0 ∗ ,−8	850 + 6	044 + 17	568 + 5	9231 = 20	685	23  

  

5� = 1,0 ∗ ��,����	[234]  

5� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

59��:å����� = �� ∗ ;<

�
= 16	773 ∗ ��,�=

�
= 186	179234  

5>å������� = 156	387	234  

 
?@ABCåDDEFGH

?IåGJKLEFGH
= �MN	�OP

�QN		MO
= 1,19	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = ?G

SG
= �QN		MO

�P	O�M
= 7,9314  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 17 568 - 

��,����������  Grundvatten -8 850 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 923 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 2,1990 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 33,88 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 38,31 m2 

A’ Effektiv area 72,2 m2 

Beff Effektiv bredd 4,83 m 

Leff Effektiv längd 14,95 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SG

VHWW
= �P	O�M

O�,�
= 2732XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z�� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`�3a�]�  

 

Z�� = 0 ∗ 19,25 ∗ 1,14 + 16 ∗ 9,55 ∗ 1,14 + 0,5 ∗ 11 ∗ 4,81 ∗ 5,46 ∗ 0,74 = 280	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
�O	

�M=
= 98%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

d?  Horisontalkraft av vridmoment 25,0 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z 1 159 kN 

3\  Bärighetsfaktor 19,25 - 

3^  Bärighetsfaktor 9,55 - 

3a  Bärighetsfaktor 5,46 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,11 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,11 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,16 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,14 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,87 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 0,90 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 0,85 - 

4i  Exponent 1,76 - 

4j  Exponent 1,24 - 

4  Exponent 1,76 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,14 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,14 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,74 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 19,25 - 

3^  Bärighetsfaktor 9,55 - 

3a  Bärighetsfaktor 5,46 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,06 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,07 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,87 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`��3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos	�)  
Z� = 11 ∗ 4,83 ∗ 5,46 ∗ 0,87 ∗ 1,11 + 0 ∗ 19,25 ∗ 1,06 ∗ 1,05(1,05 + cos	(23,9)) = 2812XY  

 

Utnyttjandegrad 
�O	

�M�
= 97%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	[ + �� 	tan��  

1	108 < 72,7 ∗ 0 + 19	718	 tan(23,9) = 8	738  

 
�	�=M

�P	O�M
= 0,06	rs	t4	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = v


= w��,�=x

Ny∗zz,z{
z

= 1074	4	  

 

U9�| = SG

V
+ ?G

}~
= �=	NMQ

	MO
+ OO	=yN

�=Oy
= 125	2XY  

 

U9�� = SG

V
− ?G

}~
= �=	NMQ

	MO
− OO	=yN

�=Oy
= −18	2XY   

 

Effektiv bredd 

��� = �@E�;<	

�@E���z
= ��Q∗��,�=	

��Q�(��M)
= 19,374	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 98,8 0,7 

0,75 0,50 30 90,9 1,1 

1,25 0,50 30 83,8 1,0 

1,75 0,50 30 77,4 0,9 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 1,11 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 108 kN 

��  Vertikal last 19 718 kN 


��  Effektiv area 72,2 m2 

��  Friktionsvinkel  23,9 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9���,9�|  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 125 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  20 685 kN 

���  Effektiv bredd  17,09 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 19,37 m 



  

2,30 0,60 30 71,0 1,0 

3,10 1,00 50 62,7 0,9 

4,10 1,00 50 53,9 0,8 

5,80 2,40 50 41,7 1,4 

8,50 3,00 100000 (Berg) 27,8 0,0 

12,50 5,00 100000 14,2 0,0 

17,50 5,00 100000 3,9 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 7,7 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�| = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�| = 7,7 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 13,644  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 -20,3 -0,1 

0,75 0,50 30 -17,4 -0,2 

1,25 0,50 30 -15,0 -0,2 

1,75 0,50 30 -13,2 -0,2 

2,30 0,60 30 -11,6 -0,2 

3,10 1,00 50 -9,9 -0,1 

4,10 1,00 50 -8,6 -0,1 

5,80 2,40 50 -7,7 -0,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) -7,8 0,0 

12,50 5,00 100000 -9,4 0,0 

17,50 5,00 100000 -11,5 0,0 

22,50 5,00 100000 -13,4 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,9 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,4 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,8 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,1 0,0 

Summa 71,92 - - -1,4 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�� = −1,4 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,444  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�| = −2,4 − 13,6 = −16,0	44  

 
�G,@KF��G,@E�

iHWW
= �N,=

�O,=P
= 0,94	44/4  

 

 

 

 



  

4.   38 grader och 0m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 38 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0,0 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 18,40 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,28 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 265,9 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 507,8 m3 

�����  Volym jordfyllning 202,9 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  0 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 0 0 

Övre delen av fundamentet 10 0 0 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 0 0 

Summa - - 0 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 12 694 - 

��,����������  Grundvatten  - 

��,å������  Återfyllning jord 3 652 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (0) + 0,9)5	962 + 12	694 + 3	652/ = 20	078	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0)��,���� + ��,������� + ��,å������/	[234]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (0) + 1,0(5	962 + 12	694 + 3	652) = 22	309	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]  

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ )��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������/	[23]  

�� = 1,0 ∗ )0 + 6	044 + 12	694 + 3	652/ = 22	391	23  

  

5� = 1,0 ∗ ��,����	[234]  

5� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

58��9å����� = �� ∗ :;

�
= 20	078 ∗ �<,=>

�
= 184	716234  

5?å������� = 156	387	234  

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= �<=	N�O

�PO		<N
= 1,18	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

Q = @H

RH
= �PO		<N

��		>S
= 7,0104  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 12 694 - 

��,����������  Grundvatten 0 - 

��,å������  Återfyllning jord 3 652 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 1,508 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 17,858 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 20,265 m2 

A’ Effektiv area 38,1 m2 

Beff Effektiv bredd 3,320 m 

Leff Effektiv längd 11,484 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = RH

VIWW
= ��		>S

	<,�
= 5852XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z�� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`�3a�]�  

 

Z�� = 0 ∗ 32,69 ∗ 1,23 + 16 ∗ 20,64 ∗ 1,23 + 0,5 ∗ 11 ∗ 3,32 ∗ 17,42 ∗ 0,76 = 647	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
P<P

O=N
= 90%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

d@  Horisontalkraft av vridmoment 34 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z 1 177 kN 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,42 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,15 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,15 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,18 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,88 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 0,90 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 0,91 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 0,88 - 

4i  Exponent 1,78 - 

4j  Exponent 1,22 - 

4  Exponent 1,78 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,23 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,22 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,76 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,27 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,06 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,06 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,88 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`��3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos	�)  
Z� = 11 ∗ 3,32 ∗ 17,27 ∗ 0,88 ∗ 1,10 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,06 ∗ 1,05(1,05 + cos	(31,0)) = 6112XY  

 

Utnyttjandegrad 
P<P

O��
= 96%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	[ + �� 	tan��  

1	049 < 38,1 ∗ 0 + 22	309	 tan(30,0) = 12	880  

 
�	>=S

��		>S
= 0,05	rs	t4	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = v


= w�<,=>x

O=∗;y,xz
{

= 612	4	  

 

U8�| = RH

V
+ @H

}~
= ��		S�

�OO
+ NN	>=O

O��
= 210	2XY  

 

U8�� = RH

V
− @H

}~
= ��		S�

�OO
− NN	>=O

O��
= −42	2XY   

 

Effektiv bredd 

��� = �AF�:;	

�AF���{
= ��>∗�<,=>	

��>�(�=�)
= 15,354	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 179,2 1,3 

0,75 0,50 30 163,2 1,9 

1,25 0,50 30 149,1 1,7 

1,75 0,50 30 136,5 1,6 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 049 kN 

��  Vertikal last 22 309 kN 


��  Effektiv area 38,1 m2 

��  Friktionsvinkel  30,0 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U8���,8�|  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 210 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  22 391 kN 

���  Effektiv bredd  13,89 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 15,35 m 



  

2,30 0,60 30 124,3 1,7 

3,10 1,00 50 108,9 1,5 

4,10 1,00 50 92,9 1,3 

5,80 2,40 50 71,7 2,4 

8,50 3,00 100000 (Berg) 48,5 0,0 

12,50 5,00 100000 27,3 0,0 

17,50 5,00 100000 12,0 0,0 

22,50 5,00 100000 2,8 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 13,5 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,8�| = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,8�| = 13,5 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 23,944  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 -18,5 -0,1 

0,75 0,50 30 -12,7 -0,1 

1,25 0,50 30 -8,4 -0,1 

1,75 0,50 30 -5,2 -0,1 

2,30 0,60 30 -2,6 0,0 

3,10 1,00 50 -0,1 0,0 

4,10 1,00 50 1,5 0,0 

5,80 2,40 50 2,1 0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) 0,5 0,0 

12,50 5,00 100000 -3,1 0,0 

17,50 5,00 100000 -7,2 0,0 

22,50 5,00 100000 -10,3 0,0 

27,50 5,00 100000 -12,5 0,0 

34,50 9,00 100000 -14,8 0,0 

43,50 9,00 100000 -16,7 0,0 

59,96 23,92 100000 -17,9 0,0 

Summa 71,92 - - -0,4 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,8�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,8�� = −0,4 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −0,744  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,8�� − ��,8�| = −0,7 − 23,9 = −24,6	44  

 
�H,ALG��H,AF�

iIWW
= �=,O

�	,<S
= 1,77	44/4  

 

 

 

 



  

5.   38 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

   

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 38 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 19,85 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 309,5 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 571,0 m3 

�����  Volym jordfyllning 255,1 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,3 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

371,4 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

78,9 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 14,0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 371,4 3 714 

Övre delen av fundamentet 10 78,9 789 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 14 98 

Summa - - 4 600 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 14 275 - 

��,����������  Grundvatten -4 600 - 

��,å������  Återfyllning jord 4 592 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−4	600) + 0,9,5	962 + 14	275 + 4	5920 = 17	286	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0,��,���� + ��,������� + ��,å������0	[234]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−4	600) + 1,0(5	962 + 14	275 + 4	592) = 19	769	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]  

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ ,��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������0	[23]  

�� = 1,0 ∗ ,−4	600 + 6	044 + 14	275 + 4	5920 = 20	311	23  

  

5� = 1,0 ∗ ��,����	[234]  

5� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

59��:å����� = �� ∗ ;<

�
= 17	286 ∗ �=,>?

�
= 171	564234  

5@å������� = 156	387	234  

 
ABCDEåFFGHIJ

AKåILMNGHIJ
= �O�	?PQ

�?P		>O
= 1,10	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = AI

SI
= �?P		>O

�=	OP=
= 7,9114  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 14 275 - 

��,����������  Grundvatten -4 600 - 

��,å������  Återfyllning jord 4 592 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 1,3797 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 16,456 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 18,720 m2 

A’ Effektiv area 35,2 m2 

Beff Effektiv bredd 3,043 m 

Leff Effektiv längd 11,561 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SI

VJWW
= �=	OP=

	?,�
= 5622XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z�� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`�3a�]�  

 

Z�� = 0 ∗ 32,69 ∗ 1,21 + 16 ∗ 20,64 ∗ 1,21 + 0,5 ∗ 11 ∗ 3,04 ∗ 17,42 ∗ 0,75 = 618	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
?P�

P�>
= 91%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

dA  Horisontalkraft av vridmoment 34 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z 1 178 kN 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,42 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,16 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,89 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 0,90 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 0,84 - 

4i  Exponent 1,79 - 

4j  Exponent 1,21 - 

4  Exponent 1,79 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,21 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,21 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,75 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,27 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,89 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`��3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos	�)  
Z� = 11 ∗ 3,04 ∗ 17,27 ∗ 0,89 ∗ 1,11 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,05 ∗ 1,05(1,05 + cos	(31,0)) = 5742XY  

 

Utnyttjandegrad 
?P�

?OQ
= 98%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	[ + �� 	tan��  

1	178 < 35,2 ∗ 0 + 19	769	 tan(31,0) = 11	878  

 
��O>

�=	OP=
= 0,06	rs	t4	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = v


= w�=,>?

PQ∗<x,yz
{

= 768	4	  

 

U9�| = SI

V
+ AI

}~
= ��		��

	�=
+ OO	�QP

OP>
= 166	2XY  

 

U9�� = SI

V
− AI

}~
= ��		��

	�=
− OO	�QP

OP>
= −35	2XY   

 

Effektiv bredd 

��� = �BG�;<	

�BG���{
= �PP∗�=,>?	

�PP�(�	?)
= 16,424	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 137,5 1,0 

0,75 0,50 30 125,6 1,5 

1,25 0,50 30 115,0 1,3 

1,75 0,50 30 105,5 1,2 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 1,11 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 178 kN 

��  Vertikal last 19 769 kN 


��  Effektiv area 35,2 m2 

��  Friktionsvinkel  31,0 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9���,9�|  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 166 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  20 311 kN 

���  Effektiv bredd  14,91 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 16,42 m 



  

2,30 0,60 30 96,2 1,3 

3,10 1,00 50 84,4 1,2 

4,10 1,00 50 72,0 1,0 

5,80 2,40 50 55,5 1,9 

8,50 3,00 100000 (Berg) 36,9 0,0 

12,50 5,00 100000 19,7 0,0 

17,50 5,00 100000 7,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 10,4 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�| = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�| = 10,4 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 18,544  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 -19,4 -0,1 

0,75 0,50 30 -15,1 -0,2 

1,25 0,50 30 -11,8 -0,1 

1,75 0,50 30 -9,3 -0,1 

2,30 0,60 30 -7,2 -0,1 

3,10 1,00 50 -5,1 -0,1 

4,10 1,00 50 -3,7 -0,1 

5,80 2,40 50 -3,0 -0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) -3,9 0,0 

12,50 5,00 100000 -6,5 0,0 

17,50 5,00 100000 -9,6 0,0 

22,50 5,00 100000 -12,1 0,0 

27,50 5,00 100000 -13,9 0,0 

34,50 9,00 100000 -15,8 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,4 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,6 0,0 

Summa 71,92 - - -0,9 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�� = −0,9 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −1,644  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�| = −1,6 − 18,5 = −20,1	44  

 
�I,BMH��I,BG�

iJWW
= ��,?

�Q,=�
= 1,34	44/4  

 

 

 

 



  

6.  38 grader och 2,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

   

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 38 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 21,05 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 348,0 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 636,5 m3 

�����  Volym jordfyllning 291,8 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  1,3 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

417,6 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

208,3 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 244,1 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 417,6 4 176 

Övre delen av fundamentet 10 208,3 2 083 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 244,1 1 709 

Summa - - 7 968 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 15 912 - 

��,����������  Grundvatten - 7 968 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 252 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−7	968) + 0,9-5	962 + 15	912 + 5	2520 = 15	649	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0-��,���� + ��,������� + ��,å������0	[234]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−7	968) + 1,0(5	962 + 15	912 + 5	252) = 18	362	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]  

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ -��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������0	[23]  

�� = 1,0 ∗ -−7	968 + 6	044 + 15	912 + 5	2520 = 19	240	23  

  

5� = 1,0 ∗ ��,����	[234]  

5� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

59��:å����� = �� ∗ ;<

�
= 15	649 ∗ ��,=>

�
= 164	705234  

5?å������� = 156	387	234  

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= �NO	P=>

�>N		QP
= 1,053	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = @H

SH
= �>N		QP

�Q		N�
= 8,5174  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 15 912 - 

��,����������  Grundvatten -7 968 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 252 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 1,3728 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 16,898 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 19,239 m2 

A’ Effektiv area 36,1 m2 

Beff Effektiv bredd 3,029 m 

Leff Effektiv längd 11,930 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SH

VIWW
= �Q		N�

	N,�
= 508	2XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z�� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`�3a�]�  

 

Z�� = 0 ∗ 32,69 ∗ 1,20 + 16 ∗ 20,64 ∗ 1,19 + 0,5 ∗ 11 ∗ 3,03 ∗ 17,42 ∗ 0,75 = 610	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
>=Q

N�=
= 83%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

d@  Horisontalkraft av vridmoment 33 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z 1 176 kN 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,42 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,16 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,15 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 0,88 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 0,83 - 

4i  Exponent 1,80 - 

4j  Exponent 1,20 - 

4  Exponent 1,80 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,20 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,19 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,75 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,27 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`��3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos	�)  
Z� = 11 ∗ 3,03 ∗ 17,27 ∗ 0,90 ∗ 1,12 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,05 ∗ 1,06(1,05 + cos	(31,0)) = 5782XY  

 

Utnyttjandegrad 
>=Q

>PQ
= 88%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	[ + �� 	tan��  

1	051 < 36,1 ∗ 0 + 18	362	 tan(31,0) = 11	033  

 
�	=>�

�Q		N�
= 0,06	rs	t4	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = v


= w��,=>

NO∗x<,yz
x

= 916	4	  

 

U9�{ = SH

V
+ @H

|}
= �~	�O=

	OQ
+ PP	=ON

~�N
= 139	2XY  

 

U9�� = SH

V
− @H

|}
= �~	�O=

	OQ
− PP	=ON

~�N
= −29	2XY   

 

Effektiv bredd 

��� = �AF�;<	

�AF���x
= �	~∗��,=>	

�	~�(��~)
= 17,444	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 111,9 0,8 

0,75 0,50 30 102,4 1,2 

1,25 0,50 30 94,0 1,1 

1,75 0,50 30 86,4 1,0 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 1,06 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 1,06 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 1,12 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 051 kN 

��  Vertikal last 18 362 kN 


��  Effektiv area 36,1 m2 

��  Friktionsvinkel  31,0 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9���,9�{  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 139 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  19 240 kN 

���  Effektiv bredd  15,87 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 17,44 m 



  

2,30 0,60 30 78,9 1,1 

3,10 1,00 50 69,3 1,0 

4,10 1,00 50 59,1 0,8 

5,80 2,40 50 45,4 1,5 

8,50 3,00 100000 (Berg) 29,8 0,0 

12,50 5,00 100000 15,1 0,0 

17,50 5,00 100000 4,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 8,5 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�{ = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�{ = 8,5 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 15,144  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 -19,9 -0,1 

0,75 0,50 30 -16,5 -0,2 

1,25 0,50 30 -13,8 -0,2 

1,75 0,50 30 -11,7 -0,1 

2,30 0,60 30 -10,0 -0,1 

3,10 1,00 50 -8,2 -0,1 

4,10 1,00 50 -6,9 -0,1 

5,80 2,40 50 -6,1 -0,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) -6,6 0,0 

12,50 5,00 100000 -8,6 0,0 

17,50 5,00 100000 -11,1 0,0 

22,50 5,00 100000 -13,2 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,8 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,4 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,8 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,0 0,0 

Summa 71,92 - - -1,2 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�� = −1,2 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,144  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�{ = −2,1 − 15,1 = −17,2	44  

 
�H,ALG��H,AF�

iIWW
= �P,�

�>,QP
= 1,09	44/4  

 

 

 

 



  

7.  40 grader och 0m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 40 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0,0 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 18,15 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,31 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 258,7 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 498,5 m3 

�����  Volym jordfyllning 193,2 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  0 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 0 0 

Övre delen av fundamentet 10 0 0 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 0 0 

Summa - - 0 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 12 462 - 

��,����������  Grundvatten  - 

��,å������  Återfyllning jord 3 477 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (0) + 0,9)5	962 + 12	462 + 3	4770 = 19	711	123  

 

4� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

4� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	123  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0)��,���� + ��,������� + ��,å������0	[123]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (0) + 1,0(5	962 + 12	462 + 3	477) = 21	901	12  

 

4� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[123]  

4� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	123  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ )��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������0	[12]  

�� = 1,0 ∗ )0 + 6	044 + 12	462 + 3	4770 = 21	983	12  

  

4� = 1,0 ∗ ��,����	[123]  

4� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	123  

 

 

Stjälpning 

48��9å����� = �� ∗ :;

�
= 19	711 ∗ �<,�=

�
= 178	880	123  

4>å������� = 156	387	123  

 
?@ABCåDDEFGH

?IåGJKLEFGH
= �M<	<<N

�=O		<M
= 1,14	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

P = ?G

QG
= �=O		<M

��	NR�
= 7,1403  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 12 462 - 

��,����������  Grundvatten 0 - 

��,å������  Återfyllning jord 3 477 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

S� Valt värde på x1 1,3271 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 14,786 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 16,808 m2 

A’ Effektiv area 31,6 m2 

Beff Effektiv bredd 2,925 m 

Leff Effektiv längd 10,801 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

T���� = QG

UHVV
= ��	NR�

	�,O
= 6931WX  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Y�� = Z�2[�\[ + Y�2]�\] + 0,5�^_�2`�\�  

 

Y�� = 0 ∗ 38,11 ∗ 1,25 + 16 ∗ 25,60 ∗ 1,25 + 0,5 ∗ 11 ∗ 2,93 ∗ 23,74 ∗ 0,76 = 802	1WX  

 

Utnyttjandegrad  
ON	

<R�
= 86%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 32,8 grader 

�^  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

b  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

c?  Horisontalkraft av vridmoment 36 kN 

�′e  Horisontell lastresultant pga M’z 1 182 kN 

2[  Bärighetsfaktor 38,11 - 

2]  Bärighetsfaktor 25,60 - 

2`  Bärighetsfaktor 23,74 - 

b[  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

b]  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

b`   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

f[  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,18 - 

f]  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

f`	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,89 - 

g[  Korrektionsfaktor, lutande last 0,90 - 

g]  Korrektionsfaktor, lutande last 0,91 - 

g`  Korrektionsfaktor, lutande last 0,86 - 

3h  Exponent 1,79 - 

3i  Exponent 1,25 - 

3  Exponent 1,79 - 

\[  Total korrektionsfaktor 1,25 - 

\]  Total korrektionsfaktor 1,25 - 

\`  Total korrektionsfaktor 0,76 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 32,8 grader 

�^  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

2[  Bärighetsfaktor 38,11 - 

2]  Bärighetsfaktor 25,60 - 

2`  Bärighetsfaktor 23,49 - 

f[  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

f]  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

f`	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,89 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Y� = �^_��2`f`g` + Z�2[f[g[(1,05 + cos	�)  
Y� = 11 ∗ 3,32 ∗ 17,27 ∗ 0,88 ∗ 1,10 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,06 ∗ 1,05(1,05 + cos	(31,0)) = 6111WX  

 

Utnyttjandegrad 
ON	

MmR
= 94%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	Z + �� 	tan��  

1	045 < 31,6 ∗ 0 + 21	901	 tan(32,8) = 14	114  

 
�	Rm=

��	NR�
= 0,05	rs	t3	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = v


= w�<,�=x

Om∗;y,;z
{

= 587	3	  

 

T8�| = QG

U
+ ?G

}~
= ��	N<	

�=N
+ MM	RmO

=<M
= 216	1WX  

 

T8�� = QG

U
− ?G

}~
= ��	N<	

�=N
− MM	RmO

=<M
= −46	1WX   

 

Effektiv bredd 

��� = �@E�:;	

�@E���{
= ��R∗�<,mR	

��R�(�m�)
= 14,953	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔT� 

(kPa) 

Sättning, Δf (mm) 

0,25 0,50 50 184,8 1,3 

0,75 0,50 30 168,0 2,0 

1,25 0,50 30 153,2 1,8 

1,75 0,50 30 140,1 1,6 

g[  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

g]  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

g`  Korrektionsfaktor, lutande last 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 045 kN 

��  Vertikal last 21 901 kN 


��  Effektiv area 31,6 m2 

��  Friktionsvinkel  32,8 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

T8���,8�|  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 216 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  21 983 kN 

���  Effektiv bredd  13,615 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 14,950 m 



  

2,30 0,60 30 127,4 1,8 

3,10 1,00 50 111,4 1,6 

4,10 1,00 50 94,8 1,3 

5,80 2,40 50 73,0 2,5 

8,50 3,00 100000 (Berg) 49,1 0,0 

12,50 5,00 100000 27,5 0,0 

17,50 5,00 100000 12,0 0,0 

22,50 5,00 100000 2,8 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 13,8 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,8�| = f ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �e�  

��,8�| = 13,8 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 24,533  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔT� 

(kPa) 

Sättning, Δf (mm) 

0,25 0,50 50 -18,3 -0,1 

0,75 0,50 30 -12,3 -0,1 

1,25 0,50 30 -7,9 -0,1 

1,75 0,50 30 -4,5 -0,1 

2,30 0,60 30 -1,9 0,0 

3,10 1,00 50 0,6 0,0 

4,10 1,00 50 2,2 0,0 

5,80 2,40 50 2,7 0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) 0,9 0,0 

12,50 5,00 100000 -2,9 0,0 

17,50 5,00 100000 -7,1 0,0 

22,50 5,00 100000 -10,2 0,0 

27,50 5,00 100000 -12,5 0,0 

34,50 9,00 100000 -14,8 0,0 

43,50 9,00 100000 -16,7 0,0 

59,96 23,92 100000 -17,8 0,0 

Summa 71,92 - - -0,3 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,8�� = f ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �e�  

��,8�� = −0,3 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −0,633  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,8�� − ��,8�| = −0,6 − 24,5 = −25,1	33  

 
�G,@KF��G,@E�

hHVV
= �=,�

�	,<N
= 1,84	33/3  OK då <3,0mm/m 

 

 

 

 



  

8.  40 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 40 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 19,60 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 301,7 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 557,8 m3 

�����  Volym jordfyllning 247,8 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,3 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

301,7 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

77,0 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 13,5 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 301,7 3 621 

Övre delen av fundamentet 10 77,0 770 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 13,5 95 

Summa - - 4 485 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 13 945 - 

��,����������  Grundvatten -4 485 - 

��,å������  Återfyllning jord 4 460 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−4	485) + 0,9-5	962 + 13	945 + 4	4601 = 16	997	345  

 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0-��,���� + ��,������� + ��,å������1	[345]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ -−4	4851 + 1,0(5	962 + 13	945 + 4	460) = 19	434	34  

 

6� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[345]  

6� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ -��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������1	[34]  

�� = 1,0 ∗ -−5	485 + 6	044 + 13	945 + 4	4601 = 19	964	34  

  

6� = 1,0 ∗ ��,����	[345]  

6� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	345  

 

 

Stjälpning 

69��:å����� = �� ∗ ;<

�
= 16	997 ∗ �=,>?

�
= 166	570	345  

6@å������� = 156	387	345  

 
ABCDEåFFGHIJ

AKåILMNGHIJ
= �>>	OP?

�O>		QP
= 1,065	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = AI

SI
= �O>		QP

�=	O??
= 8,055  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 13 945 - 

��,����������  Grundvatten -4 485 - 

��,å������  Återfyllning jord 4 460 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 1,254 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 13,324 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 15,999 m2 

A’ Effektiv area 29,3 m2 

Beff Effektiv bredd 2,70 m 

Leff Effektiv längd 10,86 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SI

VJWW
= �=	X	X

�=,	
= 6633YZ  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

[�� = \�4]�^] + [�4_�^_ + 0,5�`a�4b�^�  

 

[�� = 0 ∗ 38,11 ∗ 1,23 + 16 ∗ 25,60 ∗ 1,23 + 0,5 ∗ 11 ∗ 2,70 ∗ 23,74 ∗ 0,76 = 769	3YZ  

 

Utnyttjandegrad  
>>	

P>=
= 86%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 32,8 grader 

�`  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

d  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

eA  Horisontalkraft av vridmoment 37 kN 

�′g  Horisontell lastresultant pga M’z 1 183 kN 

4]  Bärighetsfaktor 38,11 - 

4_  Bärighetsfaktor 25,60 - 

4b  Bärighetsfaktor 23,74 - 

d]  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,19 - 

d_  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,19 - 

db   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

h]  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

h_  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,16 - 

hb	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 

i]  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

i_  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

ib  Korrektionsfaktor, lutande last 0,84 - 

5j  Exponent 1,80 - 

5k  Exponent 1,20 - 

5  Exponent 1,80 - 

^]  Total korrektionsfaktor 1,23 - 

^_  Total korrektionsfaktor 1,23 - 

^b  Total korrektionsfaktor 0,76 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 32,8 grader 

�`  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

4]  Bärighetsfaktor 38,11 - 

4_  Bärighetsfaktor 25,60 - 

4b  Bärighetsfaktor 23,49 - 

h]  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

h_  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

hb	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

[� = �`a��4bhbib + \�4]h]i](1,05 + cos	�)  
[� = 11 ∗ 2,70 ∗ 23,49 ∗ 0,90 ∗ 1,11 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,05 ∗ 1,05(1,05 + cos	(32,8)) = 6983YZ  

 

Utnyttjandegrad 
>>	

>=Q
= 95%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	\ + �� 	tan��  

1	183 < 29,3 ∗ 0 + 19	434	 tan(32,8) = 12	554  

 
�	�Q	

�=	O??
= 0,06	st	u5	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

v = w


= x�=,>?y

>X∗<z,{|
}

= 739	5	  

 

U9�~ = SI

V
+ AI

��
= �==>X

	?�
+ PP	?X>

P	=
= 170	3YZ  

 

U9�� = SI

V
− AI

��
= �==>X

	?�
− PP	?X>

P	=
= −38	3YZ   

 

Effektiv bredd 

��� = �BG�;<	

�BG���}
= �P?∗�=,>?	

�P?�(�	Q)
= 16,05	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 140,3 1,0 

0,75 0,50 30 128,0 1,5 

1,25 0,50 30 117,1 1,4 

1,75 0,50 30 107,4 1,3 

i]  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

i_  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

ib  Korrektionsfaktor, lutande last 1,11 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 183 kN 

��  Vertikal last 19 434 kN 


��  Effektiv area 29,3 m2 

��  Friktionsvinkel  32,8 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9���,9�~  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 170 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 19 964 kN 

���  Effektiv bredd  14,77 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 16,00 m 



  

2,30 0,60 30 97,8 1,4 

3,10 1,00 50 85,7 1,2 

4,10 1,00 50 73,0 1,0 

5,80 2,40 50 56,1 1,9 

8,50 3,00 100000 (Berg) 37,3 0,0 

12,50 5,00 100000 19,8 0,0 

17,50 5,00 100000 7,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 10,6 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�~ = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,9�~ = 10,6 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 18,855  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 -19,3 -0,1 

0,75 0,50 30 -14,9 -0,2 

1,25 0,50 30 -11,5 -0,1 

1,75 0,50 30 -9,0 -0,1 

2,30 0,60 30 -6,8 -0,1 

3,10 1,00 50 -4,8 -0,1 

4,10 1,00 50 -3,3 0,0 

5,80 2,40 50 -2,7 -0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) -3,7 0,0 

12,50 5,00 100000 -6,4 0,0 

17,50 5,00 100000 -9,6 0,0 

22,50 5,00 100000 -12,1 0,0 

27,50 5,00 100000 -13,9 0,0 

34,50 9,00 100000 -15,8 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,4 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,6 0,0 

Summa 71,92 - - -0,9 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,9�� = −0,9 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −1,555  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�~ = −1,5 − 19,8 = −20,355  

 
�I,BMH��I,BG�

jJWW
= �?,X

�X,PX
= 1,38	55/5  OK då <3,0mm/m 

 

 

 

 



  

9.  40 grader och 2,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 40 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 21,05 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 348,0 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 636,5 m3 

�����  Volym jordfyllning 291,8 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  1,3 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

417,6 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

208,3 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 244,1 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 417,6 4 176 

Övre delen av fundamentet 10 208,3 2 083 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 244,1 1 709 

Summa - - 7 968 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 15 912 - 

��,����������  Grundvatten -7 968 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 252 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−7	968) + 0,9-5	962 + 15	912 + 5	2520 = 15	649	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0-��,���� + ��,������� + ��,å������0	[234]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−7	968) + 1,0(5	962 + 15	912 + 5	252) = 18	362	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]  

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ -��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������0	[23]  

�� = 1,0 ∗ -−7	968 + 6	044 + 15	912 + 5	5250 = 19	240	23  

  

5� = 1,0 ∗ ��,����	[234]  

5� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

59��:å����� = �� ∗ ;<

�
= 15	649 ∗ ��,=>

�
= 164	705	234  

5?å������� = 156	387	234  

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= �NO	P=>

�>N		QP
= 1,053	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = @H

SH
= �>N		QP

�Q		N�
= 8,524  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 15 912 - 

��,����������  Grundvatten -7 968 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 525 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 1,37 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 16,898 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 19,239 m2 

A’ Effektiv area 36,1 m2 

Beff Effektiv bredd 3,03 m 

Leff Effektiv längd 11,93 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SH

VIWW
= �Q		N�

	N,�
= 5082XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z�� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`�3a�]�  

 

Z�� = 0 ∗ 38,11 ∗ 1,21 + 16 ∗ 25,60 ∗ 1,21 + 0,5 ∗ 11 ∗ 3,03 ∗ 23,75 ∗ 0,75 = 788	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
>=Q

PQQ
= 64%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 32,8 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

d@  Horisontalkraft av vridmoment 33 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z 1 176 kN 

3\  Bärighetsfaktor 38,11 - 

3^  Bärighetsfaktor 25,60 - 

3a  Bärighetsfaktor 23,74 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,16 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 0,88 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 0,83 - 

4i  Exponent 1,80 - 

4j  Exponent 1,20 - 

4  Exponent 1,80 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,21 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,21 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,75 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 32,8 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 38,11 - 

3^  Bärighetsfaktor 25,60 - 

3a  Bärighetsfaktor 23,49 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`��3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos	�)  
Z� = 11 ∗ 3,03 ∗ 23,49 ∗ 0,90 ∗ 1,12 + 0 ∗ 38,11 ∗ 1,05 ∗ 1,06(1,05 + cos	(32,8)) = 7862XY  

 

Utnyttjandegrad 
>=Q

PQN
= 65%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	[ + �� 	tan��  

1	045 < 36,1 ∗ 0 + 18	362	 tan(32,8) = 11	834  

 
�	�PN

�Q		N�
= 0,06	rs	t4	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = v


= w��,=>x

NO∗y<,z{
y

= 916	4	  

 

U9�| = SH

V
+ @H

}~
= ��	�O=

�OQ
+ PP	=ON

��N
= 139	2XY  

 

U9�� = SH

V
− @H

}~
= ��	�O=

�OQ
− PP	=ON

��N
= −29	2XY   

 

Effektiv bredd 

��� = �AF�;<	

�AF���y
= �	�∗��,=>	

�	��(���)
= 17,444	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 111,9 0,8 

0,75 0,50 30 102,4 1,2 

1,25 0,50 30 94,0 1,1 

1,75 0,50 30 86,4 1,0 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last 1,06 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last 1,06 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last 1,12 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 176 kN 

��  Vertikal last 18 362 kN 


��  Effektiv area 36,1 m2 

��  Friktionsvinkel  32,8 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9���,9�|  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 139 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 19 240 kN 

���  Effektiv bredd  15,87 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 17,44 m 



  

2,30 0,60 30 78,9 1,1 

3,10 1,00 50 69,3 1,0 

4,10 1,00 50 59,1 0,8 

5,80 2,40 50 45,4 1,5 

8,50 3,00 100000 (Berg) 29,8 0,0 

12,50 5,00 100000 15,1 0,0 

17,50 5,00 100000 4,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 8,5 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�| = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�| = 8,5 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 15,144  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δg (mm) 

0,25 0,50 50 -19,9 -0,1 

0,75 0,50 30 -16,5 -0,2 

1,25 0,50 30 -13,8 -0,2 

1,75 0,50 30 -11,7 -0,1 

2,30 0,60 30 -10,0 -0,1 

3,10 1,00 50 -8,2 -0,1 

4,10 1,00 50 -6,9 -0,1 

5,80 2,40 50 -6,1 -0,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) -6,6 0,0 

12,50 5,00 100000 -8,6 0,0 

17,50 5,00 100000 -11,1 0,0 

22,50 5,00 100000 -13,2 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,8 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,4 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,8 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,0 0,0 

Summa 71,92 - - -1,2 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,9�� = −1,2 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,144  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�| = −2,1 − 15,1 = −17,244  

 
�H,ALG��H,AF�

iIWW
= �P,�

�>,QP
= 1,1	44/4  OK då <3,0mm/m 

 

 

 

 



  

10.  45 grader och 0m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 	
,���������� 	+ 0,9(	
,���� + 	
,��������� + 	
,å�������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (0) + 0,9�5	962 + 11	948 + 3	111$ = 18	919	%&'  

 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

( Friktionsvinkel 45 Grader  

)* Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0,0 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

+, Diameter fundament (itereras fram) 17,60 m 

+- Diameter plint 6,20 m 

),	  Höjd ytterkant fundament  1,36 m 

)-	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

).  Höjd plint 2,85 m 

/,  Bottenarea fundament (inkl. plint) 243,3 m2 

/-  Bottenarea plint 30,2 m2 

�0��1��  Volym fundament 477,9 m3 

�����  Volym jordfyllning 172,8 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

)2 Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

)*,  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  0 m 

)*-  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0 m 

�2,  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

�2-  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

�231��  Jordvolym under grundvattenytan 0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 0 0 

Övre delen av fundamentet 10 0 0 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 0 0 

Summa - - 0 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

	
,����  Vindlast 5 962 142 170 

	
,���������  Egentyngd 11 948 - 

	
,����������  Grundvatten  - 

	
,å�������  Återfyllning jord 3 111 - 



  

4� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 	
,���� [kNm] 

4� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	%&'  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10	
,���������� + 1,0�	
,���� + 	
,��������� + 	
,å�������$	[%&']  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (0) + 1,0(5	962 + 11	948 + 3	111) = 21	021	%&  

 

4� = 1,0 ∗ 1,10	
,����	[%&']  

4� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	%&'  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ �	
,���������� 	+ 	
,���� + 	
,��������� + 	
,å�������$	[%&]  

�� = 1,0 ∗ �0 + 6	044 + 11	948 + 3	111$ = 21	103	%&  

  

4� = 1,0 ∗ 	
,����	[%&']  

4� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	%&'  

 

 

Stjälpning 

481�9å������ = �� ∗
:;
-
= 18	919 ∗ ,<,=>

-
= 166		485	%&'  

4?å�������� = 156	387	%&'  

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= ,==		NOP

,P=	.O<
= 1,06	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

Q = @H

RH
= ,P=	.O<

-,	>-,
= 7,44'  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

Plastiskt jordtryck 

 

S31�� = RH
TIUU

= -,	>-,

,O,=
= 1133%VW  OBS högt! 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

	
,����  Vindlast 6 044 77 046 

	
,���������  Egentyngd 11 948 - 

	
,����������  Grundvatten 0 - 

	
,å�������  Återfyllning jord 3 111 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

X, Valt värde på x1 0,925 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 8,67 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 9,81 m2 

A’ Effektiv area 18,6 m2 

Beff Effektiv bredd 2,05 m 

Leff Effektiv längd 9,07 m 

Symbol Benämning Värde Enhet 

(�  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�Y  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

Z  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

[@  Horisontalkraft av vridmoment 36 kN 

)′]  Horisontell lastresultant pga M’z 1 200 kN 



  

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

^0� = _�&`�a` + ^�&b�ab + 0,5�Yc��&d�a�  

 

^0� = 0 ∗ 58,79 ∗ 1,25 + 16 ∗ 46,23 ∗ 1,32 + 0,5 ∗ 11 ∗ 2,05 ∗ 54,45 ∗ 0,77 = 1443	%VW  

 

Utnyttjandegrad  
,,..

,NN.
= 79%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

 

Dimensionerande bärförmåga  

^� = �Yc���&dfdgd + _�&`f`g`(1,05 + cos.()  

^� = 11 ∗ 2,05 ∗ 53,66 ∗ 0,91 ∗ 1,10 + 0 ∗ 58,79 ∗ 1,05 ∗ 1,05(1,05 + cos.(37,6)) = 1209%VW  

 

Utnyttjandegrad 
,,..

,->k
= 94%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

)� < /���	_ + �� 	tan (�  

1	045 < 18,6 ∗ 0 + 21	021	 tan(37,6) = 16	188  

 

&`  Bärighetsfaktor 58,79 - 

&b   Bärighetsfaktor 46,23 - 

&d  Bärighetsfaktor 54,45 - 

Z`  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,25 - 

Zb  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,25 - 

Zd   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

f`  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,18 - 

fb  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

fd 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,91 - 

g`  Korrektionsfaktor, lutande last 0,90 - 

gb  Korrektionsfaktor, lutande last 0,90 - 

gd  Korrektionsfaktor, lutande last 0,85 - 

'p  Exponent 1,82 - 

'q  Exponent 1,18 - 

'  Exponent 1,82 - 

a`  Total korrektionsfaktor 1,32 - 

ab  Total korrektionsfaktor 1,32 - 

ad  Total korrektionsfaktor 0,77 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

(�  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�Y  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

&`  Bärighetsfaktor 58,79 - 

&b   Bärighetsfaktor 46,23 - 

&d  Bärighetsfaktor 53,66 - 

f`  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

fb  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

fd 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,91 - 

g`  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

gb  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

gd  Korrektionsfaktor, lutande last 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

)�  Horisontell last 1 200 kN 

��  Vertikal last 21 021 kN 

/���  Effektiv area 18,6 m2 

(�  Friktionsvinkel  37,6 Grader 



  

,->>

-,	>-,
= 0,06	rs	t'	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = v

�
= w,<,=>x

=N∗;y,z{
|

= 535	'.  

 

S8�} =
RH
T
+ @H

~�
= -,	,>.

-N.
+ <<	>N=

P.P
= 231	%VW  

 

S8�� = RH
T
− @H

~�
= -,	,>.

-N.
− <<	>N=

P.P
= −57	%VW   

 

Effektiv bredd 

���� =
�AF�:;	

�AF���|
= -.,∗,<,=>	

-.,�(�P<)
= 14,10'	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 
 

 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔS� (kPa) Sättning, Δf (mm) 

0,25 0,50 50 198,6 1,4 

0,75 0,50 30 179,8 2,1 

1,25 0,50 30 163,4 1,9 

1,75 0,50 30 148,9 1,7 

2,30 0,60 30 134,8 1,9 

3,10 1,00 50 117,4 1,6 

4,10 1,00 50 99,4 1,4 

5,80 2,40 50 75,9 2,6 

8,50 3,00 100000 (Berg) 50,6 0,0 

12,50 5,00 100000 28,0 0,0 

17,50 5,00 100000 12,1 0,0 

22,50 5,00 100000 2,7 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 14,6 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,8�} = f ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �]�  

��,8�} = 14,6 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 25,9''  
 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔS� (kPa) Sättning, Δf (mm) 

0,25 0,50 50 -17,9 -0,1 

0,75 0,50 30 -11,3 -0,1 

1,25 0,50 30 -6,4 -0,1 

1,75 0,50 30 -2,8 0,0 

2,30 0,60 30 0,0 0,0 

3,10 1,00 50 2,5 0,0 

4,10 1,00 50 4,0 0,1 

5,80 2,40 50 4,2 0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) 2,0 0,0 

Symbol Benämning Värde Enhet 

S8��
,8�}  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 231 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  21 103 kN 

����  Effektiv bredd  12,96 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L växlar 

de plats 

 14,10 m 



  

12,50 5,00 100000 -2,3 0,0 

17,50 5,00 100000 -6,8 0,0 

22,50 5,00 100000 -10,1 0,0 

27,50 5,00 100000 -12,5 0,0 

34,50 9,00 100000 -14,8 0,0 

43,50 9,00 100000 -16,8 0,0 

59,96 23,92 100000 -17,7 0,0 

Summa 71,92 - - -0,1 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,8�� = f ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �]�  

��,8�� = −0,1 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −0,2''  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,8�� − ��,8�} = −0,2 − 25,9 = −26,1	''  

 
�H,ALG��H,AF�

pIUU
= -=,,

,-,k=
= 2,02	''/'  OK då <3,0mm/m 

 

 

 

 



  

11.  45 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 	
,���������� 	+ 0,9(	
,���� + 	
,��������� + 	
,å�������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−4	440) + 0,9�5	962 + 13	815 + 4	408% = 16	882	&'(  

 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

) Friktionsvinkel 45 Grader  

*+ Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

,- Diameter fundament (itereras fram) 19,50 m 

,. Diameter plint 6,20 m 

*-	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

*.	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

*/  Höjd plint 2,85 m 

0-  Bottenarea fundament (inkl. plint) 298,6 m2 

0.  Bottenarea plint 30,2 m2 

�1��2��  Volym fundament 552,6 m3 

�����  Volym jordfyllning 244,9 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

*3 Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

*+-  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

*+.  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,3 m 

�3-  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

358,4 m3 

�3.  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

76,2 m3 

�342��  Jordvolym under grundvattenytan 13,4 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 358,4 3 584 

Övre delen av fundamentet 10 76,2 762 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 13,4 94 

Summa - - 4 440 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

	
,����  Vindlast 5 962 142 170 

	
,���������  Egentyngd 13 815 - 

	
,����������  Grundvatten -4 440 - 

	
,å�������  Återfyllning jord 4 408 - 



  

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 	
,���� [kNm] 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	&'(  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10	
,���������� + 1,0�	
,���� + 	
,��������� + 	
,å�������%	[&'(]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−4	440) + 1,0(5	962 + 13	815 + 4	408) = 19	301	&'  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10	
,����	[&'(]  

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	&'(  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ �	
,���������� 	+ 	
,���� + 	
,��������� + 	
,å�������%	[&']  

�� = 1,0 ∗ �−4	440 + 6	044 + 13	815 + 4	408% = 19	827&'  

  

5� = 1,0 ∗ 	
,����	[&'(]  

5� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	&'(  

 

 

Stjälpning 

592�:å������ = �� ∗
;<
.
= 16	882 ∗ -=,>?

.
= 164	602	&'(  

5@å�������� = 156	387	&'(  

 
ABCDEåFFGHIJ

AKåILMNGHIJ
= -OP	O?.

->O	/QR
= 1,053	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

S = AI

TI
= ->O	/QR

-=	/?-
= 8,10(  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

Plastiskt jordtryck 

 

U42�� = TI
VJWW

= -=	/?-

.O,=
= 744&XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

	
,����  Vindlast 6 044 77 046 

	
,���������  Egentyngd 13 815 - 

	
,����������  Grundvatten -4 440 - 

	
,å�������  Återfyllning jord 4 408 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

Z- Valt värde på x1 1,123 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 12,13 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 13,83 m2 

A’ Effektiv area 26,0 m2 

Beff Effektiv bredd 2,48 m 

Leff Effektiv längd 10,47 m 

Symbol Benämning Värde Enhet 

)�  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�[  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

\  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

]A  Horisontalkraft av vridmoment 38 kN 

*′_  Horisontell lastresultant pga M’z 1 187 kN 



  

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

`1� = a�'b�cb + `�'d�cd + 0,5�[e��'f�c�  

 

`1� = 0 ∗ 58,79 ∗ 1,27 + 16 ∗ 46,23 ∗ 1,27 + 0,5 ∗ 11 ∗ 2,48 ∗ 54,45 ∗ 0,76 = 1499	&XY  

 

Utnyttjandegrad  
RPP

-P==
= 50%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

 

Dimensionerande bärförmåga  

`� = �[e���'fhfif + a�'bhbib(1,05 + cos/))  

`� = 11 ∗ 2,48 ∗ 53,66 ∗ 0,91 ∗ 1,11 + 0 ∗ 58,79 ∗ 1,05 ∗ 1,05(1,05 + cos/(37,6)) = 1472&XY  

 

Utnyttjandegrad 
RPP

-PR.
= 51%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

*� < 0���	a + �� 	tan )�  

1	045 < 26,0 ∗ 0 + 19	301	 tan(37,6) = 14	864  

 

'b  Bärighetsfaktor 58,79 - 

'd   Bärighetsfaktor 46,23 - 

'f  Bärighetsfaktor 54,45 - 

\b  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,20 - 

\d  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,20 - 

\f   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

hb  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,19 - 

hd  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,18 - 

hf 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,91 - 

ib  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

id  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

if  Korrektionsfaktor, lutande last 0,84 - 

(q  Exponent 1,81 - 

(r  Exponent 1,19 - 

(  Exponent 1,81 - 

cb  Total korrektionsfaktor 1,27 - 

cd  Total korrektionsfaktor 1,27 - 

cf  Total korrektionsfaktor 0,76 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

)�  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�[  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

'b  Bärighetsfaktor 58,79 - 

'd   Bärighetsfaktor 46,23 - 

'f  Bärighetsfaktor 53,66 - 

hb  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

hd  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

hf 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,91 - 

ib  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

id  Korrektionsfaktor, lutande last 1,05 - 

if  Korrektionsfaktor, lutande last 1,11 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

*�  Horisontell last 1 187 kN 

��  Vertikal last 19 301 kN 

0���  Effektiv area 26,0 m2 

)�  Friktionsvinkel  37,6 Grader 



  

-	-QR

-=	/?-
= 0,06	st	u(	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

v = w

�
= x-=,>?y

OP∗<z,{|
}

= 728	(/  

 

U9�~ =
TI
V
+ AI

��
= -=	Q.R

.==
+ RR	?PO

R.Q
= 172	&XY  

 

U9�� = TI
V
− AI

��
= -=	Q.R

.==
− RR	?PO

R.Q
= −39	&XY   

 

Effektiv bredd 

���� =
�BG�;<	

�BG���}
= -R.∗-=,>?	

-R.�(�/=)
= 15,87(	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 
 

 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� (kPa) Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 143,1 1,0 

0,75 0,50 30 130,4 1,5 

1,25 0,50 30 119,2 1,4 

1,75 0,50 30 109,2 1,3 

2,30 0,60 30 99,4 1,4 

3,10 1,00 50 87,0 1,2 

4,10 1,00 50 74,0 1,0 

5,80 2,40 50 56,8 1,9 

8,50 3,00 100000 (Berg) 37,7 0,0 

12,50 5,00 100000 20,0 0,0 

17,50 5,00 100000 7,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 10,7 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�~ = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �_�  

��,9�~ = 10,7 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 19,1((  
 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� (kPa) Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 -19,2 -0,1 

0,75 0,50 30 -14,7 -0,2 

1,25 0,50 30 -11,2 -0,1 

1,75 0,50 30 -8,6 -0,1 

2,30 0,60 30 -6,5 -0,1 

3,10 1,00 50 -4,4 -0,1 

4,10 1,00 50 -3,0 0,0 

5,80 2,40 50 -2,3 -0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) -3,4 0,0 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9��
,9�~  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 172 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 19 827 kN 

����  Effektiv bredd  14,53 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L växlar 

de plats 

 15,87 m 



  

12,50 5,00 100000 -6,2 0,0 

17,50 5,00 100000 -9,5 0,0 

22,50 5,00 100000 -12,0 0,0 

27,50 5,00 100000 -13,9 0,0 

34,50 9,00 100000 -15,8 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,4 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,6 0,0 

Summa 71,92 - - -0,8 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �_�  

��,9�� = −0,8 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −1,4((  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�~ = −1,4 − 19,1 = −20,5((  

 
�I,BMH��I,BG�

qJWW
= .?,>

-P,>/
= 1,41	((/(  OK då <3,0mm/m 

 

 

 

 



  

12.  45 grader och 2,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 45 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Diameter fundament (itereras fram) 21,05 m 

�� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�	  Höjd plint 2,85 m 


�  Bottenarea fundament (inkl. plint) 348,0 m2 


�  Bottenarea plint 30,2 m2 

������  Volym fundament 636,5 m3 

�����  Volym jordfyllning 291,8 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,2 m 

���  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  1,3 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

417,6 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

208,3 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 244,1 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 417,6 4 176 

Övre delen av fundamentet 10 208,3 2 083 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 244,1 1 709 

Summa - - 7 968 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,�������  Egentyngd 15 912 - 

��,����������  Grundvatten -7 968 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 252 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���������� 	+ 0,9(��,���� + ��,������� + ��,å������) [kN] 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−7	968) + 0,9-5	962 + 15	912 + 15	9120 = 15	649	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm] 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,���������� + 1,0-��,���� + ��,������� + ��,å������0	[234]  

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−7	968) + 1,0(5	962 + 15	912 + 5	252) = 18	362	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]  

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

�� = 1,0 ∗ -��,���������� 	+ ��,���� + ��,������� + ��,å������0	[23]  

�� = 1,0 ∗ -−7	968 + 6	044 + 15	912 + 5	2520 = 19	24023  

  

5� = 1,0 ∗ ��,����	[234]  

5� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

59��:å����� = �� ∗ ;<

�
= 15	649 ∗ ��,=>

�
= 164	705	234  

5?å������� = 156	387	234  

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= �NO	P=>	

�>N		QP
= 1,053	  OK om >1,05  

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = @H

SH
= �>N		QP

�Q		N�
= 8,524  

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,�������  Egentyngd 15 912 - 

��,����������  Grundvatten - 7 968 - 

��,å������  Återfyllning jord 5 252 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

T� Valt värde på x1 1,37 m 

Delarea 1 Area utanför jämviktspunkten 16,90 m2 

Delarea 2 Area innanför jämviktspunkten 19,24 m2 

A’ Effektiv area 36,1 m2 

Beff Effektiv bredd 3,03 m 

Leff Effektiv längd 11,93 m 



  

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = SH

VIWW
= �Q		N�

	N,�
= 5082XY  

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z�� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`�3a�]�  

 

Z�� = 0 ∗ 58,79 ∗ 1,24 + 16 ∗ 46,23 ∗ 1,24 + 0,5 ∗ 11 ∗ 3,03 ∗ 54,45 ∗ 0,75 = 1591	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
>=Q

�>b�
= 32%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

d  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

e@  Horisontalkraft av vridmoment 33 kN 

�′g  Horisontell lastresultant pga M’z 1 176 kN 

3\  Bärighetsfaktor 58,79 - 

3^  Bärighetsfaktor 46,23 - 

3a  Bärighetsfaktor 54,45 - 

d\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

d^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,17 - 

da   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord 1,00 - 

h\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

h^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

ha	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 

i\  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

i^  Korrektionsfaktor, lutande last 0,89 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last 0,83 - 

4j  Exponent 1,80 - 

4k  Exponent 1,20 - 

4  Exponent 1,80 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,24 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,24 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,75 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 58,79 - 

3^  Bärighetsfaktor 46,23 - 

3a  Bärighetsfaktor 53,66 - 

h\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

h^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

ha	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`��3ahaia + [�3\h\i\(1,05 + cos	�)  
Z� = 11 ∗ 3,03 ∗ 53,66 ∗ 0,90 ∗ 1,12 + 0 ∗ 58,79 ∗ 1,05 ∗ 1,06(1,05 + cos	(37,6)) = 17952XY  

 

Utnyttjandegrad 
>=Q

�Pb>
= 28%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < 
�� 	[ + �� 	tan��  

1	176 < 36,1 ∗ 0 + 18	362	 tan(37,6) = 14	141  

 
�	�PN

�Q		N�
= 0,06	st	u4	 < 0,4  

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

v = w


= x��,=>y

NO∗z<,{|
z

= 916	4	  

 

U9�} = SH

V
+ @H

~�
= �b	�O=

	OQ
+ PP	=ON

b�N
= 139	2XY  

 

U9�� = SH

V
− @H

~�
= �b	�O=

	OQ
− PP	=ON

b�N
= −29	2XY   

 

Effektiv bredd 

��� = �AF�;<	

�AF���z
= �	b∗��,=>	

�	b�(��b)
= 17,444	  

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 111,9 0,8 

0,75 0,50 30 102,4 1,2 

1,25 0,50 30 94,0 1,1 

1,75 0,50 30 86,4 1,0 

i\  Korrektionsfaktor, lutande last 1,06 - 

i^  Korrektionsfaktor, lutande last 1,06 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last 1,12 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 176 kN 

��  Vertikal last 18 362 kN 


��  Effektiv area 36,1 m2 

��  Friktionsvinkel  37,6 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U9���,9�}  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 139 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 19 240 kN 

���  Effektiv bredd  15,87 m 

���  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 17,44 m 



  

2,30 0,60 30 78,9 1,1 

3,10 1,00 50 69,3 1,0 

4,10 1,00 50 59,1 0,8 

5,80 2,40 50 45,4 1,5 

8,50 3,00 100000 (Berg) 29,8 0,0 

12,50 5,00 100000 15,1 0,0 

17,50 5,00 100000 4,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 8,5 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�} = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,9�} = 8,5 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 15,144  

 
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) 

Sättning, Δh (mm) 

0,25 0,50 50 -19,9 -0,1 

0,75 0,50 30 -16,5 -0,2 

1,25 0,50 30 -13,8 -0,2 

1,75 0,50 30 -11,7 -0,1 

2,30 0,60 30 -10,0 -0,1 

3,10 1,00 50 -8,2 -0,1 

4,10 1,00 50 -6,9 -0,1 

5,80 2,40 50 -6,1 -0,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) -6,6 0,0 

12,50 5,00 100000 -8,6 0,0 

17,50 5,00 100000 -11,1 0,0 

22,50 5,00 100000 -13,2 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,8 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,4 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,8 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,0 0,0 

Summa 71,92 - - -1,2 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,9�� = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,9�� = −1,2 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,144  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,9�� − ��,9�} = −2,1 − 15,1 = −17,344  

 
�H,ALG��H,AF�

jIWW
= �P,	

�>,QP
= 1,1	44/4  OK då <3,0mm/m 

 

 

 

 



  

13.  30 grader och 0m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 30 Grader  

�	 Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 17,55 m 

� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,37 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

��  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 308 m2 

��  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

�������  Volym fundament (ekv 19) 604,9 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 217,3 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

�	�  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  0 m 

�	�  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 0 0 

Övre delen av fundamentet 10 0 0 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 0 0 

Summa - - 0 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��, !��  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 15 123 - 

��,��"�� #����  Grundvatten 0 - 

��,å�������  Återfyllning jord 3 912 - 



  

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��"�� #���� 	+ 0,9(��, !�� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (0) + 0,9*5	962 + 15	123 + 3	912/ = 22	497	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��, !�� [kNm]    (ekv 14) 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��"�� #���� + 1,0*��, !�� + ��,��������� + ��,å�������/	[234]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 0 + 1,0(5	962 + 15	123 + 3	912) = 24	997	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��, !��	[234]     (ekv 15) 

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

9� = 1,0 ∗ *��,��"�� #���� 	+ ��, !�� + ��,��������� + ��,å�������/	[23]   

9� = 1,0 ∗ *0 + 6	044 + 15	123 + 3	912/ = 25	079	23  

  

9� = 1,0 ∗ ��, !��	[234]  

9� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

5:��;å��#��� = �� ∗
<

�
= 22	497 ∗ �=,>>

�
= 197	413234   (evk 22) 

5?å��! #��� = 156	387234   

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= �N=	O��

�>P	�Q=
= 1,26	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = @H

SH
= �>P	�Q=

�O	N��
= 6,2754     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

Plastiskt jordtryck 

 

T���� =
SH
UIVV

= �O	NN=

=P
= 3302WX    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��, !��  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 15 123 - 

��,��"�� #����  Grundvatten 0 - 

��,å�������  Återfyllning jord 3 912 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 76 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 8,70 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 8,70 m 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  23,9 grader 

�Y  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

Z  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

[@  Horisontalkraft av vridmoment 29,0 kN 

�′]  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1166 kN 



  

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

^�� = _�3`�a` + ^�3b�ab + 0,5�Yc��3d�a�  (ekv. 53) 

 

^�� = 0 ∗ 19,25 ∗ 1,46 + 16 ∗ 9,55 ∗ 1,42 + 0,5 ∗ 11 ∗ 8,70 ∗ 5,46 ∗ 0,53 = 356	2WX  

 

Utnyttjandegrad  
��e

�P>
= 93%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

 

Dimensionerande bärförmåga  

^� = �Yc���3dgdhd + _�3`g`h`(1,05 + cos��)  (ekv. 54) 

^� = 11 ∗ 8,70 ∗ 5,46 ∗ 0,60 ∗ 1,08 + 0 ∗ 19,25 ∗ 1,20 ∗ 1,04(1,05 + cos�(23,9)) = 3402WX  

 

Utnyttjandegrad 
��e

�Oe
= 97%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ����	_ + �� 	tan ��    (ekv. 59) 

1166 < 76 ∗ 0 + 24	997	 tan(23,9) = 	11	102  

 

3`  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 19,25 - 

3b   Bärighetsfaktor (ekv. 36) 9,55 - 

3d  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 5,46 - 

Z`  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,06 - 

Zb  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,06 - 

Zd   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

g`  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,50 - 

gb  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,44 - 

gd 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,60 - 

h`  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,92 - 

hb  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,93 - 

hd  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,89 - 

4<  Exponent (ekv49) 1,50 - 

4p  Exponent (ekv50) 1,50 - 

4  Exponent  1,50 - 

a`  Total korrektionsfaktor 1,46 - 

ab  Total korrektionsfaktor 1,42 - 

ad  Total korrektionsfaktor 0,53 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�Y  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3`  Bärighetsfaktor 19,25 - 

3b   Bärighetsfaktor 9,55 - 

3d  Bärighetsfaktor 5,46 - 

g`  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

gb  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

gd 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,60 - 

h`  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,04 - 

hb  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,04 - 

hd  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,08 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 166 kN 

��  Vertikal last 24 997 kN 

����  Effektiv area 76 m2 

��  Friktionsvinkel  23,9 Grader 



  

��PP

�O	NN=
= 0,05	qr	s4	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

t = 901	4�     (ekv 65) 

 

T:#u =
SH
U
+ @H

vw
= �>	e=N

�eQ
+ ==	eOP

Ne�
= 167	2WX   (ekv. 64) 

 

T:!� =
SH
U
− @H

vw
= �>	e=N

�eQ
− ==	eOP

Ne�
= −4	2WX    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yAFz{|	

yAFz}y~
= �Qe∗�N,N	

�Qe}(}�N)
= 17,994	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 
 

 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔT  (kPa) 

(ekv. 71) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 139,1 1,0 

0,75 0,50 30 128,2 1,5 

1,25 0,50 30 118,4 1,4 

1,75 0,50 30 109,5 1,3 

2,30 0,60 30 100,7 1,4 

3,10 1,00 50 89,4 1,3 

4,10 1,00 50 77,4 1,1 

5,80 2,40 50 61,0 2,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) 42,3 0,0 

12,50 5,00 100000 24,4 0,0 

17,50 5,00 100000 10,9 0,0 

22,50 5,00 100000 2,6 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 10,9 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,:#u = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �]�  

��,:#u = 10,9 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 19,544  

 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔT  (kPa) 

(ekv. 73) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -19,6 -0,1 

0,75 0,50 30 -15,7 -0,2 

1,25 0,50 30 -12,6 -0,1 

1,75 0,50 30 -10,1 -0,1 

2,30 0,60 30 -8,0 -0,1 

3,10 1,00 50 -5,8 -0,1 

4,10 1,00 50 -4,2 -0,1 

5,80 2,40 50 -3,0 -0,1 

8,50 3,00 100000 (Berg) -3,4 0,0 

12,50 5,00 100000 -5,6 0,0 

17,50 5,00 100000 -8,6 0,0 

Symbol Benämning Värde Enhet 

T:#��,:#u  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 167 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  25 079 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  16,70 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L växlar 

de plats 

 117,99 m 



  

22,50 5,00 100000 -11,0 0,0 

27,50 5,00 100000 -13,0 0,0 

34,50 9,00 100000 -15,0 0,0 

43,50 9,00 100000 -16,7 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,4 0,0 

Summa 71,92 - - -0,9 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,:!� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �]�  

��,:!� = −0,9 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −1,744  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,:!� − ��,:#u = −1,7 + 19,5 = 21,1	44  

 
�H,ALG}�H,AFz

<IVV
= }�,=}�N,>

�P,=e
= 1,26	44/4  

 

 

 

 



  

14.  30 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 30 Grader  

�	 Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 18,80 m 

� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,24 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

��  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 353 m2 

��  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

�������  Volym fundament (ekv 19) 664,1 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 278,6 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	�  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,24 m 

�	�  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,26 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

438,3 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

62,7 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 29,2 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 438,3 4383 

Övre delen av fundamentet 10 62,7 627 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 29,2 205 

Summa - - 5214 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��, !��  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 16 602 - 

��,��"�� #����  Grundvatten -5 214 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 014 - 



  

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��"�� #���� 	+ 0,9(��, !�� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ *−5	214/ + 0,9*5	962 + 16	602 + 5014/ = 19	085	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��, !�� [kNm]    (ekv 14) 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��"�� #���� + 1,0*��, !�� + ��,��������� + ��,å�������/	[234]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−5214) + 1,0(5	962 + 16	602 + 5014) = 21843	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��, !��	[234]     (ekv 15) 

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

:� = 1,0 ∗ *��,��"�� #���� 	+ ��, !�� + ��,��������� + ��,å�������/	[23]   

:� = 1,0 ∗ *−5214 + 6	044 + 16	602 + 5014/ = 22	446	23  

  

:� = 1,0 ∗ ��, !��	[234]  

:� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

5;��<å��#��� = �� ∗
=

�
= 19	085 ∗ �>,>?

�
= 179	401234   (evk 22) 

5@å��! #��� = 156	387234   

 
ABCDEåFFGHIJ

AKåILMNGHIJ
= �OP	Q?�

�RS	�>O
= 1,15	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

T = AI

UI
= �RS	�>O

��	>Q�
= 7,164     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

Plastiskt jordtryck 

 

V���� =
UI
WJXX

= ��	>Q�

>Q
= 2592YZ    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��, !��  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 16 602 - 

��,��"�� #����  Grundvatten -5 214 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 014 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 84 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 4,48 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 18,80 m 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  23,9 grader 

�[  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

\  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

]A  Horisontalkraft av vridmoment 29,0 kN 

�′_  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1151 kN 



  

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

`�� = a�3b�cb + `�3d�cd + 0,5�[e��3f�c�  (ekv. 53) 

 

`�� = 0 ∗ 19,25 ∗ 1,81 + 16 ∗ 9,55 ∗ 1,19 + 0,5 ∗ 11 ∗ 4,48 ∗ 5,46 ∗ 0,78 = 275	2YZ  

 

Utnyttjandegrad  
�RP

�OR
= 94%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

 

Dimensionerande bärförmåga  

`� = �[e���3fhfif + a�3bhbib(1,05 + cos��)  (ekv. 54) 

`� = 11 ∗ 4,48 ∗ 5,46 ∗ 0,90 ∗ 1,10 + 0 ∗ 19,25 ∗ 1,05 ∗ 1,05(1,05 + cos�(23,9)) = 2682YZ  

 

Utnyttjandegrad 
�RP

�S>
= 97%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ����	a + �� 	tan ��    (ekv. 59) 

1151 < 84 ∗ 0 + 21	843	 tan(23,9) = 	9	701  

 

3b  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 19,25 - 

3d   Bärighetsfaktor (ekv. 36) 9,55 - 

3f  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 5,46 - 

\b  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,11 - 

\d  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,11 - 

\f   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

hb  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,12 - 

hd  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,11 - 

hf 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,90 - 

ib  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,90 - 

id  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,91 - 

if  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,86 - 

4=  Exponent (ekv49) 1,12 - 

4q  Exponent (ekv50) 1,12 - 

4  Exponent  0,78 - 

cb  Total korrektionsfaktor 1,81 - 

cd  Total korrektionsfaktor 1,19 - 

cf  Total korrektionsfaktor 0,78 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�[  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3b  Bärighetsfaktor 19,25 - 

3d   Bärighetsfaktor 9,55 - 

3f  Bärighetsfaktor 5,46 - 

hb  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

hd  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,05 - 

hf 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,90 - 

ib  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,05 - 

id  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,05 - 

if  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 151 kN 

��  Vertikal last 21 843 kN 

����  Effektiv area 84 m2 

��  Friktionsvinkel  23,9 Grader 



  

��R�

��	>Q�
= 0,05	rs	t4	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = 1107	4�     (ekv 65) 

 

V;#v =
UI
W
+ AI

wx
= ��	QQS

�R�
+ OO	?QS

��?O
= 133	2YZ   (ekv. 64) 

 

V;!� =
UI
W
− AI

wx
= ��	QQS

�R�
− OO	?QS

��?O
= −6	2YZ    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yBGz{|	

yBGz}y~
= ���∗�>,>	

���}(}S)
= 17,984	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 
 

 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔV  (kPa) 

(ekv. 71) 

Sättning, Δh (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 106,6 0,7 

0,75 0,50 30 98,4 1,1 

1,25 0,50 30 90,9 1,1 

1,75 0,50 30 84,2 1,0 

2,30 0,60 30 77,4 1,1 

3,10 1,00 50 68,7 1,0 

4,10 1,00 50 59,3 0,8 

5,80 2,40 50 46,5 1,6 

8,50 3,00 100000 (Berg) 31,6 0,0 

12,50 5,00 100000 17,1 0,0 

17,50 5,00 100000 6,0 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 8,4 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;#v = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �_�  

��,;#v = 8,4 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 14,944  

 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔV  (kPa) 

(ekv. 73) 

Sättning, Δh (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -20,2 -0,1 

0,75 0,50 30 -17,3 -0,2 

1,25 0,50 30 -14,9 -0,2 

1,75 0,50 30 -13,0 -0,2 

2,30 0,60 30 -11,3 -0,2 

3,10 1,00 50 -9,6 -0,1 

4,10 1,00 50 -8,2 -0,1 

5,80 2,40 50 -7,1 -0,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) -7,2 0,0 

12,50 5,00 100000 -8,7 0,0 

17,50 5,00 100000 -10,9 0,0 

Symbol Benämning Värde Enhet 

V;#��,;#v  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 133 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  22 446 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  17,98 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L växlar 

de plats 

 18,77 m 



  

22,50 5,00 100000 -12,9 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,4 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,0 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,5 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,1 0,0 

Summa 71,92 - - -1,3 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;!� = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �_�  

��,;!� = −1,3 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,344  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,;!� − ��,;#v = −2,3 + 14,9 = 17,2	44  

 
�I,BMH}�I,BGz

=JXX
= �O,�

�O,P>
= 0,9644/4  

 

 

 

 



  

15.  30 grader och 2,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 30 Grader  

�	 Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 19,75 m 

� Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

��	  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

��  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 390,1 m2 

��  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

�������  Volym fundament (ekv 19) 719 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 320,7 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	�  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,20 m 

�	�  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  1,30 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

468,1 m3 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

187,5 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 319,5 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 468,1 4 681 

Övre delen av fundamentet 10 187,5 1 875 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 319,5 2 237 

Summa - - 8 793 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��, !��  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 17 976 - 

��,��"�� #����  Grundvatten -8 793 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 772 - 



  

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��"�� #���� 	+ 0,9(��, !�� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−8	793) + 0,9.5	962 + 17	976 + 5	7722 = 17	067	345  

 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��, !�� [kNm]    (ekv 14) 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��"�� #���� + 1,0.��, !�� + ��,��������� + ��,å�������2	[345]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−8	793) + 1,0(5	962 + 17	976 + 5	772) = 20	038	34  

 

6� = 1,0 ∗ 1,10��, !��	[345]     (ekv 15) 

6� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

:� = 1,0 ∗ .��,��"�� #���� 	+ ��, !�� + ��,��������� + ��,å�������2	[34]   

:� = 1,0 ∗ .−8	793 + 6	044 + 17	976 + 5	7722 = 20	999	34  

  

:� = 1,0 ∗ ��, !��	[345]  

:� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	345  

 

 

Stjälpning 

6;��<å��#��� = �� ∗
=

�
= 17	067 ∗ �>,?@

�
= 168	537345   (evk 22) 

6Aå��! #��� = 156	387345   

 
BCDEFåGGHIJK

BLåJMNOHIJK
= �PQ	@�?

�@P	�Q?
= 1,08	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

R = BJ

SJ
= �@P	�Q?

�T	T�Q
= 7,815     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

Plastiskt jordtryck 

 

U���� =
SJ
VKWW

= �T	T�Q

Q�
= 2453XY    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��, !��  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 17 976 - 

��,��"�� #����  Grundvatten -8 793 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 772 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 82 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 4,14 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 19,75 m 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  23,9 grader 

�Z  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

[  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

\B  Horisontalkraft av vridmoment 21,0 kN 

�′^  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1150 kN 



  

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

_�� = `�4a�ba + _�4c�bc + 0,5�Zd��4e�b�  (ekv. 53) 

 

_�� = 0 ∗ 19,25 ∗ 1,10 + 16 ∗ 9,55 ∗ 1,10 + 0,5 ∗ 11 ∗ 4,14 ∗ 5,46 ∗ 0,78 = 264	3XY  

 

Utnyttjandegrad  
�f@

�Pf
= 93%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

 

Dimensionerande bärförmåga  

_� = �Zd���4eheie + `�4ahaia(1,05 + cos��)  (ekv. 54) 

_� = 11 ∗ 4,14 ∗ 5,46 ∗ 0,92 ∗ 0,92 + 0 ∗ 19,25 ∗ 1,04 ∗ 1,04(1,05 + cos�(23,9)) = 2533XY  

 

Utnyttjandegrad 
�f@

�@�
= 97%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ����	` + �� 	tan ��    (ekv. 59) 

1108 < 82 ∗ 0 + 20	038	 tan(23,9) = 	8	899  

 

4a  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 19,25 - 

4c   Bärighetsfaktor (ekv. 36) 9,55 - 

4e  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 5,46 - 

[a  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,12 - 

[c  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,12 - 

[e   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

ha  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,10 - 

hc  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,09 - 

he 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,92 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,89 - 

ic  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,90 - 

ie  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,85 - 

5=  Exponent (ekv49) 1,83 - 

5q  Exponent (ekv50) 1,17 - 

5  Exponent  1,83 - 

ba  Total korrektionsfaktor 1,10 - 

bc  Total korrektionsfaktor 1,10 - 

be  Total korrektionsfaktor 0,78 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 23,9 grader 

�Z  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

4a  Bärighetsfaktor 19,25 - 

4c   Bärighetsfaktor 9,55 - 

4e  Bärighetsfaktor 5,46 - 

ha  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,04 - 

hc  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,04 - 

he 	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,92 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,05 - 

ic  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,05 - 

ie  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,11 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 108 kN 

��  Vertikal last 20 038 kN 

����  Effektiv area 82 m2 

��  Friktionsvinkel  23,9 Grader 



  

��TQ

�T	T�Q
= 0,06	rs	t5	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = 1284	5�     (ekv 65) 

 

U;#v =
SJ
V
+ BJ

wx
= �T	>>>

�>T
+ ??	TfP

��Qf
= 114	3XY   (ekv. 64) 

 

U;!� =
SJ
V
− BJ

wx
= �T	>>>

�>T
− ??	TfP

��Qf
= −6	3XY    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yCHz{|	

yCHz}y~
= ��f∗�>,?@

��f}(}P)
= 18,735	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 
 

 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU  (kPa) 

(ekv. 71) 

Sättning, Δh (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 88,4 0,6 

0,75 0,50 30 81,6 1,0 

1,25 0,50 30 75,4 0,9 

1,75 0,50 30 69,8 0,8 

2,30 0,60 30 64,2 0,9 

3,10 1,00 50 56,9 0,8 

4,10 1,00 50 49,0 0,7 

5,80 2,40 50 38,1 1,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) 25,4 0,0 

12,50 5,00 100000 12,8 0,0 

17,50 5,00 100000 3,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 6,9 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;#v = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �^�  

��,;#v = 6,9 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 12,355  

 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek (m) Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU  (kPa) 

(ekv. 73) 

Sättning, Δh (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -20,6 -0,1 

0,75 0,50 30 -18,1 -0,2 

1,25 0,50 30 -16,1 -0,2 

1,75 0,50 30 -14,5 -0,2 

2,30 0,60 30 -13,1 -0,2 

3,10 1,00 50 -11,5 -0,2 

4,10 1,00 50 -10,3 -0,1 

5,80 2,40 50 -9,3 -0,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) -9,2 0,0 

12,50 5,00 100000 -10,4 0,0 

17,50 5,00 100000 -12,2 0,0 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U;#��,;#v  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 114 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3)  20 999 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  18,73 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L växlar 

de plats 

 19,70 m 



  

22,50 5,00 100000 -13,9 0,0 

27,50 5,00 100000 -15,2 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,6 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,9 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,4 0,0 

Summa 71,92 - - -1,5 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;!� = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �^�  

��,;!� = −1,5 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,755  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,;!� − ��,;#v = −2,7 + 12,3 = 15,0	55  

 
�J,CNI}�J,CHz

=KWW
= �@,T

�Q,?�
= 0,8055/5  

 

 

 

 



  

16.  38 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 38 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 16,45 m 

�	 Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,48 m 

�		  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�
  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 270,6 m2 

�	  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

������  Volym fundament (ekv 19) 551,8 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 171,3 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  0 m 

��	  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

��	  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 0 0 

Övre delen av fundamentet 10 0 0 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 0 0 

Summa - - 0 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 13796 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��#���$���� 	+ 0,9(��,���� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (0) + 0,9*5	962 + 13	796 + 3	0831 = 20	557	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm]    (ekv 14) 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��#���$���� + 1,0*��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[234]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 0 + 1,0(5	962 + 13	796 + 3	083) = 22	841	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]     (ekv 15) 

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

9� = 1,0 ∗ *��,��#���$���� 	+ ��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[23]   

9� = 1,0 ∗ *0 + 6	044 + 13	796 + 3	0831 = 22	923	23  

  

9� = 1,0 ∗ ��,���� 	[234]  

9� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

5:��;å��$��� = �� ∗
<

	
= 20	557 ∗ �=,>?

	
= 169	083234   (evk 22) 

5@å����$��� = 156	387234   

 
ABCDEåFFGHIJ

AKåILMNGHIJ
= �=O	PQ


�?=	
QR
= 1,08	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

S = AI

TI
= �?=	
QR

			Q>�
= 6,8474     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

��,��#���$����  Grundvatten 0 - 

��,å�������  Återfyllning jord 3 083 - 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 13 796 - 

��,��#���$����  Grundvatten 0 - 

��,å�������  Återfyllning jord 3 083 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 45 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 2,76 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 16,45 m 



  

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = TI
VJWW

= 			Q>�

>?
= 5042XY    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`��3a�]�  (ekv. 53) 

 

Z� = 0 ∗ 32,69 ∗ 1,18 + 16 ∗ 20,64 ∗ 1,18 + 0,5 ∗ 11 ∗ 2,76 ∗ 17,42 ∗ 0,80 = 602	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
?P>

=P	
= 84%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

dA  Horisontalkraft av vridmoment 26,0 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1161 kN 

3\  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor (ekv. 36) 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 17,42 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,18 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,18 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,11 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,10 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,93 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,90 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,91 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,86 - 

4<  Exponent (ekv49) 1,86 - 

4i  Exponent (ekv50) 1,14 - 

4  Exponent  1,86 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,18 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,18 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,80 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,27 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,03 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,03 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,93 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,05 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`���3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos
�)  (ekv. 54) 

Z� = 11 ∗ 8,70 ∗ 2,76 ∗ 0,93 ∗ 1,10 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,03 ∗ 1,05(1,05 + cos
(31,0)) = 5352XY  

 

Utnyttjandegrad 
?P>

?
?
= 94%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ���� 	[ + �� 	tan��    (ekv. 59) 

1161 < 45 ∗ 0 + 22	841	 tan(31,0) = 	13	727  

 
��=�

			Q>�
= 0,05	qr	s4	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

t = 742	4
     (ekv 65) 

 

U:$u =
TI
V
+ AI

vw
= 			O	


	R�
+ RR	P>=

R>	
= 189	2XY   (ekv. 64) 

 

U:�� =
TI
V
− AI

vw
= 			O	


	R�
− RR	P>=

R>	
= −19	2XY    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yBGz{|	

yBGz}y~
= �QO∗�=,>?	

�QO}(}�O)
= 14,934	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 71) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 159,6 1,1 

0,75 0,50 30 146,0 1,7 

1,25 0,50 30 133,9 1,6 

1,75 0,50 30 123,1 1,4 

2,30 0,60 30 112,5 1,6 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,05 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 161 kN 

��  Vertikal last 22 841 kN 

����  Effektiv area 45 m2 

��  Friktionsvinkel  31,0 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U:$��,:$u  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 189 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 22 923 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  14,93 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 16,25 m 



  

3,10 1,00 50 99,0 1,4 

4,10 1,00 50 84,9 1,2 

5,80 2,40 50 66,0 2,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) 44,9 0,0 

12,50 5,00 100000 25,4 0,0 

17,50 5,00 100000 11,0 0,0 

22,50 5,00 100000 2,3 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 12,2 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,:$u = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,:$u = 12,2 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 21,644  
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 73) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -19,0 -0,1 

0,75 0,50 30 -14,2 -0,2 

1,25 0,50 30 -10,4 -0,1 

1,75 0,50 30 -7,5 -0,1 

2,30 0,60 30 -5,2 -0,1 

3,10 1,00 50 -2,8 0,0 

4,10 1,00 50 -1,2 0,0 

5,80 2,40 50 -0,4 0,0 

8,50 3,00 100000 (Berg) -1,4 0,0 

12,50 5,00 100000 -4,4 0,0 

17,50 5,00 100000 -8,0 0,0 

22,50 5,00 100000 -10,8 0,0 

27,50 5,00 100000 -12,9 0,0 

34,50 9,00 100000 -15,0 0,0 

43,50 9,00 100000 -16,8 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,2 0,0 

Summa 71,92 - - -0,7 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,:�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,:�� = −0,7 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −1,244  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,:�� − ��,:$u = −1,2 + 21,6 = 22,8	44  

 
�I,BMH}�I,BGz

<JWW
= 		,Q

�>,O

= 1,53	44/4  

 

 

 

 



  

17.  38 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 38 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 18,15 m 

�	 Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,31 m 

�		  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�
  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 329,4 m2 

�	  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

������  Volym fundament (ekv 19) 633,5 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 245,5 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,31 m 

��	  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,20 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

429,9 m3 

��	  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

45,2 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 19,0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 429,9 4 299 

Övre delen av fundamentet 10 45,2 452 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 19,0 133 

Summa - - 4 884 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 15 838 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��#���$���� 	+ 0,9(��,���� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−4	884) + 0,9-5	962 + 15	838 + 4	4192 = 18	224	345  

 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm]    (ekv 14) 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��#���$���� + 1,0-��,���� + ��,��������� + ��,å�������2	[345]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−4	884) + 1,0(5	962 + 15	838 + 4	419) = 20	846	34  

 

6� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[345]     (ekv 15) 

6� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

:� = 1,0 ∗ -��,��#���$���� 	+ ��,���� + ��,��������� + ��,å�������2	[34]   

:� = 1,0 ∗ -−4	884 + 6	044 + 15	838 + 4	4192 = 21	416	34  

  

:� = 1,0 ∗ ��,���� 	[345]  

:� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	345  

 

 

Stjälpning 

6;��<å��$��� = �� ∗
=

	
= 18	224 ∗ �>,�?

	
= 165	385345   (evk 22) 

6@å����$��� = 156	387345   

 
ABCDEåFFGHIJ

AKåILMNGHIJ
= �O?	
>?

�?O	
>P
= 1,06	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

Q = AI

RI
= �?O	
>P

	S	>TO
= 7,505     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

��,��#���$����  Grundvatten -4 884 - 

��,å�������  Återfyllning jord 4 419 - 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 15 838 - 

��,��#���$����  Grundvatten -4 884 - 

��,å�������  Återfyllning jord 4 419 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 57 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 7,54 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 7,54 m 



  

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = RI
VJWW

= 	S	>TO

?P
= 3673XY    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z� = [�4\�]\ + Z�4^�]^ + 0,5�_`��4a�]�  (ekv. 53) 

 

Z� = 0 ∗ 32,69 ∗ 1,59 + 16 ∗ 20,64 ∗ 1,57 + 0,5 ∗ 11 ∗ 7,54 ∗ 17,42 ∗ 0,52 = 891	3XY  

 

Utnyttjandegrad  

OP

>b�
= 41%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

d  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

eA  Horisontalkraft av vridmoment 33,0 kN 

�′g  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1 175 kN 

4\  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 32,69 - 

4^  Bärighetsfaktor (ekv. 36) 20,64 - 

4a  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 17,42 - 

d\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,07 - 

d^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,07 - 

da   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

h\  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,63 - 

h^  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,60 - 

ha	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,60 - 

i\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,91 - 

i^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,92 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,86 - 

5=  Exponent (ekv49) 1,50 - 

5j  Exponent (ekv50) 1,50 - 

5  Exponent  1,50 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,59 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,57 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,52 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

4\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

4^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

4a  Bärighetsfaktor 17,27 - 

h\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

h^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

ha	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,60 - 

i\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,05 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`���4ahaia + [�4\h\i\(1,05 + cos
�)  (ekv. 54) 

Z� = 11 ∗ 7,54 ∗ 32,69 ∗ 0,60 ∗ 1,10 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,20 ∗ 1,05(1,05 + cos
(31,0)) = 9453XY  

 

Utnyttjandegrad 

OP

bT?
= 39%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ���� 	[ + �� 	tan��    (ekv. 59) 

1175 < 57 ∗ 0 + 20	846	 tan(31,0) = 	12	528  

 
��P?

	S	>TO
= 0,06	rs	t5	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = 997	5
     (ekv 65) 

 

U;$v =
RI
V
+ AI

wx
= 	�	T�O


	b
+ PP	STO

bbP
= 142	3XY   (ekv. 64) 

 

U;�� =
RI
V
− AI

wx
= 	�	T�O


	b
− PP	STO

bbP
= −12	3XY    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yBGz{|	

yBGz}y~
= �T	∗�>,�?	

�T	}(}�	)
= 16,715	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 71) 

Sättning, Δh (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 115,0 0,8 

0,75 0,50 30 105,7 1,2 

1,25 0,50 30 97,4 1,1 

1,75 0,50 30 89,9 1,0 

2,30 0,60 30 82,4 1,2 

i^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,05 - 

ia  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 175 kN 

��  Vertikal last 20 846 kN 

����  Effektiv area 57 m2 

��  Friktionsvinkel  31,0 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U;$��,;$v  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 142 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 21 416 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  16,71 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 18,05 m 



  

3,10 1,00 50 72,8 1,0 

4,10 1,00 50 62,6 0,9 

5,80 2,40 50 48,7 1,6 

8,50 3,00 100000 (Berg) 32,8 0,0 

12,50 5,00 100000 17,5 0,0 

17,50 5,00 100000 6,0 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 8,9 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;$v = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,;$v = 8,9 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 15,85  
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 73) 

Sättning, Δh (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -20,0 1,0 

0,75 0,50 30 -16,6 -0,2 

1,25 0,50 30 -14,0 -0,2 

1,75 0,50 30 -11,9 -0,1 

2,30 0,60 30 -10,1 -0,1 

3,10 1,00 50 -8,2 -0,1 

4,10 1,00 50 -6,8 -0,1 

5,80 2,40 50 -5,9 -0,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) -6,2 0,0 

12,50 5,00 100000 -8,1 0,0 

17,50 5,00 100000 -10,6 0,0 

22,50 5,00 100000 -12,7 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,3 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,0 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,5 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,9 0,0 

Summa 71,92 - - -0,1 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;�� = h ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �g�  

��,;�� = −0,1 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,155  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,;�� − ��,;$v = −2,1 + 15,8 = 17,9	55  

 
�I,BMH}�I,BGz

=JWW
= �P,b

�O,P�
= 1,07	55/5  

 

 

 

 



  

18.  38 grader och 2,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 38 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 19,60 m 

�	 Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

�		  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�
  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 384,2 m2 

�	  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

������  Volym fundament (ekv 19) 709,0 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 315,1 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,20 m 

��	  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  1,30 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

461,0 m3 

��	  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

185,2 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 314,2 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 461,0 4 610 

Övre delen av fundamentet 10 185,2 1 852 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 314,2 2 199 

Summa - - 8 661 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 17 725 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��#���$���� 	+ 0,9(��,���� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−8	661) + 0,9-5	962 + 17	725 + 56711 = 16	895	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm]    (ekv 14) 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��#���$���� + 1,0-��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[234]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−8	661) + 1,0(5	962 + 17	725 + 5671) = 19	831	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]     (ekv 15) 

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

:� = 1,0 ∗ -��,��#���$���� 	+ ��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[23]   

:� = 1,0 ∗ -−8	661 + 6	044 + 17	725 + 5	6711 = 20	779	23  

  

:� = 1,0 ∗ ��,���� 	[234]  

:� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

5;��<å��$��� = �� ∗
=

	
= 16	895 ∗ �>,?@

	
= 165	572234   (evk 22) 

5Aå����$��� = 156	387234   

 
BCDEFåGGHIJK

BLåJMNOHIJK
= �?P	PQ	

�P?	
RQ
= 1,06	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

S = BJ

TJ
= �P?	
RQ

�>	R
�
= 7,894     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

��,��#���$����  Grundvatten -8 661 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 671 - 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 17 725 - 

��,��#���$����  Grundvatten -8 661 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 671 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 71 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 8,45 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 8,45 m 



  

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = TJ
VKWW

= �>	R
�

Q�
= 2782XY    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`��3a�]�  (ekv. 53) 

 

Z� = 0 ∗ 32,69 ∗ 1,57 + 16 ∗ 20,64 ∗ 1,55 + 0,5 ∗ 11 ∗ 8,45 ∗ 17,42 ∗ 0,52 = 927	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
	QR

>	Q
= 30%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

dB  Horisontalkraft av vridmoment 29 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1 168 kN 

3\  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor (ekv. 36) 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 17,42 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,06 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,06 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,63 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,60 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,91 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,91 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,86 - 

4=  Exponent (ekv49) 1,50 - 

4i  Exponent (ekv50) 1,50 - 

4  Exponent  1,50 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,57 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,55 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,52 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 31,0 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 32,69 - 

3^  Bärighetsfaktor 20,64 - 

3a  Bärighetsfaktor 17,27 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,05 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`���3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos
�)  (ekv. 54) 

Z� = 11 ∗ 8,45 ∗ 32,69 ∗ 0,60 ∗ 1,11 + 0 ∗ 32,69 ∗ 1,20 ∗ 1,05(1,05 + cos
(31,0)) = 10652XY  

 

Utnyttjandegrad 
	QR

�@?P
= 26%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ���� 	[ + �� 	tan��    (ekv. 59) 

1168 < 71 ∗ 0 + 19	831	 tan(31,0) = 	11	918  

 
��?R

�>	R
�
= 0,06	qr	s4	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

t = 1255	4
     (ekv 65) 

 

U;$u =
TJ
V
+ BJ

vw
= 	@	QQ>


Rx
+ QQ	@x?

�	PP
= 115	2XY   (ekv. 64) 

 

U;�� =
TJ
V
− BJ

vw
= 	@	QQ>


Rx
− QQ	@x?

�	PP
= 7	2XY    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yCHz{|	

yCHz}y~
= ��P∗�>,?@	

��P}(}Q)
= 18,434	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 71) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 89,3 0,6 

0,75 0,50 30 82,4 1,0 

1,25 0,50 30 76,1 0,9 

1,75 0,50 30 70,4 0,8 

2,30 0,60 30 64,7 0,9 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,05 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,11 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 168 kN 

��  Vertikal last 19 831 kN 

����  Effektiv area 71 m2 

��  Friktionsvinkel  31,0 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U;$��,;$u  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 115 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 20 779 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  18,43 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 19,61 m 



  

3,10 1,00 50 57,3 0,8 

4,10 1,00 50 49,3 0,7 

5,80 2,40 50 38,3 1,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) 25,4 0,0 

12,50 5,00 100000 12,8 0,0 

17,50 5,00 100000 3,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 7,0 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;$u = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,;$u = 7,0 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 12,44  
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 73) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -20,5 1,0 

0,75 0,50 30 -18,0 -0,2 

1,25 0,50 30 -16,0 -0,2 

1,75 0,50 30 -14,3 -0,2 

2,30 0,60 30 -12,9 -0,2 

3,10 1,00 50 -11,3 -0,2 

4,10 1,00 50 -10,1 -0,1 

5,80 2,40 50 -9,1 -0,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) -9,1 0,0 

12,50 5,00 100000 -10,3 0,0 

17,50 5,00 100000 -12,2 0,0 

22,50 5,00 100000 -13,8 0,0 

27,50 5,00 100000 -15,2 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,6 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,9 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,4 0,0 

Summa 71,92 - - -0,4 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,;�� = −0,4 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,744  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,;�� − ��,;$u = −2,7 + 12,4 = 15,1	44  

 
�J,CNI}�J,CHz

=KWW
= �P,�

�R,x

= 0,82	44/4  

 

 

 

 



  

19.  45 grader och 0m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 45 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 16,30 m 

�	 Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,49 m 

�		  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�
  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 265,7 m2 

�	  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

������  Volym fundament (ekv 19) 554,6 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 165,6 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

0 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  0 m 

��	  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

��	  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

0 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 0 0 

Övre delen av fundamentet 10 0 0 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 0 0 

Summa - - 0 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 13 614 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��#���$���� 	+ 0,9(��,���� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (0) + 0,9*5	962 + 13	614 + 2	9801 = 20	300	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm]    (ekv 14) 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��#���$���� + 1,0*��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[234]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 0 + 1,0(5	962 + 13	614 + 2	980) = 22	556	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]     (ekv 15) 

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

9� = 1,0 ∗ *��,��#���$���� 	+ ��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[23]   

9� = 1,0 ∗ *0 + 6	044 + 13	614 + 2	9801 = 22	638	23  

  

9� = 1,0 ∗ ��,���� 	[234]  

9� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

5:��;å��$��� = �� ∗
<

	
= 20	300 ∗ �=,
>

	
= 165	449234   (evk 22) 

5?å����$��� = 156	387234   

 
@ABCDåEEFGHI

@JåHKLMFGHI
= �=N	OOP

�N=	
QR
= 1,06	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

S = @H

TH
= �N=	
QR

			NN=
= 6,934     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

��,��#���$����  Grundvatten 0 - 

��,å�������  Återfyllning jord 2 980 - 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 13 614 - 

��,��#���$����  Grundvatten 0 - 

��,å�������  Återfyllning jord 2 980 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 42 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 6,49 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 6,49 m 



  

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = TH
VIWW

= 			NN=

O	
= 5352XY    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`��3a�]�  (ekv. 53) 

 

Z� = 0 ∗ 58,79 ∗ 1,77 + 16 ∗ 46,23 ∗ 1,76 + 0,5 ∗ 11 ∗ 6,49 ∗ 54,45 ∗ 0,52 = 2316	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
N
N

	
�=
= 23%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

d@  Horisontalkraft av vridmoment 38 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1187 kN 

3\  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 58,79 - 

3^  Bärighetsfaktor (ekv. 36) 46,23 - 

3a  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 54,45 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,08 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,08 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,79 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,77 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,92 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,92 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,87 - 

4<  Exponent (ekv49) 1,50 - 

4i  Exponent (ekv50) 1,50 - 

4  Exponent  1,50 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,77 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,76 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,52 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 58,79 - 

3^  Bärighetsfaktor 46,23 - 

3a  Bärighetsfaktor 54,45 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,79 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,17 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 0,92 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`���3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos
�)  (ekv. 54) 

Z� = 11 ∗ 6,49 ∗ 54,45 ∗ 0,60 ∗ 0,87 + 0 ∗ 58,79 ∗ 1,79 ∗ 1,05(1,05 + cos
(37,6)) = 23162XY  

 

Utnyttjandegrad 
N
N

	
�=
= 23%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ���� 	[ + �� 	tan��    (ekv. 59) 

1187 < 42 ∗ 0 + 22	556	 tan(37,6) = 	17	351  

 
��QR

		NN=
= 0,05	qr	s4	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

t = 722	4
     (ekv 65) 

 

U:$u =
TH
V
+ @H

vw
= 			=
Q

	==
+ RR	>O=

R		
= 192	2XY   (ekv. 64) 

 

U:�� =
TH
V
− @H

vw
= 			=
Q

	==
− RR	>O=

R		
= −22	2XY    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yAFz{|	

yAFz}y~
= �P	∗�=,
>	

�P	}(}		)
= 14,664	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 71) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 162,4 1,1 

0,75 0,50 30 148,5 1,7 

1,25 0,50 30 136,1 1,6 

1,75 0,50 30 125,0 1,5 

2,30 0,60 30 114,1 1,6 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 0,92 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 0,87 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 187 kN 

��  Vertikal last 22 556 kN 

����  Effektiv area 42 m2 

��  Friktionsvinkel  37,6 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U:$��,:$u  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 192 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 22 638 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  14,93 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 15,80 m 



  

3,10 1,00 50 100,4 1,4 

4,10 1,00 50 86,0 1,2 

5,80 2,40 50 66,7 2,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) 45,3 0,0 

12,50 5,00 100000 25,5 0,0 

17,50 5,00 100000 11,0 0,0 

22,50 5,00 100000 2,3 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 12,4 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,:$u = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,:$u = 12,4 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 22,044  
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 73) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -19,0 1,0 

0,75 0,50 30 -14,0 -0,2 

1,25 0,50 30 -10,2 -0,1 

1,75 0,50 30 -7,3 -0,1 

2,30 0,60 30 -5,0 -0,1 

3,10 1,00 50 -2,6 0,0 

4,10 1,00 50 -1,0 0,0 

5,80 2,40 50 -0,2 0,0 

8,50 3,00 100000 (Berg) -1,3 0,0 

12,50 5,00 100000 -4,4 0,0 

17,50 5,00 100000 -8,0 0,0 

22,50 5,00 100000 -10,8 0,0 

27,50 5,00 100000 -12,9 0,0 

34,50 9,00 100000 -15,0 0,0 

43,50 9,00 100000 -16,8 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,2 0,0 

Summa 71,92 - - -0,5 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,:�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,:�� = −0,5 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −1,144  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,:�� − ��,:$u = −1,1 + 22,0 = 23,1	44  

 
�H,ALG}�H,AFz

<IWW
= 	
,�

�O,P

= 1,55	44/4  

 

 

 

 



  

20.  45 grader och 1,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 45 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 18,15 m 

�	 Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,31 m 

�		  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�
  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 329,4 m2 

�	  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

������  Volym fundament (ekv 19) 633,5 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 245,5 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

1,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,31 m 

��	  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  0,20 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

429,9 m3 

��	  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

452 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 19,0 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 429,9 4 299 

Övre delen av fundamentet 10 452 452 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 19,0 133 

Summa - - 4 884 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 15 838 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��#���$���� 	+ 0,9(��,���� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−4	884) + 0,9-5	962 + 15	838 + 4	4192 = 18	224	345  

 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm]    (ekv 14) 

6� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��#���$���� + 1,0-��,���� + ��,��������� + ��,å�������2	[345]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−4	884) + 1,0(5	962 + 15	838 + 4	419) = 20	846	34  

 

6� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[345]     (ekv 15) 

6� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	345  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

:� = 1,0 ∗ -��,��#���$���� 	+ ��,���� + ��,��������� + ��,å�������2	[34]   

:� = 1,0 ∗ -−4	884 + 6	044 + 15	838 + 4	4192 = 21	416	34  

  

:� = 1,0 ∗ ��,���� 	[345]  

:� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	345  

 

 

Stjälpning 

6;��<å��$��� = �� ∗
=

	
= 18	224 ∗ �>,�?

	
= 165	385345   (evk 22) 

6@å����$��� = 156	387345   

 
ABCDEåFFGHIJ

AKåILMNGHIJ
= �O?	
>?

�?O	
>P
= 1,06	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

Q = AI

RI
= �?O	
>P

	S	>TO
= 7,505     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

��,��#���$����  Grundvatten -4 884 - 

��,å�������  Återfyllning jord 4 419 - 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 15 838 - 

��,��#���$����  Grundvatten -4 884 - 

��,å�������  Återfyllning jord 4 419 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 57 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 7,54 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 7,54 m 



  

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = RI
VJWW

= 	S	>TO

?P
= 3673XY    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z� = [�4\�]\ + Z�4^�]^ + 0,5�_`��4a�]�  (ekv. 53) 

 

Z� = 0 ∗ 58,79 ∗ 1,74 + 16 ∗ 46,23 ∗ 1,73 + 0,5 ∗ 11 ∗ 7,54 ∗ 54,45 ∗ 0,52 = 2448	3XY  

 

Utnyttjandegrad  

OP

	TT>
= 15%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

dA  Horisontalkraft av vridmoment 33 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1175 kN 

4\  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 58,79 - 

4^  Bärighetsfaktor (ekv. 36) 46,23 - 

4a  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 54,45 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,07 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,07 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,79 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,77 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,91 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,92 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,86 - 

5=  Exponent (ekv49) 1,50 - 

5i  Exponent (ekv50) 1,50 - 

5  Exponent  1,50 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,74 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,73 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,52 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

4\  Bärighetsfaktor 58,79 - 

4^  Bärighetsfaktor 46,23 - 

4a  Bärighetsfaktor 54,45 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,05 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`���4agaha + [�4\g\h\(1,05 + cos
�)  (ekv. 54) 

Z� = 11 ∗ 7,54 ∗ 54,45 ∗ 0,60 ∗ 1,10 + 0 ∗ 58,79 ∗ 1,20 ∗ 1,05(1,05 + cos
(37,6)) = 29373XY  

 

Utnyttjandegrad 

OP

	m
P
= 12%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ���� 	[ + �� 	tan��    (ekv. 59) 

1175 < 57 ∗ 0 + 20	846	 tan(37,6) = 	16	035  

 
��P?

	S	>TO
= 0,06	rs	t5	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

u = 9975
     (ekv 65) 

 

U;$v =
RI
V
+ AI

wx
= 		�	T�O


	m
+ PP	STO

mmP
= 142	3XY   (ekv. 64) 

 

U;�� =
RI
V
− AI

wx
= 		�	T�O


	m
− PP	STO

mmP
= −12	3XY    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yBGz{|	

yBGz}y~
= �T	∗�>,�?	

�T	}(}�	)
= 16,715	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 71) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 115,0 0,8 

0,75 0,50 30 105,7 1,2 

1,25 0,50 30 97,4 1,1 

1,75 0,50 30 89,9 1,0 

2,30 0,60 30 82,4 1,2 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,05 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,10 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 175 kN 

��  Vertikal last 20 846 kN 

����  Effektiv area 57 m2 

��  Friktionsvinkel  37,6 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U;$��,;$v  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 142 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 21 416 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  16,71 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 18,05 m 



  

3,10 1,00 50 72,8 1,0 

4,10 1,00 50 62,6 0,9 

5,80 2,40 50 48,7 1,6 

8,50 3,00 100000 (Berg) 32,8 0,0 

12,50 5,00 100000 17,5 0,0 

17,50 5,00 100000 6,0 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 8,9 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;$v = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,;$v = 8,9 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 15,855  
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 73) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -20,0 1,0 

0,75 0,50 30 -16,6 -0,2 

1,25 0,50 30 -14,0 -0,2 

1,75 0,50 30 -11,9 -0,1 

2,30 0,60 30 -10,1 -0,1 

3,10 1,00 50 -8,2 -0,1 

4,10 1,00 50 -6,8 -0,1 

5,80 2,40 50 -5,9 -0,2 

8,50 3,00 100000 (Berg) -6,2 0,0 

12,50 5,00 100000 -8,1 0,0 

17,50 5,00 100000 -10,6 0,0 

22,50 5,00 100000 -12,7 0,0 

27,50 5,00 100000 -14,3 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,0 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,5 0,0 

59,96 23,92 100000 -18,9 0,0 

Summa 71,92 - - -0,1 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,;�� = −0,1 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,155  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,;�� − ��,;$v = −2,1 + 15,8 = 17,9	55  

 
�I,BMH}�I,BGz

=JWW
= �P,m

�O,P�
= 1,07	55/5  

 

 

 

 



  

21.  45 grader och 2,5m 
Tabell 1 Markförhållanden 

 

 
Tabell 2 Geometri 

 

 
Tabell 3 Grundvatten  

 

 

Den karakteristiska upplyftande kraften (Gk) summeras enligt nedan 

 
Tabell 4 Uppåtriktad kraft 
 

 

 

 

 

Lastkombinationer brottgränstillstånd 

 
Tabell 5 ULS 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

� Friktionsvinkel 45 Grader  

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

�	  Jordens tunghet 18 kN/m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Bredd fundament (itereras fram) 19,60 m 

�	 Diameter plint 6,20 m 

��	  Höjd ytterkant fundament  1,20 m 

�		  Höjd vid innerkant fundament 2,50 m 

�
  Höjd plint 2,85 m 

��  Bottenarea fundament (inkl. plint)  ekv.. 21 384,2 m2 

�	  Bottenarea plint (ekv.. 18) 30,2 m2 

������  Volym fundament (ekv 19) 709,0 m3 

�����  Volym jordfyllning (ekv. 20) 315,1 m3 

Symbol Förklaring Värde Enhet 

�� Grundvattenytans läge i förhållande (ovanför) till 

grundläggningsnivån 

2,5 m 

���  Grundvattnets höjd på nedre delen av fundamentet  1,20 m 

��	  Grundvattnets höjd på övre delen av fundamentet  1,30 m 

���  Volym som upplyftande kraft verkar på (nedre delen av 

fundamentet) 

461,0 m3 

��	  Volym som upplyftande kraft verkar på (övre delen av 

fundamentet) 

185,2 m3 

������  Jordvolym under grundvattenytan 314,2 m3 

Del Vattnets upplyftande kraft (kN/m3) Volym 

( m3) 

Kraft 

(kN) 

Nedre delen av fundamentet 10 461,0 4 610 

Övre delen av fundamentet 10 185,2 1 852 

Jordvolym under 

grundvattenytan 

7 314,2 2 199 

Summa - - 8 661 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 5 962 142 170 

��,���������  Egentyngd 17 725 - 



  

 

Säkerhetsklass 3 vilket medför att partialkoefficienten �� = 1,0 

 

EQU 

 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,��#���$���� 	+ 0,9(��,���� + ��,��������� + ��,å�������) [kN]    (ekv. 14) 

�� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ (−8	661) + 0,9-5	962 + 17	725 + 5	6711 = 16	895	234  

 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ ��,���� [kNm]    (ekv 14) 

5� = 1,0 ∗ 1,1 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

STR-B (minimal vertikal last)  

�� = 1,0 ∗ 1,10��,��#���$���� + 1,0-��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[234]   (ekv 15) 

�� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ (−8	661) + 1,0(5	962 + 17	725 + 5	671) = 19	831	23  

 

5� = 1,0 ∗ 1,10��,���� 	[234]     (ekv 15) 

5� = 1,0 ∗ 1,10 ∗ 142	170 = 156	387	234  

 

Lastkombinationer bruksgränstillstånd 

 

SLS-D3 kvasipermanent last 

 
Tabell 6 SLS 

 

:� = 1,0 ∗ -��,��#���$���� 	+ ��,���� + ��,��������� + ��,å�������1	[23]   

:� = 1,0 ∗ -−8	661 + 6	044 + 17	725 + 5	6711 = 20	779	23  

  

:� = 1,0 ∗ ��,���� 	[234]  

:� = 1,0 ∗ 77	046 = 77	046	234  

 

 

Stjälpning 

5;��<å��$��� = �� ∗
=

	
= 16	895 ∗ �>,?@

	
= 165	572234   (evk 22) 

5Aå����$��� = 156	387234   

 
BCDEFåGGHIJK

BLåJMNOHIJK
= �?P	PQ	

�P?	
RQ
= 1,06	  OK om >1,05     (ekv. 23) 

 

Effektiv area 

Excentricitet vid ULS (STR-B minimum) 

 

S = BJ

TJ
= �P?	
RQ

	�>	R
�
= 7,894     (ekv. 24) 

 

 
Tabell 7 Effektiv area 
 

 

��,��#���$����  Grundvatten -8 661 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 671 - 

Symbol Benämning Fz (kN) Mres (kNm) 

��,����  Vindlast 6 044 77 046 

��,���������  Egentyngd 17 725 - 

��,��#���$����  Grundvatten -8 661 - 

��,å�������  Återfyllning jord 5 671 - 

Parameter Förklaring Värde Enhet 

A’ Effektiv area  (ekv. 28) 71 m2 

Beff Effektiv bredd (ekv 25 eller 27) 8,45 m 

Leff Effektiv längd (ekv 26 eller 27) 8,45 m 



  

Plastiskt jordtryck 

 

U���� = TJ
VKWW

= �>	R
�

Q�
= 2782XY    (ekv. 35) 

 

Allmänna bärighetsekvationen 

 

Tabell 8 Allmänna bärighetsekvationen 

 

 

Dimensionerande bärförmåga,  

Z� = [�3\�]\ + Z�3^�]^ + 0,5�_`��3a�]�  (ekv. 53) 

 

Z� = 0 ∗ 58,79 ∗ 1,73 + 16 ∗ 46,23 ∗ 1,71 + 0,5 ∗ 11 ∗ 8,45 ∗ 54,45 ∗ 0,52 = 2	567	2XY  

 

Utnyttjandegrad  
	QR

	P?Q
= 11%  

 

 

  

Bärförmåga vid stor excentrisk last 

 

Tabell 9 Bärighet vid stor excentricitet 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel  37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

c  Ekvivalent grundläggningsdjup 1,45 m 

q’ Effektiv påkänning vid sidan 16,0 kPa 

dB  Horisontalkraft av vridmoment 29 kN 

�′f  Horisontell lastresultant pga M’z (ekv. 62) 1168 kN 

3\  Bärighetsfaktor (ekv. 37) 58,79 - 

3^  Bärighetsfaktor (ekv. 36) 46,23 - 

3a  Bärighetsfaktor (ekv. 38) 54,45 - 

c\  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,06 - 

c^  Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv43) 1,06 - 

ca   Korrektionsfaktor, hållfasthet jord (ekv44) 1,00 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv40) 1,79 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv41) 1,77 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform (ekv42) 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv46) 0,91 - 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv47) 0,91 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv48) 0,86 - 

4=  Exponent (ekv49) 1,50 - 

4i  Exponent (ekv50) 1,50 - 

4  Exponent  1,50 - 

]\  Total korrektionsfaktor 1,73 - 

]^  Total korrektionsfaktor 1,71 - 

]a  Total korrektionsfaktor 0,52 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Dimensionerande friktionsvinkel 37,6 grader 

�_  Effektiv tunghet 11,0 kN/m3 

3\  Bärighetsfaktor 58,79 - 

3^  Bärighetsfaktor 46,23 - 

3a  Bärighetsfaktor 54,45 - 

g\  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

g^  Korrektionsfaktor, fundamentsform 1,20 - 

ga	  Korrektionsfaktor, fundamentsform 0,60 - 

h\  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 57) 1,05 - 



  

 

Dimensionerande bärförmåga  

Z� = �_`���3agaha + [�3\g\h\(1,05 + cos
�)  (ekv. 54) 

Z� = 11 ∗ 8,45 ∗ 54,45 ∗ 0,60 ∗ 1,11 + 0 ∗ 58,79 ∗ 1,20 ∗ 1,05(1,05 + cos
(37,6)) = 33092XY  

 

Utnyttjandegrad 
	QR



@>
= 8%  

 

Glidning i jorden 

 

Tabell 10 Glidning 

 

�� < ���� 	[ + �� 	tan��    (ekv. 59) 

1168 < 71 ∗ 0 + 19	831	 tan(37,6) = 	15	255  

 
��?R

�>	R
�
= 0,06	qr	s4	 < 0,4    (ekv 61) 

 

Tryckfördelning 

Böjmotstånd 

t = 12554
     (ekv 65) 

 

U;$u =
TJ
V
+ BJ

vw
= 	@	QQ>


Rx
+ QQ	@x?

�	PP
= 115	2XY   (ekv. 64) 

 

U;�� =
TJ
V
− BJ

vw
= 	@	QQ>


Rx
− QQ	@x?

�	PP
= −7	2XY    (ekv. 64) 

 

Effektiv bredd 

���� =
yCHz{|	

yCHz}y~
= ��P∗�>,?@	

��P}(}Q)
= 18,434	   (ekv. 68) 

 

 

Sättningsberäkningar 

Tabell 11 Sättningsberäkningar 

 
 

 

 
Tabell 12 Sättning på störst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 71) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 73) 

0,25 0,50 50 89,3 0,6 

0,75 0,50 30 82,4 1,0 

1,25 0,50 30 76,1 0,9 

1,75 0,50 30 70,4 0,8 

2,30 0,60 30 64,7 0,9 

h^  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 55) 1,05 - 

ha  Korrektionsfaktor, lutande last (ekv. 56) 1,11 - 

Symbol Benämning Värde Enhet 

��  Horisontell last 1 168 kN 

��  Vertikal last 19 831 kN 

����  Effektiv area 71 m2 

��  Friktionsvinkel  37,6 Grader 

Symbol Benämning Värde Enhet 

U;$��,;$u  Maximalt tryck på grundläggningsnivån (från Naviers formel) 115 kPa 

��  Dimensionerande vertikallast (SLS – D3) 20 779 kN 

����  Effektiv bredd (ekv 68)  18,43 m 

����  Effektiv längd, beräknas från effektiv bredd och tryck. Om B>L 

växlar de plats 

 19,61 m 



  

3,10 1,00 50 57,3 0,8 

4,10 1,00 50 49,3 0,7 

5,80 2,40 50 38,3 1,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) 25,4 0,0 

12,50 5,00 100000 12,8 0,0 

17,50 5,00 100000 3,1 0,0 

22,50 5,00 100000 0,0 0,0 

27,50 5,00 100000 0,0 0,0 

34,50 9,00 100000 0,0 0,0 

43,50 9,00 100000 0,0 0,0 

59,96 23,92 100000 0,0 0,0 

Summa 71,92 - - 7,0 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;$u = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,;$u = 7,0 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = 12,444  
 
Tabell 13 Sättning på minst belastade sidan 

Skiktmitt 

(m) 

Skikttjocklek 

(m) 

Sättningsmodul (MPa) Spänningsökning, ΔU� 

(kPa) (ekv. 73) 

Sättning, Δg (mm) 

(ekv. 74) 

0,25 0,50 50 -20,5 1,0 

0,75 0,50 30 -18,0 -0,2 

1,25 0,50 30 -16,0 -0,2 

1,75 0,50 30 -14,3 -0,2 

2,30 0,60 30 -12,9 -0,2 

3,10 1,00 50 -11,3 -0,2 

4,10 1,00 50 -10,1 -0,1 

5,80 2,40 50 -9,1 -0,3 

8,50 3,00 100000 (Berg) -9,1 0,0 

12,50 5,00 100000 -10,3 0,0 

17,50 5,00 100000 -12,2 0,0 

22,50 5,00 100000 -13,8 0,0 

27,50 5,00 100000 -15,2 0,0 

34,50 9,00 100000 -16,6 0,0 

43,50 9,00 100000 -17,9 0,0 

59,96 23,92 100000 -19,4 0,0 

Summa 71,92 - - -0,4 

 

 

Sättning vid tiden 25år 

��,;�� = g ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ �)) ∗ �f�  

��,;�� = −0,4 ∗ (1 + 0,2 log(10 ∗ 25)) ∗ 1,2 = −2,744  

 

Differens mellan maximal och minimal sättning 

 

��,;�� − ��,;$u = −2,7 + 12,4 = 15,1	44  

 
�J,CNI}�J,CHz

=KWW
= �P,�

�R,x

= 0,82	44/4  

 

 

 

 


