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Sammanfattning 

Vid årsskiftet 2010/2011 verkställdes ett nytt regelverk som behandlar hur bärande 

konstruktioner ska uppföras inom EU. Reglerna som tog kraft var Eurocode vilket är 

ett resultat från EUs standardiseringsorgan CEN. Anledningen till framtagandet av 

Eurocode är att främja handel med byggtjänster mellan medlemsländerna inom den 

Europeiska unionen. Lösningen på denna utmaning ligger i att ta fram regler och 

normer som kan användas på samma sätt inom hela EU. 

 

Det som tidigare var problemet och som satte stopp för konkurrensen mellan 

medlemsländerna var att en konstruktion som var godkänd i Sverige inte behövde 

vara godkänd i Tyskland då vi använde olika metoder och säkerhetsklasser vid 

dimensioneringen. 

I Sverige kräver införandet av Eurocode stora arbetsinsatser från de konstruktörer 

som tidigare använt sig av Boverkets Konstruktionsregler (BKR). Detta för att de nya 

reglerna innebär att alla konstruktörer inom branschen måste sätta sig ner och läsa in 

de nya regler som införts. 

Vi har på uppdrag av konstruktionsföretaget PEHRSCO tagit fram ett 

beräkningsprogram för plattgrundläggning som räknar bärigheten för marken enligt 

Eurocode. Detta för att hjälpa dem med övergången från BKR och även som ett 

hjälpmedel för att snabba på beräkningar av jordens hållfasthet. 

Utöver beräkningsprogrammet som är konstruerat har även en jämförelse gjorts 

mellan den informativa bilaga D i Eurocode 7 (dimensionering av geokonstruktioner) 

och de nationella val som Sverige gjort i den nationelle bilagan EKS 8. I denna 

jämförelse framförs de förändringar som är gjorda mellan bilaga D och de nationella 

regler som ska appliceras i Sverige. I rapporten behandlas vilka metoder som ska 

användas och hur de nationellt valda värdena ska appliceras vid plattgrundläggning i 

Sverige.   



  
 

 

Summary 

When 2010 became 2011 a new set of rules for how to calculate bearing structures 

within the European Union took effect. This set of rules is called Eurocode and it is 

the work of CEN (European Committee for Standardization). The reason behind the 

development is to encourage and support the trade of construction services between 

the members of the European Union. A solution to this challenge is to produce norms 

and criteria that can be used in the same way in all member countries.  

What used to be the problem and put a stop to competition between states was that a 

construction approved in Sweden did not necessary meet the requirements of for 

example Germany, in regards to the difference in methods and safety classes used to 

dimension. In Sweden the introduction of Eurocode will demand strenuous work 

from designers that are used to dimension according to BKR (Boverkets 

Konstruktionsregler) in order to understand and above all to learn to calculate with 

the new set of rules (Eurocode).  

On behalf of a construction company called Pehrsco we have programmed an Excel-

cheat sheet for spread foundation according to Eurocode to help them with their 

transition from BKR. Furthermore we have also done a comparison between the 

informative appendix D from Eurocode 7 and one of the methods you are allowed to 

use, to dimension in Sweden based on the choices from our national appendix EKS. 

This comparison points out the changes in Eurocode 7 and how the new methods and 

values shall be used in the forms of solved examples.  



  
 

 

Abstract 

Den förste januari 2011 blev det obligatoriskt att i Sverige följa 

dimensioneringsförskrifterna Eurocode 7 vid dimensionering av geokonstruktioner. 

Eurocode är ett resultatet av det Europeiska standardiseringsorganet CEN’s arbete 

med att ta fram gemensamma regler för hela Europa.  

Eurocode ersatte BKR som tidigare var de normativa föreskrifterna som gällde i 

Sverige och med detta skifte startades arbetet med att implementera de nya reglerna 

fullt ut bland de svenska konstruktörerna. 

På uppdrag av ett lokalt företag har det jämförts och lokaliserat ändringar som gjorts 

mellan de nya reglerna i bilaga D och de regler som ska appliceras i Sverige. Det har 

även konstruerats ett beräkningsprogram som dimensionerar grundfundament enligt 

de nya reglerna som föreskrivs i Eurocode 7, utifrån IEG’s hänvisningar. 

Resultatet från undersökningen visar att de nya dimensioneringsföreskrifterna från 

EU inte innebar en så stor skillnad från BKR’s regler som först troddes utan den gav 

stor frihet till att räkna med de metoder som respektive land själva väljer. Vilket 

Sverige utnyttjade genom att gå tillbaks till de dimensioneringsmetoder som tidigare 

räknades utifrån, fast med ändring på hur säkerhetsfaktorerna appliceras. 

 

 

Nyckelord: Eurocode, IEG, bärighet, plattgrundläggning, beräkningsprogram. 

  



  
 

 

Förord 

Detta examensarbete på 15hp har genomförts som den avslutande delen av vår 

treåriga utbildning vid institutionen för teknik på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet 

är utfört på uppdrag av Företaget PHERSCO och är skrivet under vårterminen 2013. 

Tack vare kunniga personer har vi lyckats genomföra detta arbete på ett 

professionellt sätt och vill härmed tacka alla som stöttat oss och hjälpt oss. 

Ett extra tack skulle vi vilja rikta till våra handledare: 

- Peter Strand på PEHRSCO  

- Benny Fransson, adjunkt vid Linnéuniversitetet 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

Eurocode är en sammanställning av dimensioneringsstandarder som är 

uppdelade i tio delar vilka behandlar olika områden inom dimensionering av 

bärande konstruktioner. Inom geoteknikområdet är det i första hand 

Eurocode 7 (SS-EN 1997-1, Dimensionering av geokonstruktioner, del 1: 

allmänna regler) med tillhörande nationell bilaga som kommer att styra 

dimensioneringen. 

Vid årsskiftet 2010/2011 blev det obligatoriskt att använda Eurocode för 

dimensionering av bärande konstruktioner inom EU. Vilket innebar att 

Sverige blev tvingade att ändra sina dåvarande föreskrifter från BKR till 

Eurocode. Dessa nya regler gäller vid uppförande av ny byggnad, när en 

byggnad byggs till (för tillbyggda delar), när en byggnad ändras för 

tillkommande byggnadsdelar och för mark- och rivningsarbeten (Boverkets 

författningssamling, 2011). Det har under ett antal år pågått ett massivt arbete 

med att implementera dessa nya standarder och arbetet är ännu inte slutfört 

(Boverket, 2013a). 

 
 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med detta examensarbete är att jämföra och belysa de förändringar 

som är gjorda mellan bärighetsformeln i SS-EN 1997, bilaga D och den 

slutgiltiga bärighetsekvationen utifrån de nationella val som Sverige har 

gjort. Utifrån de nationella parametrar och säkerhetsklasser som är satta 

specifikt för Sverige ska det konstrueras ett beräkningsprogram som 

beräknar bärförmågan hos friktionsjord under dränerade förhållanden.  

Efter framtagandet av detta beräkningsprogram som gör beräkningar av 

bärigheten hos friktionsjordar kommer brukaren spara åtskilliga timmar då 

konstruktören slipper sitta och räkna långa och många ekvationer av likande 

karaktär. 

Målet med detta examensarbete är att leverera ett beräkningsprogram för 

bärighetsformeln enligt Eurocode 7 vilket är den del som behandlar 

geokonstruktioner. Programmet ska vara utformat för dimensionering av 

jordarten som är vanligast förekommande i och runt omkring Växjö 

(friktionsjord) och snabbt kunna ge brukaren indikationer om erforderliga 

plattdimensioner.  
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1.3 Avgränsningar 

Beräkningsprogrammet kommer vara uppbyggt i Excel och utföra 

beräkningar med utgångspunkt från Eurocodes bärighetsformel ”bilaga D”. 

Av anledning till att PEHRSCO är ett mindre företag som är verksamma 

främst i Kronoberg och dess närområde kommer arbetet även avgränsas till 

den vanligast förekommande jordarten i regionen som är friktionsjord. 

Beräkningarna kommer behandla bärigheten för grundfundament som är 

grundlagda på dränerad friktionsjord, där ”GVY” (grundvattenytan) ligger 

under grundläggningsnivån. Geometrin som behandlas i programmet är 

rektangulära plattor vilket är den vanligast förekommande typen av 

grundfundament.  

Då programmets ledord är enkelt och lättanvänt kommer antalet valbara 

variablar begränsas i största möjliga mån. 

 

1.4 Problemformulering 

Mellan 2002-2007 fastställdes Eurocode som Svenskstandard, 2006-2009 

togs beslut om att Eurocode fick användas parallellt med de dåvarande 

nationella standarderna och den 1:e januari 2011 ersatte Eurocode BKR som 

gällande dimensioneringsstandard i Sverige(Boverket, 2013b). Med dessa 

relativt nya standarder uppstår det lätt förvirring och personer som tidigare 

räknat med BKR blir tvingade till att implementera de nya standarderna som 

kommit. För att underlätta dimensionering av grundfundament som utförs 

enligt Eurocode 7, bilaga D kommer det programmeras ett 

beräkningsprogram för bärighetsformeln. För att komma dit behövs följande 

frågeställningar undersökas: 

- Vad är Eurocode och varför inför man det? 

- Vad är det för skillnad mellan bilaga D och de beräkningssätt som 

används nationellt? 

- Hur stor blir skillnaden på bärighet mellan Bilaga D och de nationellt 

tillämpningsbara reglerna för Sverige?  
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2. Teori 
 

2.1 Eurocode 
 

Anledningen till uppkomsten av Eurocode är ett resultat av att inom EU 

främja möjligheterna för fri rörlighet av varor och tjänster. För att inom 

byggsektorn överföra denna tanke från teori till praktik krävs det att alla 

bygg- och entreprenadföretag som konstruerar byggnadsverk följer samma 

regler och föreskrifter. Det är här Eurocode kommer in och behandlar 

utformning och dimensionering av bärande konstruktioner med krav på 

bärförmåga och brandskydd (Eurocodes, 2013a).  

 

1975 EU-kommissionen börjar arbeta med Eurocode. 

1980 En internationell förfrågan utfärdas med avseende på 

konstruktionsregler. 

1989 CPD (Construction Products Directive) startas och här utfärdas 

regler för konstruktioner och konstruktionsmaterial. 

1990 CPD överförs till CEN (Comité Européen de Normalisation) för att 

Eurocode i framtiden ska bli Europa-standard. 

1992 Publicerar CEN en testversion av Eurocode (ENV Eurocode).  

1998 Övergår testversionen ENV till EN enligt EU-kommissionens 

uppdrag till CEN 

2003 EU-kommissionen rekommenderar att implementeringen och 

användningen av Eurocode påbörjas. Eurocode rekommenderas 

som standard för produkter och byggnadsverk som tillgodoser krav 

på hållfasthet och stabilitet. 

2006 Arbetet med Eurocode avslutas och det fastställs att de nya reglerna 

får användas parallellt med de nationella reglerna. 

2010 Eurocode ersätter de nationella standarderna i alla EU-länder 

(Eurocodes, 2013b).   
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2.1.1 Eurocodes uppbyggnad 

 

Eurocode är uppdelat i 10 huvuddelar, de två första delarna används vid alla 

dimensioneringar, de efterföljande är mer inriktade på överbyggnadsmaterial 

samt en del för geokonstruktioner och konstruktioner med hänsyn till 

jordbävning. 

Eurocodes tio huvuddelar är: 

 

- SS – EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler   

- SS – EN 1991 Laster (10 delar) 

- SS – EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner (4 delar) 

- SS – EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner (20 delar) 

- SS – EN 1994 Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål 

                     och betong (3 delar) 

- SS – EN 1995 Dimensionering av träkonstruktioner (3 delar) 

- SS – EN 1996 Dimensionering av murverkskonstruktioner (4 delar) 

- SS – EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner (2 delar) 

- SS – EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till 

  jordbävning (6 delar) 

- SS – EN 1999 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner (5 delar)

                     (Eurocodes, 2013a) 

 
 

 

 

 

  

                       Grundläggande 

dimensioneringsregler 

             _________________________________________ 

 

 

    Laster 

_________________________________________ 

 

Dimensionering 

överbyggnader 

_______________________________ 

 

 

Dimensionering 

_____________geoteknisk och jordbävning 

 

Figur 1. Översikt på Eurocodes delar. 
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2.1.2 Eurocode i Sverige 

De dimensioneringsregler som används vid dimensionering av 

byggnadsverk i Sverige idag är Eurocode. Dessa regler infördes och blev 

obligatoriska att följa den 1:a januari 2011 och ersatte då BKR (boverkets 

konstruktionsregler) som tidigare var de gällande reglerna i Sverige. 

Eurocode är som tidigare nämnt en följd från skapandet av den Europeiska 

unionen som förespråkar fri rörlighet av varor och tjänster. För att underlätta 

för bygg-/konstruktionsföretagen att verka utanför de nationella gränserna 

togs Eurocode fram (Eurocodes, 2013a). 

För dimensionering av geokonstruktioner gäller ”Eurocode 7: 

dimensionering av geokonstruktioner” som är uppdelad i två delar. Den 

första behandlar allmänna regler och den andra delen behandlar 

marktekniska undersökningar samt hur de ska utföras och tolkas. Det som 

går att utläsa ur del 1 är de allmänna regler och föreskrifter som ska 

tillämpas i hela EU vid dimensionering av geokonstruktioner. Till dessa 

allmänna regler tillåts det sedan att i varje land sätta sina egna krav på 

utvalda delar. Detta kan sammanfattas som att alla länder inom EU ska 

använda sig av samma beräkningsmetoder men varje land får individuellt 

sätta sina säkerhetsklasser utifrån klimat, erfarenhet mm. (CEN European 

Committee for Standardization, 2010a).  
 

 

2.1.3 Workshop i Dublin 

En internationell workshop anordnades I Dublin under våren 2005. Det 

skickades ut tio dimensioneringsexempel till alla medlemsländer med tanken 

att alla på förhand skulle räkna dessa exempel enligt EN 1997-1. Exemplen 

var noga utformade så att oklarheter över t.ex. jordparametrar m.m. inte 

skulle uppstå. 

Tabell 1. Visar spridningen mellan medlemsländernas resultat på de 

beräknade exemplen som skickats ut (SGI, 2006).  
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Den stora spridningen som erhölls diskuterades flitigt vid workshopen. 

Enstaka rapportörer analyserade de insända lösningarna och rapporterade 

följande förklaringar till skillnaderna. 

- olika dimensioneringssätt. 

- att man inte följt EN 1997-1. Man hade valt egna nationella 

regler. 

- man hade inte beaktat bruksgränstillståndet. 

- man använde olika dimensioneringsmodeller och modeller som 

inte var anpassade till problemet. 

- valet av partialkoefficienter och tillfälle vid vilket de appliceras, i 

början eller i slutet av analysen. Ibland har nationella 

partialkoefficienter använts för jämförelse. 

- olikheter i lastkombinationer vid analys av glidning. 

- hänsyn eller ej till s k ”over-dig” vid stödkonstruktioner (over-

dig = man schaktar djupare än avsett). 

- införandet av extra nationella krav som ej finns i EN 1997-1. 

- olika dimensioneringsförutsättningar. 

- olika bedömningar av effekten av grundvattensänkning.  

(SGI, 2006) 
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2.1.4 Eurocode SS – EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: 

Allmänna regler 

 

Följande kapitel återfinns i SS – EN 1997 del 1: 

 

           -   Kapitel 1 – Allmänt 

- Kapitel 2 – Grunder för geotekniskt dimensionering 

- Kapitel 3 - Geotekniska data 

- Kapitel 4 – Kontroll, utförande, uppföljning och underhåll 

- Kapitel 5 – Fyllning, avvattning, jordförstärkning och 

jordarmering 

- Kapitel 6 – Plattgrundläggning 

- Kapitel 7 – Pålgrundläggning 

- Kapitel 8 – Förankringar 

- Kapitel 9 – Stödkonstruktioner 

- Kapitel 10 – Hydrauliskt brott 

- Kapitel 11 – Totalstabilitet 

- Kapitel 12 – Bankar 

- Bilaga A – Partial och korrelationskoefficienter för 

brottgränstillstånd och rek. värden (normativ)  

- Bilaga B – Bakgrundsinformation om partialkoefficienter för 

dimensioneringssätt 1, 2 och 3 (informativ) 

- Bilaga C – Exempel på metoder för att bestämma jordtryck 

(informativ) 

- Bilaga D – Exempel på analytisk metod för beräkning av 

bärförmåga (informativ) 

- Bilaga E – Exempel på halvempirisk metod för uppskattning av 

bärförmåga (informativ) 

- Bilaga F – Exempel på metoder för sättningsberäkning 

(informativ) 

- Bilaga G – Ett exempel på metod för härledning av trolig 

bärförmåga för grundplattor på berg (informativ) 

- Bilaga H – Gränsvärden för bärverksdeformationer och 

fundamentrörelse (informativ) 

- Bilaga J – Förteckning över byggkontroll och uppföljning 

(informativ) 

- Bilaga NA – Nationellt valda parametrar m.m. (informativ) (CEN 

European Committee for Standardization, 2010a) 
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2.1.5 Eurocode SS-EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: 

Marktekniska undersökningar 

 

Eurocode SS-EN 1997, del 2 behandlar geotekniska undersökningar. Den 

innehåller 158 sidor, varav 82 sidor bilagor med exempel på tillämpning av 

fältundersökningsresultat och 76 sidor råd och principer för planering och 

redovisning av geotekniska undersökningar, metoder för bestämning av 

geotekniska parametrar och koefficienter, metoder för tolkning och 

värdering av undersökningsresultat samt allmänna krav på ett antal fält och 

laboratorieundersökningsmetoder. 

Följande kapitel återfinns i SS-EN 1997 del 2 

 

- Kapitel 1 – Allmänt 

- Kapitel 2 – Planering av geotekniska undersökningar 

- Kapitel 3 – Provtagning i jord och berg samt grundvattenmätning 

- Kapitel 4 – Fältundersökningar i jord och berg 

- Kapitel 5 – Laboratorieundersökningar för jord och berg 

- Kapitel 6 – Geoteknisk undersökningsrapport 

- Bilaga A-W (CEN European Committee for Standardization,  

 2010b) 
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2.1.6 Definitioner 

 

Geoteknisk kategori: Det finns 3st geotekniska kategorier (GK1, GK2, 

GK3).  Geoteknisk kategori 1 får tillämpas för en liten, konventionell och 

relativt enkel geokonstruktion, där laster, uppfyllnader och schaktdjup är 

begränsade och risk för stor personskada inte föreligger. Geoteknisk 

kategori 2 avser en geokonstruktion för vilken allmän praktisk erfarenhet 

finns - dimensionering och utförande sker med allmänt accepterade metoder. 

Utan dessa förutsättningar ska Geoteknisk kategori 3 tillämpas (Trafikverket 

2011a). 

 

Dimensioneringssätt: Det finns 3st dimensioneringssätt (DA1, DA2, DA3). 

Man väljer dimensioneringssätt efter typ av grundkonstruktion.  

 

 

 
 

Figur 2. Dimensioneringssätt utifrån grundläggningsmetod (Vägverket, 2008) 

 

DA2: Vid dimensionering i DA2 använder man sig av kombinationen som 

beskrivs i Eurocode. Korrektionsfaktorerna för detta dimensioneringssätt 

återfinns i bilaga A (CEN European Committee for Standardization, 2010a).  

- A1 + M1 + R2 
 

De olika faktorerna i DA2 står för: 

A1= partialkoefficient som läggs på lasterna vid brottgränstillstånd. 

M1= partialkoefficient som läggs på jordparametrarna. 

R2= partialkoefficient för bärförmåga vid plattgrundläggning 
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DA3: Vid dimensionering i DA3 använder man sig av kombinationen som 

beskrivs Eurocode. Korrektionsfaktorerna för denna kombination återfinns i 

bilaga A (CEN European Committee for Standardization, 2010a).  

- (A1 eller A2) + M2 + R3  

De olika faktorerna i DA2 står för: 

A1 & A2= partialkoefficient som läggs på lasterna vid brottgränstillstånd. 

M2= partialkoefficient som läggs på jordparametrarna. 

R3= partialkoefficient för bärförmåga vid plattgrundläggning 

 

STR: Strength/hållfasthet Gränstillstånd som beaktar inre brott eller stor 

deformation av bärverket eller bärverksdelarna, inklusive grundplattor, pålar 

etc. där hållfastheten hos bärverkets material är avgörande. 

 

GEO: Gränstillstånd som beaktar brott eller stor deformation i 

undergrunden där hållfastheten hos jord eller berg är av betydelse för 

bärverkets bärförmåga. 

EQU: Gränstillstånd som beaktar förlorad statisk jämvikt för bärverket där 

hållfastheten hos konstruktionsmaterial eller undergrund i huvudsak inte är 

avgörande. Vid geoteknisk dimensionering begränsas EQU till sällan 

förekommande fall såsom styv grundläggning på berg(Trafikverket, 2011a). 

Geoteknisk bärförmåga: Jordens eller bergets förmåga att ta upp laster 

från konstruktioner utan att det uppstår brott eller oacceptabla rörelser. 

 
 

 
2.1.7 Säkerhetsklasser   

 

Det finns 3st säkerhetsklasser (SK1, SK2, SK3). Dessa väljs enligt 

Boverkets (Boverket, 2008) och Vägverkets (Vägverket, 2004) föreskrifter. 

Säkerhetsklassvalet bestämmer värdet på partialkoefficienten γd.  

 

Säkerhetsklass 1 γd = 0,83 

 

Säkerhetsklass 2 γd = 0,91 

 

Säkerhetsklass 3 γd =1,0 

 

Tidigare applicerades γd på materialsidan, men enligt Eurocode flyttas 

säkerhetsklassen till lasterna. 
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SK 1: 

- Grundplatta på friktionsjord för flervåningshus 

- Grundplatta för envåningshus 

- Grundläggning med hel armerad bottenplatta 

SK 2: 

- Grundkonstruktion som bär konstruktion i SK 3 ska vara minst SK 2 

- Grundplatta på silt- och lerjord för flervåningsbyggnad 

SK 3: 

- Grundplatta där stora deformationer kan medföra kollaps av 

ovanförliggande konstruktion 

- Grundplatta vid schakt eller slänt där skred, ras eller skjuvdeformationer 

kan medföra kollaps i överliggande konstruktion (IEG, 2008) 

2.1.8 Lastfall enligt SS-EN 1997 

 

Lastfallen delas upp efter gynnsamma och ogynnsamma samt efter vilken 

typ av last det är (geotekniska, konstruktionslaster).  

 

Brottgränstillstånd  

Konstruktionslast gränstillstånd ogynnsamma laster:  

Ed = γd ∙ 1,35 ∙ Gkj,sup + γd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,1 ∙ Qk,1 + γd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i  

(6.10a i SS-EN 1990, används när andel variabel huvudlast är liten) 

 

Ed = γd ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ Gkj,sup + γd ∙ 1,5 ∙ Qk,1 + γd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i  

(6.10b i SS-EN 1990, används när andel variabel huvudlast är stor) 

Konstruktionslast gränstillstånd gynnsamma laster: 

Ed = 1,00 ∙ Gkj,inf 

Geotekniska ogynnsamma laster gränstillstånd: 

Ed = γd ∙ 1,10 ∙ Gkj,sup + γd ∙ 1,4 ∙ Qk,1 + γd ∙ 1,4 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i  

(6.10 i SS-EN 1990) 

Geotekniska gynnsamma laster gränstillstånd: 

Ed = 1,00 ∙ Gkj,inf 

Ed  dimensionerande lasteffekt 

γd partialkoefficient för säkerhetsklass 

Gkj,sup övre karakteristiskt värde för permanent last (sup = superior) 

Gkj,inf undre karakteristiskt värde för permanent last (inf = inferior) 
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Qk,1 karakteristiskt värde för variabel huvudlast 

Qk,i karakteristiskt värde för samverkande variabel last ”i” 

Ψ0,1 varaktighetskoefficient för variabel huvudlast  

Ψ0,i varaktighetskoefficient för variabel last ”i” 

 

Bruksgränstillstånd 

Konstruktions- och geotekniska ogynnsamma laster: 

Ed = Gkj,sup + Ψ2,1 ∙ Qk,1 + Ψ2,i ∙ Qk,i 

 

Konstruktions- och geotekniska gynnsamma laster: 

Ed = 1,00 ∙ Gkj,inf (Boverket, 2011). 

 
2.1.9 Lastkombinationer 

När det gäller vilka lastkombinationer som ska kontrolleras varierar detta 

från fall till fall utifrån vilka förutsättningar objektet har. Det som 

bestämmer antalet lastkombinationer är bland annat, varr lasterna angriper, 

hur stora lasterna är och hur objektet som ska bära upp lasterna är utformat. 

Det finns 3st lastkombinationer som är vanligt förekommande som 

presenteras nedan, där varje last är uppdelad på om det är gynnsamma laster 

eller ogynnsamma laster. Varje kombination som kan tänkas uppkomma 

måste kontrolleras för att säkerställa vilken av lastkombinationerna som blir 

den dimensionerande.  

Exempel på lastkombination 1 skulle kunna vara när man har maximal 

snölast och maximal vindlast.  

 

 

Tabell 2. Beskriver tre möjliga lastkombinationer. 

 

Lastkombination 1 2 3______ 

Vertikallast Vd ogyn Vd gyn Vd ogyn 

Horisontallast Hd ogyn Hd ogyn Hd gyn 

Moment  Md ogyn Md ogyn Md gyn  
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2.1.10 Symboler enligt Eurocode 7, appendix D 

A’ = B’ x L‘ Dimensionerande effektiv area på grundplattan, 

b  dimensionerande värden på basytans lutningsfaktorer, 

med index c, q och ɣ,  

B  plattbredd, 

B’  effektiv plattbredd, 

D  grundläggningsdjup, 

e  kraftresultantens excentricitet, med index B och L, 

i  lastens lutningsfaktorer, med index kohesion c, 

överlast q och tunghet ɣ, 

L  plattlängd, 

L’  effektiv plattlängd, 

m  exponent i formler för lutningsfaktorer i, 

N  bärighetsfaktorer, med index c, q och ɣ, 

q  överlagringstryck eller tryck av överlast på 

grundläggningsnivån, 

q’  dimensionerande effektivt överlagringstryck på 

grundläggningsnivån, 

s  formfaktorer för grundplattans basyta, med index c, q 

och ɣ, 

V  vertikal last, 

α lutning hos grundplattans basyta mot horisontalen, 

ᵧ’ dimensionerande effektiv tunghet hos jorden under 

grundläggningsnivån, 

θ Angreppsvinkel för H, 

φ’ Karakteristisk friktionsvinkel, 

α Grundfundamentetbasytas lutning mot 

horisontalplanet, (CEN European Committee for 

Standardization, 2010a) 
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2.1.11 Bärighetsformeln vid dränerade förhållanden (friktionsjord) enligt SS-EN 

1997 

När man dimensionerar en geokonstruktion måste man börja med att 

undersöka förhållandena/egenskaperna för den jord/plats som avses. Detta 

görs genom att det utförs en geoteknisk undersökning där en geotekniker 

fastställer:  

- Geoteknisk kategori (GK1, GK2 eller GK3),  

- Karakteristisk friktionsvinkel φk,  

- Tungheten på jorden över och under grundvattennivå (ɣ och ɣ’),  

- Grundvattennivåns läge, se sidan 

När grundundersökningen är slutförd och jordens egenskaper är fastställda 

kan dimensioneringen börja. 

Det första som görs är att konstruktören bestämmer vilken typ av beräkning 

som ska göras, i detta fall är det bärighetsekvationen (bilaga D). Därefter 

bestäms utefter grundundersökningen vilken typ av undergrund som 

kommer användas (dränerad eller odränerad). I denna rapport kommer 

endast bärigheten för dränerade förhållanden i friktionsjord bahandlas vilket 

ger att Eurocode 7 skall tillämpas:  

R/A’ = c’ Nc bc sc ic + q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ 
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Bärighetsformeln är uppdelad i tre delar som tar hänsyn till följande 

förhållanden: (Linköpings universitet, 2006). 

- Bärförmåga mot glidytebrott, beroende av jordens kohesionsandel. 

- Ökning av bärförmåga på grundläggningsnivån beroende av omgivande 

jord. 

- Bärförmåga på jord under plattan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Principiell uppbyggnad – bärförmåga (Bergdahl,1993) 

 

De värden som krävs när dimensioneringen ska starta är φ’, α, B’, L’,A’, H, 

V och c’. I de fall där det inte finns någon horisontalkraft H eller 

kohesionsandel c’ kommer faktorerna, H och c’ sättas till noll. Då det saknas 

horisontalkraft kommer även den effektiva längden och bredden bli lika med 

den faktiska längden och bredden på fundamentet. 

. 
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2.1.12 Friktionsvinkel 

Friktionsvinkeln är ett mått på jordens hållfasthet, denna kan även benämnas 

rasvinkel. Formeln för att räkna ut den dimensionerande friktionsvinkeln 

beskrivs nedan.  

   = 
 

  
          

 

2.1.13    

Faktorn   är en är en partialkoefficient som ökar säkerheten på vissa av 

jordparametrarna och som det skall tas hänsyn till vid framräkning av de 

dimensionerande värdena. 

 

Tabell 3. Visar de partialkoefficienterna som ska appliceras på  

 jordparametrarna enligt SS-EN 1997. 

 
Symbol 

PARTIALKOEFICIENTER 
ENLIGT SS-EN 1997 

Friktionsvinkel γϕd 1,25 

Effektiv kohesion γcd 1,25 

Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1,4 

Enaxlig tryckhållfasthet γs:t 1,4 

Tunghet γa 1 

 

 

2.1.14 Omräkningsfaktor ɳ 

Faktorn ɳ används vid beräkningen av dimensionerande materialvärden 

(t.ex. friktionsvinkel) och tas fram av geoteknikern. Man tar hänsyn till 

osäkerheter gällande jordegenskaper, noggrannhet och omfattning av 

markundersökningen och den specifika konstruktionen med 

omräkningsfaktorn ɳ.  

 

Denna kan bestämmas med bedömning där man beaktar ovanstående 

parametrar, alternativt göras detta med hjälp av ekvationen: 

 ɳ = ɳ1   ɳ2   ɳ3   ɳ4   ɳ5   ɳ6   ɳ7   ɳ8   
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Delfaktorer som tar hänsyn till marken och markundersökningen (ɳ1-

ɳ4) 

ɳ1 = Egenskapens naturliga variation (definierad av variationskoefficienten 

V) 

ɳ2 = Antal oberoende undersökningspunkter, 

ɳ3 = Osäkerhet relaterad till bestämning av jordens egenskaper, 

ɳ4 = Geokonstruktionens närhet till undersökningspunkt, 

 

Delfaktorer som tar hänsyn till geokonstruktionens geometri och 

utformning 

ɳ5 = Omfattning av den del av marken som bestämmer beteendet hos 

geokonstruktionen i det betraktade gränstillståndet, 

ɳ6 = Geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till fasta delar 

i marken, 

 

Delfaktorer som tar hänsyn till 

ɳ7 = typ av brottmekanism (segt eller sprött), 

ɳ8 = Parameterns betydelse i förhållande till övriga dimensionerande 

egenskaper, 

Saknas detaljerade kunskaper kan man gruppera faktorerna enligt ovan och 

ge ett sammanvägt värde enligt nedan (för beräkning av plattor). 

 

Delfaktorerna ɳ1 ɳ2 ɳ3 ɳ4  

0,70-1,05 för odränerad skjuvhållfasthet (normalvärde 0,95) 

0,80-1,10 för dränerad skjuvhållfasthet (normalvärde 1,00) 

 

Delfaktorerna ɳ5 ɳ6 

1,00 för långsträckt platta 

0,90-1,00 för rektangulär platta 
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Delfaktorerna ɳ7 ɳ8 

1,00 för odränerad skjuvhållfasthet, 

1,10 för dränerad skjuvhållfasthet, 

 

Omräkningsfaktorn ɳ (den totala produkten av delfaktorerna) får aldrig 

sättas större än 1,1 (IEG, 2008). 

 

 

 
2.1.15 Korrektionsfaktorer enligt SS-EN 1997-1,  del 1 

Vid bestämning av bärigheten för ett visst grundfundament används 

bärighetsformel som är uppbyggd av ett antal olika parametrar som beskrivs 

nedan. Dessa olika parametrar tar hänsyn till faktorer som påverkar 

bärigheten. 

 

- Bärförmåga 

Nq = e
π tanφ’ 

∙ tan
2
(45+ φ’/2) 

Nc = (Nq – 1) cot φ’ 

Nγ = 2 (Nq- 1) tan φ’, där δ≥ φ’/2 (rå basyta) 

 

- Lutning hos grundplattans basyta 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’) 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
 

 

- Grundplattans form 

sq = 1+ (B’/ L’) sin φ’ För rektangulär form. 

sq = 1+ sin φ’  För kvadratisk eller cirkulär form. 

sγ = 1- 0,3 (B’/ L’)  För rektangulär form. 

sγ = 0,7  För kvadratisk eller cirkulär form. 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1) För rektangulär, kvadratisk eller 

cirkulär form 
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- Lastens lutning, orsakad av en horisontell lastkomposant H 

ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’) 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+ 1 

m = mB= [2+ (B’/L’)]/ [1+ (B’/L’)] Då H verkar i riktning av 

B’ 

m = mL= [2+ (L’/B’)]/ [1+ (L’/B’)]  Då H verkar i riktning av 

L’ 

(CEN European Committee for Standardization, 2010a) 

 
2.1.16 Momentet och horisontallastens inverkan på effektiva arean 

Vid förekomst av böjande moment eller horisontalkraft på ett fundament, 

kommer dessa krafter resultera i att den effektiva arean (A’) förändras. Detta 

beror på att den resulterande vertikala kraft som belastar fundamentet 

kommer flyttas från det geometriska centrum med avståndet ”e”. Den 

effektiva arean är beroende av den effektiva fundamentsbredden (B’) och 

den effektiva fundamentsländen (L’) och beräknas ur följande samband:  

B’ = B- 2eb Där B’ / L’ ≤ 1 

L’= L- 2el 

A’= B’ ∙ L’ 

Den effektiva arean kan beskrivas som den area där grundtrycket ligger 

jämnt fördelat. Denna area kan geometriskt skådas som den största 

symetriska area som kan uppnås då den vertikala kraftresultanten är placerad 

i dess centrum (IEG, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Beskriver effektiva arean, bredden och längden (Bergdahl, 1993) 
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2.1.17 Effektiva vertikalspänningen q’ 

Då q’ ska bestämmas finns det två parametrar att ta hänsyn till, den första är 

grundvattnets läge (GVY) och den andra är grundläggningsnivån. 

 Om grundvattennivån befinner sig under grundläggningsnivån, 

 q’ = ɣ · dmin. 

Om grundvattennivån befinner sig över grundläggningsnivån, 

q’ =  ɣ · d1 + (ɣm- ɣw) · d2 = ɣ · d1 + ɣ’ · d2 (IEG, 2008) 

 

 

Figur 5.  Beskriver de två förhållanden som kan förekomma, GVY under 

grundläggningsnivå respektive GVY över grundläggningsnivå 

(IEG, 2008). 

 

ɣ  jordens tunghet (kN/m
3
), 

ɣm jordens tunghet i vattenmättat tillstånd (kN/m
3
), 

ɣw vattnets tunghet (kN/m
3
), 

ɣ’ jordens effektiva tunghet (kN/m
3
), 

dmin minsta grundläggningsdjup (m),  

d1 avståndet från lägsta markyta till grundvattenytan (m),  

d2 avståndet från grundläggningsnivån till grundvattenytan (m), (IEG, 

2008) 
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2.1.18 Densitet på jordmaterial under grundläggningsnivån 

I den tredje delen i bärighetsekvationen som tar hänsyn till bärförmågan hos 

jorden under plattan använder man sig av egentyngden på jorden under 

grundläggningsnivån. Om grundvattenytan ligger ovanför 

grundläggningsnivån väljs ɣ till ɣ’ under förutsättning att det råder 

hydrostatiska grundvattenförhållanden. 

I de fall grundvattenytan finns inom djupet B’ under grundläggningsnivån 

väljs ett viktat medelvärde ɣeq av tungheten ɣ och effektiva tungheten ɣ’ 

utefter följande samband. 

ɣeq = ɣ  
  

  
 + ɣ’

     

  
 

ɣeq ekvivalent tunghet 

d2 avståndet från grundvattenytan till grundläggningsnivån (m)

 0 ˂ d2 ˂ B’ 

B’ effektiv plattbredd (IEG, 2008) 

 

2.2 IEG (Implementeringskommissionen för Europastandarder inom 

geoteknik). 
 

IEG är en branschgemensam organisation som startades 2005, avslutades 

våren 2011 och har representanter från: 

- Entreprenörer 

- Konsulter 

- Myndigheter 

- Materialtillverkare 

- Högskola 

- Forskningsinstitut (IEG, 2011) 

 

IEG beskriver sitt mål på sin hemsida: 

 

IEG är en ideell förening, under Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademins, IVAs, hägn, som har till uppgift att 

initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av 

Europastandarder inom Geoteknikområdet, vilka inom de närmaste 

åren enligt EU-direktiv och lagen om offentlig upphandling kommer 

att ersätta och komplettera stora delar av dagens svenska geotekniska 

regelverk.  

Syftet är också att säkerställa att det tas fram nödvändiga hjälpmedel 

i form av anpassade handböcker o. dyl. (IEG, 2010)  
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2.2.1 Bärighetsformeln vid dränerade förhållanden (friktionsjord) enligt IEG 

I trafikverkets författningssamling skriver man om bilaga D: 

Bilaga D behåller sin informativa karaktär vid den nationella 

tillämpningen. Det förutsätts dock att hänsyn till 

grundläggningsnivå, hållfasthet hos jorden över 

grundläggningsnivån samt att lutande intilliggande markyta beaktas 

vid en eventuell tillämpning. (Trafikverket, 2011b)  

 

Att den endast är informativ innebär att man inte behöver rätta sig efter den 

så länge som man använder en metod som är erkänt fungerande. Detta har 

IEG utnyttjat och använder sig således av den beräkningsmetod som tidigare 

användes i BKR. Denna beräkningsmodell för bestämning av den vertikala 

bärförmågan kan skrivas enligt nedan. 

qbd = cd ∙ Ncd ∙ ξc + qd ∙ Nqd ∙ ξq + 0,5 ∙ ɣ’ ∙ bef ∙ Nɣd ∙ ξɣ  

 

Precis som den informativa bärighetsformeln i SS-EN 1997-Del 1, bilaga D 

är bärighetsformeln som anges i tillämpningsdokumentet IEG här tidigare, 

också uppdelad i tre delar. De olika delarna behandlar följande och kan 

schematiskt delas upp enligt figur 3 sidan 14.  

- Bärförmåga mot glidytebrott, beroende av jordens kohesionsandel. 

- Ökning av bärförmåga på grundläggningsnivån beroende av omgivande 

jord. 

- Bärförmåga på jord under plattan (Linköpings universitet, 2006).  

 

Vid dimensionering av friktionsjord kan cd (kohesionsandelen) antas till 

noll, vilket ger: 

qbd = qd ∙ Nqd ∙ ξq + 0,5 ∙ ɣ’ ∙ bef ∙ Nɣd ∙ ξɣ 

 

Vid dimensionering av odränerade kohesionsjordar ansätts ofta φ= 0 vilket 

ger att Nɣ= 0 som resulterar i följande omskrivning av bärighetsformeln: 

qbd = cd ∙ Ncd ∙ ξc + qd ∙ Nqd ∙ ξq 
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2.2.2 Symboler 

qbd  grundtryckets dimensionerande brottvärde, 

cd  dimensionerande skjuvhållfasthet, kohesionsandel, 

q’ dimensionerande överlagringstryck på 

grundläggningsnivån, 

ɣ’ viktat värde på jordens effektiva tunghet under 

grundläggningsnivån, 

B’  plattans effektiva bredd, 

L’   plattans effektiva längd, 

A’  plattans effektiva area, 

φ’  dimensionerande friktionsvinkel, 

el avstånd mellan fundamentets geometriska 

centrumlinje och kraftresultantens angreppspunkt i 

längdriktningen (m), 

eb avstånd mellan fundamentets geometriska 

centrumlinje och kraftresultantens angreppspunkt i 

breddriktningen (m), 

d2  avstånd från grundläggningsnivån till grundvattenytan 

  (m), 

d  grundläggningsdjupet (m), 

dmin minsta grundläggningsdjupet (m), 

Ncd, Nqd, Nɣd dimensionerande bärighetsfaktorer som är en funktion 

av jordens dimensionerande friktionsvinkel, 

ξc, ξq, ξɣ korrektionsfaktor för avvikelser från de 

förutsättningar under vilka bärighetsfaktorerna 

framtagits, 

 ξc = dc sc ic gc bc  Där d, s, I, g och b är 

 ξq = dq sq iq gq bq korrektionsfaktorer som 

 ξɣ = dɣ sɣ iɣ gɣ bɣ beskrivs nedan. 
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dc, dq, dɣ inverkan av hållfasthet hos jorden över 

grundläggningsnivån, 

sc, sq, sɣ inverkan av fundamentform, 

ic, iq, iɣ inverkan av lutande last, 

gc, gq, gɣ inverkan av lutande intilliggande markyta, 

bc, bq, bɣ inverkan av lutande basyta på fundament, (IEG, 

2008) 

 

 
2.2.3 Korrektionsfaktorer enligt IEG 

Bärighetsformeln som beskrivs i IEG är tillämpningsbar i Sverige och står 

beskriven tidigare. IEGs bärighetsformel uppdelad i olika faktorer som 

påverkar bärigheten utifrån vilka förutsättningar den omgivande 

jorden/marken har. Faktorerna som ingår i IEGs version av bärighetsformeln 

har utökats och tar hänsyn till fler omständigheter än den informativa 

metoden i Eurocode. Den versionen som används i Sverige har även ändrat 

några av de beräkningar som leder fram till korrektionsfaktorerna. 

De korrektionsfaktorer som har ändrade beräkningsmetoder är markerade 

med ”*” efter. 

- Bärförmåga  

Nqd = 
       

       
 ∙ eπ tanφ’  

Ncd = (Nq – 1) cot φ’, där φ’≠ 0 

Nγ =(0,08705+0,3231 sin(2φ’)- 0,04836 sin
2 
(2 φ’)) ∙ 

       

       
 e 

(3П/2)tanφ’
-1  
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Figur 6. Visar N-faktorer utifrån dimensionerande friktionsvinkel 

      (IEG 2008). 

 

- Lutning hos grundplattans basyta  

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’) 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
  

 

- Grundplattans form  

sc = 1+ 
       

   
  , där φ’ ≠ 0 

sγ = 1- 0,4 (B’/ L’) *  

sq = 1+ (B’/ L’) tan φ’ 

 

- Lastens lutning, orsakad av en horisontell lastkomposant H 

- ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’), där φ’ ≠ 0 

- iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m 

- iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+ 1
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- Inverkan av jordens hållfasthet över grundläggningsnivån 

dc = 1+ 0,35 
 

  
 , dc ≤ 1,7 *  

dq = 1+ 0,35 
 

  
 , dc ≤ 1,7 * 

dγ = 1 * 

 

- Inverkan av lutande intilliggande markyta 

gc =              * 

gq = 1- sin(2β) * 

gγ = 1- sin(2β) * (IEG, 2008) 

 

 

2.2.4 γM 

γM antar andra värden i IEG då det räknas utifrån de nationellt valda 

parametrarna som anges i EKS 8. 

 

Tabell 4. Visar de nationellt valda Partialkoefficienterna för γM 

 
Symbol 

PARTIALKOEFICIENTER 
ENLIGT NATIONELLT 

GJORDA VAL 

Friktionsvinkel γϕd 1,3 

Effektiv kohesion γcd 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1,5 

Enaxlig tryckhållfasthet γs:t 1,5 

Tunghet γa 1 
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3. Metod 

 

Utan en god förståelse för Eurocode skulle syftet med arbetet inte kunna 

uppnås. De första två veckorna användes till att läsa in Eurocode, bekantas  

med begrepp och få förståelse för bärighetsformeln och dess koefficienter. 

Detta kommer till största del göras med litteraturstudier av gamla 

examensarbeten och mail- samt telefonkontakt med ämneskunniga.  

 

Studierna fortsätter med att räkna på typexempel och på så sätt hitta och reda 

ut de oklarheter som uppkommer. När tillvägagångssättet för jords bärighet 

enligt Eurocode är utrett är det dags att börja skriva programmet.   

 

Programmet ska skrivas i Excel och eftersom målet är att få det så lättanvänt 

som möjligt krävs att många av Excels avancerade funktioner utnyttjas. 

Kunskapen om dessa kommer erhållas av Peter Strand på Pehrsco och 

youtube-tutorials. När merparten av programmet är färdigskrivet kommer 

stor del av tiden läggas på att skriva rapporten samtidigt som programmet 

finslipas successivt. 

 

Det kommer göras kontroller på att programmet räknar rätt , genom att 

handberäkningar jämförs med beräkningar från programmet där samma 

värden används. Dessutom ska det räkna ytterligare ett par exempel där 

beräkningssättet i Eurocodes informativa bilaga D jämförs med det i IEG. 
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4. Genomförande 

För att möjliggöra en jämförelse mellan de två olika 

dimensioneringsmetoderna räknas nedan två exempel på möjliga uppgifter 

som en konstruktör kan ställas inför. Det första av varje exempel är 

dimensionerat efter den informativa metod som beskrivs i bilaga D och efter 

det följer samma exempel beräknat utifrån de nationella standarderna som 

gäller i Sverige och med hjälp av beräkningsprogrammet. För fullständiga 

beräkningar se bilaga 1-4. 

 

4.1 Handberäkningar 

De dimensioneringsmetoder som använts vid handberäkning är Eurocode 7, 

bilaga D som är en informativ metod och som inte bör räknas med rakt av 

vid dimensionering av plattor. Sedan har även IEG ”tillämpningsdokument” 

rapport 7 använts för att ge ett exakt svar på hur dimensionering kan utförs i 

Sverige.  

I Eurocode anges det att bilaga D endast är informativ och i den nationella 

bilagan (EKS) att det bör tas hänsyn till mer parametrar än de som tas upp i 

den. Exempelvis grundläggningsdjup, grundvattenytans läge och 

intilliggande lutande markyta är några av de som inte tas hänsyn till. Det 

finns dock risk att konstruktörer ute i landet missar detta och att det blir fel 

vid dimensioneringen vilket kan få väldiga konsekvenser. 

När dimensioneringen däremot utförs enligt IEG tas det hänsyn till 

grundvattenytans läge, grundläggningsdjup och lutande intilliggande 

markyta. Detta ger skillnad för bärigheten på jorden under plattan vilket 

kommer leda till skillnad i geometri för grundplattan. 
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4.2 Exempel 1 enligt SS-EN 1997, bilaga D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Nc bc sc ic + q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ 

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden 

kommer bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ 

R/A’ = 690,2 kN/m
2
    

R= 3450,9 kN  

 

 

 

 

 

 

Vd = 2200 kN 

φ’ = 27,4˚ 

ɣ = 18 kN/m
3
 

ɣ’ = 11,2 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerad. 
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4.3 Exempel 1 enligt IEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Ncd bc sc ic gc dc+ q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ    

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden 

kommer bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ 

R/A’ = 814,2 kN/m
2 

R= 4071,1 kN  

 

 

 

Vd= 2200 kN 

φ’= 27,4˚ 

ɣ= 18 kN/m
3
 

ɣ’= 11,2 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerad. 
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4.4 Exempel 1 enligt JAHA-Beräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = 814 kN/m
2 

R= 4071 kN  
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4.5 Exempel 2 enligt SS-EN 1997, Bilaga D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Nc bc sc ic + q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ 

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden 

kommer bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ     

R= 1234,39 kN 

 

 

 

 

 

 

Vd= 1800 kN 

Hd= 144 kN 

φ’= 25,7˚ 

ɣ= 17 kN/m
3
 

ɣ’= 10,6 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerade förhållanden. 
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4.6 Exempel 2 enligt IEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Ncd bc sc ic gc dc+ q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ    

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden 

kommer bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ 

R/A’ = 569 kN/m
2 

R= 1911,8kN 

 

 

 

 

 

Vd= 1800 kN 

Hd= 144 kN 

φ’= 25,7˚ 

ɣ= 17 kN/m
3
 

ɣ’= 10,6 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerade förhållanden. 
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4.7 Exempel 2 enligt JAHA-Beräkning 

 

 

R/A’ = 569 kN/m
2 

R= 1912 kN 
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4.8 Beta-test av JAHA-Beräkning 

För att fastställa säkerheten av beräkningarna i beräkningsprogrammet 

utfördes beräkningar för hand parallellt med att identiska beräkningar 

utfördes i programmet. För fullständiga uträkningar se bilaga 5-7   

Testerna utfördes i tre omgångar där följande kontrollerades: 

- Säkerhetsklass 1 och lastkombination 3 

- Säkerhetsklass 2 och lastkombination 2 

- Säkerhetsklass 3 och lastkombination 1 

Handberäkningarna jämfördes sedan med beräkningarna från programmet 

där följande resultat erhölls.  

 

Säkerhetsklass 3, lastfall 1  

Handberäkning = 1638 kN 

Beräkningsprogram = 1638 kN 

 

Säkerhetsklass 2, lastfall 2 

Handberäkning = 1491,9 kN 

Beräkningsprogram = 1492 kN används det absoluta 

värdet får vi: 1 491,9 kN. 

 

Säkerhetsklass 1, lastfall 3 

Handberäkning = 1760,1 kN 

Beräkningsprogram = 1760 kN används det absoluta 

värdet får vi: 1 760,1 kN. 

 

Resultatet från Beta-testet av programmet visar att resultatet till fullo 

stämmer utifrån de exempel som är räknade. 



  
 

 
36 

Hampus Lexander & Jacob Johansson 

5. Resultat och analys 

Skillnaden mellan bilaga D och IEG är följande: 

- Formeln för sγ skiljer sig 

- Formeln för Nγ skiljer sig 

 

Skillnad mellan Eurocode och EKS för plattgrundläggning på friktionsjord 

är följande: 

- Partialkoefficienterna γM har olika värden. 

- Hänsyn tas inte till inverkan av grundläggningsnivå, 

hållfasthet över grundläggningsnivå samt lutande intilliggande markyta. 

 

 

 

5.1 Skillnad mellan sγ  

I IEG beräknas Nγ enligt det beräkningssätt som användes i BKR och i 

bilaga D har konstanten sänkts i formeln från 0,4 => 0.3 

IEG   - sγ = 1- 0,4 ∙ (B’/ L’) 

Bilaga D  - sγ = 1- 0,3 ∙ (B’/ L’) 

 

 

 

5.2 Skillnad mellan Nγ 

I IEG beräknas Nγ enligt det beräkningssätt som användes i BKR. Resultatet 

för karakteristiska friktionsvinklar presenteras i tabell 5 nedan. 

 

Nγ = (0,08705+0,3231∙ sin(2φ’)– 0,04836∙ sin
2
(2φ’))∙ 

       

       
∙  

  

 
     

-1 

I Eurocodes bilaga D beräknas Nγ enligt följande formel nedan. Tabell 5 

beskriver resultatet för karakteristiska friktionsvinklar enligt bilaga D. 

Nγ = 2 ((e
π tanφ’ 

∙ tan
2
(45+ φ’/2))- 1) tan φ 
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Tabell 5, N-faktorer enligt IEG och SS-EN 1997  

ϕk Nγ  bilaga D Nγ  IEG 

26 5,1 3,6 

27 5,9 4,2 

28 6,8 4,9 

29 7,8 5,6 

30 9 6,5 

31 10,4 7,5 

32 12 8,7 

33 13,9 10 

34 16 11,7 

35 18,5 13,5 

36 21,4 15,8 

37 24,9 18,4 

38 28,9 21,5 

39 33,6 25,2 

40 39,2 29,6 

 

5.3 Säkerhetsfaktorer 

Vid dimensionering i DA3 används följande partialkoefficienter γM för 

jordparametrarna (M2).  

Tabell 6, Jämförelse mellan partialkoefficienterna för jordparametrar.  

 

PARTIALKOEFICIENTER 
ENLIGT SS-EN 1997 

PARTIALKOEFICIENTER ENLIGT 
NATIONELLT GJORDA VAL 

Friktionsvinkel 1,25 1,3 

Effektiv kohesion 1,25 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet 1,4 1,5 

Enaxlig tryckhållfasthet 1,4 1,5 

Tunghet 1 1 

 

5.4 Bärighetsdifferens mellan Bilaga D och IEG 

Resultatet som kan utläsas ur dimensioneringsexemplen som räknats är att 

vid precis tillämpning av bilaga D blir bärigheten lägre än om man räknar 

enligt de metoder och partialkoefficienter som ska appliceras vid 

dimensionering i Sverige. Anledningen till att bärigheten blir lägre vid 
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dimensionering enligt bilaga D än vid tillämpning av IEG beror på att de 

använder olika metoder för att beräkna koefficienterna Nγ och sγ. Det tas 

vidare ingen hänsyn till grundläggningsdjup eller lutande markyta i bilaga D 

vilket ger en lägre hållfasthet. På s124 i EKS går det utläsa att man vid 

dimensionering av geokonstruktioner i Sverige måste ta hänsyn till detta 

vilket görs när beräkningarna utförs enligt den metod som framförs i IEG.  

Jämförelsen av dessa två metoder framförs nedan och visar att det vid 

dimensionering enligt bilaga D behövs fundament med större effektivarea 

för att jorden ska klara bära lasten.  
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5.4 jämförelse mellan bilaga D, IEG och JAHA-Beräkning, exempel 1 

Bärigheten för det valda fundamentet (2x2,5m) i exempel 1 fick utslaget 

enligt nedan:   

Bilaga D (informativ)  R= 3451 KN 

IEG    R=4071 KN 

JAHA-Beräkning  R=4071 KN 

 

Anledningen till att JAHA-Beräkning får samma resultat som IEG beror på 

att beräkningsprogramet räknar efter de nationellt valda parametrarna för 

Sverige. Det vill säga att resultatet för de båda beräkningarna är gjorde efter 

samma metod med samma säkerhetsklasser.  

Skillnaden mellan den informativa metoden som beskrivs i bilaga D och de 

nationella valen som ska användas i Sverige (IEG) ger 17,9 % högre 

hållfasthet på jorden enligt IEG. 

 

Figur 7. Visar variationen mellan bilaga D, IEG och beräkningsprogrammet. 

Jämförelsen ovan visar att programmet levererar ett 100 % korrekt svar. 
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5.5 jämförelse mellan bilaga D, IEG och JAHA-Beräkning, exempel 2 

Bärigheten för det valda fundamentet (1.8x2,4m) i exempel 2 fick utslaget 

enligt nedan:   

Bilaga D (informativ)  R= 1 234 KN 

IEG    R=1 912 KN 

JAHA-Beräkning  R=1 912 KN 

 

Anledningen till att JAHA-Beräkning erhåller samma resultat som IEG 

beror av att beräkningsprogramet räknar efter de nationellt valda 

parametrarna för Sverige. Det vill säga att resultatet för de båda 

beräkningarna är gjorde efter samma metod med samma säkerhetsklasser.  

Skillnaden mellan den informativa metoden som beskrivs i bilaga D och de 

nationella valen som ska användas i Sverige (IEG) ger 55 % högre 

hållfasthet på jorden emligt IEG. 

 

 

Figur 8. Visar variation mellan bilaga D, IEG och beräkningsprogrammet. 

Jämförelsen ovan visar att programmet levererar ett 100 % korrekt svar. 
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5.6 Förslag till fortsatta undersökningar 

Framtida examensarbete kan undersöka de delar av plattgrundläggning som 

inte behandlats i detta examensarbete, t.ex. plattgrundläggning på 

kohesionsjord eller grundläggning på friktionsjord vid odränerade 

förhållanden. Vidare skulle det vara intressant om det kunde göras ett 

liknande arbete men med inriktning på grundfundament där man behandlar 

själva konstruktionen av fundamentet. Aspekter att tänka på vid ett arbete 

som set skulle kunna vara armeringsmängd, sprickvidd, tjocklek mm. Skulle 

detta göras kunde båda dessa examensarbeten och beräkningsprogram ligga 

som ett led i dimensionering av grunder (friktionsjord dränerade 

förhållanden).    

 

5.7 Analys 

I samband med att Eurocoderna skulle börja användas i Sverige startades 

IEG (Implementeringskommissionen för Europa-standarder inom 

Geoteknik) för att underlätta övergången från BKR. I Eurocode finns det en 

informativ bilaga (Bilaga D) som beskriver principen för dimensioneing av 

platt grundläggning. Denna bilaga och Eurocode kompletteras sedan med en 

nationell bilaga EKS 8 (sid 124 paragraf 34) som anger de förändringar som 

skiljer sig för dimensionering i Sverige. Det som skiljer sig i bilaga D är det 

som anges i EKS 8 på sid 124 paragraf 34 där det förutsätts att man även tar 

hänsyn till inverkan av grundläggningsnivå, hållfasthet över 

grundläggningsnivå och lutande intilliggande markyta, något som bilaga D 

inte beaktar. Eftersom bilaga D endast är informativ valde IEG att gå ifrån 

den och istället använda sig av den gamla dimensioneringsmetoden från 

BKR vid plattgrundläggning. I programmet används det dimensioneringssätt 

som IEG har tagit fram, det vill säga metoden som användes i BKR. 

Programmet använder de partialkoefficienter som anges i EKS och som 

gäller för Sverige för att programmet ska räkna efter de förhållanden som 

förekommer i Kronoberg. Detta innebär att de räknar enligt Eurocodes 

regler, men använder där det finns utrymme för val de Svenska värdena för 

partialkoefficienter.  

Detta medför att när man dimensionerar plattor med hänsyn till jordens 

bärighet har beräkningsmetoderna inte ändrats drastiskt mellan Eurocode 

kontra BKR. Det som är den tydliga skillnaden mellan de två är att i 

Eurocode läggs säkerhetsfaktorerna på lasterna istället för materialet. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Jämförelserna har gjorts utifrån en exakt tolkning av bilaga D och det 

dimensioneringssätt som IEG har tagit fram för dimensionering av 

plattgrundläggning enligt Eurocode. 

  

Beräkningsprogrammet är utfört enligt IEG och följer de nationella val som 

är valda i EKS. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Lastkapacitet på plattor har jämförts med hjälp av teoretiska värden för att 

finna hur stor skillnaden är mellan de båda metoderna som skulle utvärderas.  

Företaget som samarbetats med var tydliga med vad för sorts förutsättningar 

de ofta räknade på och hur de ville ha programmet utformat, vilket lett till att 

lägga fokus på parametrar som är vanligt förekommande i Kronoberg. Det 

har därav bortsetts från udda förekommande förutsättningar som, t.ex. 

lutande markyta, kohesionsjord mm då det sällan grundläggs på ställen där 

detta förekommer hos brukarna av programmet. Detta har lett till att 

beräkningsprogrammet fungerar utmärkt för normalfall i områden med 

friktionsjord, men däremot inte alls för t.ex. kohesionsjordar då dessa 

parametrar är helt uteslutna. Det går dock bra att använda programmet till att 

ta fram effektivarea och dimensionerande laster från karakteristiska laster 

oavsett vad för typ av jord man grundlägger på.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Målet med detta examensarbete var att undersöka vilka skillnader som finns 

mellan bilaga D från Eurocode med de nationella val som är gjorda enligt 

den nationella bilagan (EKS) och tillämpningsdokumentet från IEG. Utifrån 

att lokalisera de skillnader som förekommer mellan de olika 

beräkningssätten blir det lättare att förstå varför resultatet skiljer sig. 

 
6.2.1Eurocode 

Bilaga D som förekommer i Eurocode 7 anges vara informativ och i den 

nationella bilagan EKS 8 anges det sedan att den inte få användas i sin 

ursprungliga form. För att få använda denna metoden/beräkningssättet i 

Sverige måste det tas hänsyn till grundläggningsnivå och lutande 

intilliggande markyta. Anledningen till att det inte finns någon normativ 

beräkningsmetod för plattgrundläggning i Eurocode beror på att EN 1997- 

Del 1 är resultatet av ett kompromissande mellan 18 länder. Dessa länder har 

olika undersökningsmetoder, markförutsättningar, byggregler och 
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utvärderingsmetoder vilket resulterat i skillnader på 

dimensioneringsmetoder. 

Vi anser att syftet med Eurocode försvinner lite när det godkänns att 

medlämsländerna får räkna med de metoder som de själva väljer. Genom att 

endast ange vilka parametrar som ska tas hänsyn till vid dimensionering gör 

det att länderna väljer de metoder som de känner sig säkra med för att slippa 

införandet av nya metoder som kostar tid och pengar. När medlemsländerna 

räknar med olika metoder kommer de inte få samma resultat, vilket ger att 

man är tillbaks på ruta ett där en konstruktion som är dimensionerad i ett 

land kanske kräver mycket mindre fundament än en som är dimensionerad i 

dess grannland, Vilket missgynnar tanken av fri handel på lika villkor 

mellan medlemsländerna. 

Vi menar att det skulle vara bättre och lättare om CEN angav alla de 

parametrar som bör tas hänsyn till vid dimensionering av grundfundament i 

bilaga D. När alla förhållanden som bör beaktas är behandlade skulle bilaga 

D istället för att vara informativ nämnas som normativ. Detta skulle då 

tvinga medlämsländerna att ändra sina dimensioneringssätt till de nya och 

därmed göra att samma konstruktion får samma dimensioner oavsett vilket 

land som dimensionerat det.  

6.2.2 IEG 

IEG är en nationell kommission som startades för att underlätta arbetet med 

att implementera de nya Eurocode reglerna i Sverige. Denna organisation 

var endast verksam under sex år, och anledningen till detta var att man då 

hade tagit fram dokument för att underlätta implementeringen av Eurocode 7 

i Sverige. 

Det som skiljer IEG’s metod från Eurocode 7, och som kan ses som positivt 

är att man har försökt behålla så mycket som möjligt från de gamla 

metoderna (BKR) som användes innan Eurocode infördes i Sverige. Att IEG 

har utfört det arbete som de har gjort är mycket positivt med avseende på att 

det i Eurocode och EKS endast anges att man ska ta hänsyn till olika 

förhållanden men inte hur. Hur man skulle kunna räkna för att dimensionera 

grundfundament framförs däremot i IEG’s rapport genom att de anger vilka 

metoder de har räknat med och även exempel på hur beräkningarna har 

genomförts. 

 

 

6.3 Slutsatser 
 

Vi gillar idén med Eurocode, att byggindustrin enklare ska kunna konkurrera 

utöver landsgränserna inom EUs medlemsländer tack vare att man använder 

samma normer. Då vi har avgränsat oss till en del (plattgrundläggning) av 
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Eurocode 7 (dimensionering av geokonstruktioner) är det i synnerhet den vi 

syftar på när vi använder begreppet Eurocode.  

 

Vi tycker det är synd att de inte varit tydligare med denna delen och 

verkligen bestämt att det är denna som gäller. Nu med nationell tillämpning 

och ingen normativ bilaga försvinner lite av själva syftet med Eurocode då 

medlemsländerna tillåts att göra på sitt eget sätt precis som tidigare. Visst 

har vi förståelse för att det finns skillnader såsom klimat och jordtyp mellan 

medlemsländerna, men vi tycker ändå att det borde gått att ta hänsyn till 

dessa med fler koefficienter och att man verkligen gjort en normativ bilaga 

som gäller. 

 

Detta skulle räta ut frågetecken om vad det är som gäller och främjat fri 

konkurrens. Som det är nu så finns det inget riktigt rätt eller fel utan är 

ganska godtyckligt, man kan med hjälp av den nationella bilagan se vilka 

ytterligare faktorer som måste beaktas utöver de som finns med i bilaga D, 

men det finns inte någon ekvation för att få fram något värde på dessa 

faktorer (grundläggningsnivå, hållfasthet på jord över grundläggningsnivå 

och lutande intilliggande markyta). 

 

När det gäller konstruktion så föredrar vi om det finns ett tydligt regelverk 

så att ingenting kan hamna i en gråzon utan antingen så håller det eller så 

håller det inte. Det kan ju trots allt handla om liv och död och då hade vi 

föredragit att vara säkra att vi beräknat konstruktionen på ett sätt som är 

säkert och rätt enligt de regelverk som tagits fram av de som verkligen kan 

sin sak. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Exempel 1 enligt SS-EN 1997, bilaga D 

Bilaga 2: Exempel 2 enligt SS-EN 1997, bilaga D 

Bilaga 3: Exempel 1 enligt IEG 

Bilaga 4: Exempel 2 enligt IEG 

Bilaga 5: Beta-test Säkerhetsklass 3, lastkombination 1 

Bilaga 6: Beta-test Säkerhetsklass 2, lastkombination 2 

Bilaga 7: Beta-test Säkerhetsklass 1, lastkombination 3 
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Bilaga 1: Exempel 1 enligt SS-EN 1997, bilaga D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Nc bc sc ic + q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ 

Då det är grundläggning på friktionsjord under 

dränerade förhållanden kommer bärighetsekvationen se 

ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ 

R/A’ = 28,8 ∙ 13,78 ∙ 1 ∙ 1,37 ∙ 1 + 0,5 ∙ 14,6 ∙ 2 ∙ 13,2 ∙ 1 ∙ 0,76 ∙ 1 

R/A’ = 690,2 kN/m
2 

R= 3450,9 kN  

 

 

 

Vd= 2200 kN 

φ’= 27,4˚ 

ɣ= 18 kN/m
3
 

ɣ’= 11,2 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerad. 
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Nq = e
π tanφ’ 

∙ tan
2
(45+ φ’/2)  =13,78 

Nq = e
π tan27,4 

∙ tan
2
(45+ 27,4/2) 

Nc = (Nq – 1) cot φ’   = Spelar ej in här. 

Nγ = 2 (Nq- 1) tan φ’   =13,249         

    där δ≥ φ’/2 (rå basyta) 

Nγ = 2 (13,78 - 1) tan 27,4 

 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
 = (1 – 0 ∙ tan 27,4)

2 
=1 

 

sq = 1+ (B’/ L’) sin φ’ = 1+ (2 / 2,5) sin 27,4 För rektangulär form.

    =1,37 

sq = 1+ sin φ’ För kvadratisk eller 

cirkulär form. 

sγ = 1- 0,3 (B’/ L’) = 1- 0,3 ∙ (2 / 2,5) =0,76 

    För rektangulär form.

     

sγ = 0,7 För kvadratisk eller 

cirkulär form. 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1)  För rektangulär, kvadratisk 

eller cirkulär form 

sc = (1,37 ∙ 13,78 - 1)/ (13,78 - 1) 

 

ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m

   =1 

iq = [1- 0/ (2200+ 5 ∙ 0 ∙ cot 27,4)]
m

 

iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+1

  =1 

iγ = [1- 0/ (2200+ 5 ∙ 0∙ cot 27,4)]
m+1
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B’ = B  =2 m                   

Då det endast finns en 

vertikal last  

L’ = L = 2,5 m                   

Då det endast finns en 

vertikal last 

A’ = B’ ∙ L’ = 2 ∙ 2,5 = 5  

q’ = dmin ∙ ɣ = 1,6 ∙ 18 = 28,8 kN/m
3  

                 

Då GVY ligger under 

GLV  
 

ɣ’ = ɣ 
  

  
 + ɣ’

     

  
 = 18 

 

 
 + 11,2 

   

 
 =14,6 kN/m

3
                 

Där d2 = avstånd mellan 

GVY och GLN där           

0 < d2 < B’     
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Bilaga 2: Exempel 2 enligt SS-EN 1997, Bilaga D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Nc bc sc ic + q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ 

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden 

kommer bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nq bq sq iq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧ bᵧ sᵧ iᵧ     

R= 1234,39 kN 

 

 

 

 

 

Vd= 1800 kN 

Hd= 144 kN 

φ’= 25,7˚ 

ɣ= 17 kN/m
3
 

ɣ’= 10,6 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerade förhållanden. 
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q’ = dmin ∙ ɣ    = 28,9 kN/m
2
 

  Då GVY ligger

  under GLN gäller följande

  förhållande.  

 

 

Nq = e
π tanφ’ 

∙ tan
2
(45+ φ’/2)  =11,48 

Nc = (Nq – 1) cot φ’   = Spelar ej in här. 

Nγ = 2 (Nq- 1) tan φ’, där δ≥ φ’/2 (rå basyta) =10,087 

 

 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2  

= 1 

 

sq = 1+ (B’/ L’) sin φ’   För rektangulär form.

 =1,25 

sq = 1+ sin φ’   För kvadratisk eller 

cirkulär form. 

sγ = 1- 0,3 (B’/ L’)   För rektangulär form.

 =0,825 

sγ = 0,7    För kvadratisk eller 

cirkulär form. 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1) För rektangulär, kvadratisk 

eller cirkulär form 

 

ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m

   = 0.873 

iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+1

  = 0,803 
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m = mB = [2+ (B’/ L’)]/ [1+ (B’/ L’)] = 1,63 

B’ = b – 2eb   = 1,4 m 

L’ = l – 2el   = 2,4 m 

A’ = B’ ∙ L’   = 3,36 

eb = Mbd/Vd   = 0,2 m 

el = Mld/Vd   = 0 m 

Md = (Hd ∙ h1 + h2) + Mi,  Där h1 = avståndet mellan 

marknivån och 

angreppspunkten för Hd. 

h2 = avståndet mellan 

marknivån och 

grundläggningsnivån.

 = 360 kNm 

ɣ’ = ɣ 
  

  
 + ɣ’

    

  
 Där d2 = avstånd mellan 

grundläggningsnivå och 

grundläggningsnivå 

0<d2<B’    =11,537 kN/m
3
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Bilaga 3: Exempel 1 enligt IEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Ncd bc sc ic gc dc+ q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ    

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden 

kommer bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ 

R/A’ = 28,8∙ 13,78493∙ 1∙ 1,41468∙ 1∙ 1∙ 1,28+ 0,5∙ 14,6∙ 2∙ 9,60198∙ 1∙ 0,68∙ 

1∙ 1∙ 1 

R/A’ = 814,2 kN/m
2 

R= 4071,1 kN  

 

 

 

Vd= 2200 kN 

φ’= 27,4˚ 

ɣ= 18 kN/m
3
 

ɣ’= 11,2 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerad. 
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Nqd = 
         

        
 eπ tanφ’   =13,78493 

Nqd = 
           

          
 eπ tan27,4

 

Ncd = (Nq – 1)cot φ’    = Spelar ej in här.

    Där (φ’ ≠ 0) 

Nγd = (0,08705+0,3231∙ sin(2φ’)– 0,04836∙ sin
2
(2φ’))∙ 

       

       
∙  

  

 
     

-1

     

=9,60198 

Nγd = (0,08705+0,3231∙ sin(2∙27,4)– 0,04836∙ sin
2
(2∙ 27,4))∙ 

           

           
∙ 

 
  

 
        -1 

 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
 = (1 – 0 ∙ tan 27,4)

2 
=1 

 

sq = 1+ (B’/ L’) tan φ’ = 1+ (2 / 2,5) tan 27,4 För rektangulär form.

    =1,41468 

sγ = 1- 0,4 (B’/ L’) = 1- 0,4 ∙ (2 / 2,5) =0,68 

    . 

   . 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1)  För rektangulär, kvadratisk 

eller cirkulär form 

sc = (1,37 ∙ 13,78 - 1)/ (13,78 - 1) 
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ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m

   =1 

iq = [1- 0/ (2200+ 5 ∙ 0 ∙ cot 27,4)]
m

 

iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+1

  =1 

iγ = [1- 0/ (2200+ 5 ∙ 0∙ cot 27,4)]
m+1

 

 

gq = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

gγ = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

 

dq = 1+ 0,35 ∙ 
 

  
 = 1+ 0,35 ∙ 

   

 
 = 1,28 

dγ = 1 = 1 

 

B’ = B  =2 m                   

Då det endast finns en 

vertikal last  

L’ = L = 2,5 m                   

Då det endast finns en 

vertikal last 

A’ = B’ ∙ L’ = 2 ∙ 2,5 = 5  

q’ = dmin ∙ ɣ = 1,6 ∙ 18 = 28,8 kN/m
3  

                 

Då GVY ligger under 

GLN  
 

ɣ’ = ɣ 
  

  
 + ɣ’

     

  
 = 18 

 

 
 + 11,2 

   

 
 =14,6 kN/m

3
                 

Där d2 = avstånd mellan 

GVY och GLN där           

0 < d2 < B’     
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Bilaga 4: Exempel 2 enligt IEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Ncd bc sc ic gc dc+ q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ    

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden 

kommer bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ 

R/A’ = 28,9∙ 11,4815∙ 1∙ 1,2807∙ 0,8729∙ 1∙ 1,425+ 0,5∙ 12,8857∙ 1,4∙ 7,2706∙ 

1∙ 0,76667∙ 0,80309∙ 1∙ 1 

R/A’ = 569 kN/m
2 

R= 1911,8 kN 

 

  

 

Vd= 1800 kN 

Hd= 144 kN 

φ’= 25,7˚ 

ɣ= 17 kN/m
3
 

ɣ’= 10,6 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerade förhållanden. 
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Nqd = 
         

        
 eπ tanφ’ 

  = 11,4815 

Nqd = 
           

          
 eπ tan25,7

 

Ncd = (Nq – 1)cot φ’    = Spelar ej in här.

    Där (φ’ ≠ 0) 

Nγd = (0,08705+0,3231∙ sin(2φ’)– 0,04836∙ sin
2
(2φ’))∙ 

       

       
∙  

  

 
     

-1

     

= 7,2706 

Nγd = (0,08705+0,3231∙ sin(2∙25,7)– 0,04836∙ sin
2
(2∙ 25,7))∙ 

           

           
∙ 

 
  

 
        -1 

 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
 = (1 – 0 ∙ tan )

2 
= 1 

 

sq = 1+ (B’/ L’) tan φ’ = 1+ ( 1,4/ 2,4)tan25,7  För rektangulär form.

    =1,2807 

sγ = 1- 0,4 (B’/ L’) = 1- 0,4 ∙ ( 1,4/ 2,4) = 0,76667 

    . 

   . 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1)  För rektangulär, kvadratisk 

eller cirkulär form 

sc = ( ∙  - 1)/ ( - 1) 
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ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m

   = 0,8729 

iq = [1- 144/ (1800+  ∙  0∙ cot 25,7)]
1,63

 

iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+1

  = 0,80309 

iγ = [1- 144/ (1800+  ∙ 0∙ cot 25,7)]
1,63+1

 

 

gq = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

gγ = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

 

dq = 1+ 0,35 ∙ 
 

  
 = 1+ 0,35 ∙ 

   

   
 = 1,425 

dγ = 1 = 1 

 

m = mB = [2+ (B’/ L’)]/ [1+ (B’/ L’)] = 1,63 

[2+ (1,4/2,4)]/[1+ (1,4/2,4)] 

B’ = b – 2eb   = 1,4 m 

L’ = l – 2el   = 2,4 m 

A’ = B’ ∙ L’   = 3,36 

eb = Mbd/Vd   = 0,2 m 

el = Mld/Vd   = 0 m 

Md = (Hd ∙(h1+ h2))+ Mi = 144∙ (0,8+ 1,7) Där h1 = avståndet mellan 

marknivån och 

angreppspunkten för Hd. 

h2 = avståndet mellan 

marknivån och 

grundläggningsnivån.

 = 360 kNm 
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q’ = dmin ∙ ɣ = 1,7∙ 17 = 28,9 kN/m
2 

                 

Då GVY ligger under 

GLN  
 

ɣ’ = ɣ 
  

  
 + ɣ’

     

  
 = 17 

   

   
 + 1 

       

   
 = 12,8857 kN/m

3
                 

Där d2 = avstånd mellan 

GVY och GLN där           

0 < d2 < B’     
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Bilaga 5: Beta-test säkerhetsklass 3, lastkombination 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Ncd bc sc ic gc dc+ q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ    

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden kommer 

bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ 

R/A’ = 16,2∙ 15,6952∙ 1∙ 1,3773∙ 0,9272∙ 1∙ 1,2067+ 0,5∙ 17,059∙ 1,52366∙ 11,6562∙ 1∙ 

0,72297∙ 0,88417∙ 1∙ 1 

R/A’ = 488,7 kN/m
2 

R= 1638 kN 

 

  

Gk,vk = 1960 kN 

Qk,vk = 400 kN 

Gk,vg =33,7 

Gk,h = 80 kN 

Qk,h = 80 kN 

Φ = 34˚ 

ɣ= 18 kN/m
3
 

ɣ’= 11,6 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerade förhållanden. 
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Nqd = 
         

        
 eπ tanφ’ 

  = 15,6952 

Nqd = 
            

           
 eπ tan 28,58

 

Ncd = (Nq – 1)cot φ’    = Spelar ej in här. 

    Där (φ’ ≠ 0) 

Nγd = (0,08705+0,3231∙ sin(2φ’)– 0,04836∙ sin
2
(2φ’))∙ 

       

       
∙  

  

 
     

-1 

    

=11,6562  

Nγd = (0,08705+ 0,3231∙ sin(2∙ 28,58)– 0,04836∙ sin
2
(2∙ 28,58))∙ 

            

            
∙ 

 
  

 
         -1 

 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
 = (1 – 0 ∙ tan 28,58 )

2 
= 1 

 

sq = 1+ (B’/ L’) tan φ’ = 1+(1,523/ 2,2)tan 28,58 = 1,3773  

    För rektangulär form 

sγ = 1- 0,4 (B’/ L’) = 1- 0,4 ∙ (1.52366/ 2,2) = 0,72297  

   .   

 . 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1)  För rektangulär, kvadratisk eller 

cirkulär form 

sc = ( 1,38∙ 15,7 - 1)/ ( 15,7- 1) 
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ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m

   = 0,9272 

iq = [1- 144/ (3103,07+ 3,35∙ 0∙ cot 28,58)]
1,591

 

iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+1

  = 0,88417 

iγ = [1- 144/ (3103,07 + 3,35 ∙ 0∙ cot 28,58 )]
1,591+1

 

 

gq = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

gγ = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

 

dq = 1+ 0,35 ∙ 
 

  
 = 1+ 0,35 ∙ 

   

      
 = 1,2067 

dγ = 1 = 1 

 

m = mB = [2+ (B’/ L’)]/ [1+ (B’/ L’)] = 1,591 

[2+ (1,524/2,2)]/[1+ (1,524/2,2)] 

B’ = b – 2eb = 1,7 – 2 ∙ 0,08817  = 1,52366 m 

L’ = l – 2el = 2,2 – 2 ∙ 0  = 2,2 m 

A’ = B’ ∙ L’   = 1,52366 ∙2,2 = 3,352052 m
2
 

eb = Mbd/Vd = 273,6/3103,07  = 0,08817 m 

el = Mld/Vd   = 0 m 

Md = (Hd ∙(h1+ h2))+ Mi = 144∙ (1+ 0,9) Där h1 = avståndet mellan 

marknivån och angreppspunkten 

för Hd. h2 = avståndet mellan 

marknivån och 

grundläggningsnivån. =273,6 

kNm 

q’ = dmin ∙ ɣ = 0,9∙ 18 = 16,2 kN/m
2
, Då GVY ligger 

under GLN  
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ɣ’ = ɣ 
  

  
 + ɣ’

     

  
 = 18 

   

     
 + 11,6 

         

     
 = 17,059kN/m

3
 Där d2 = avstånd 

mellan GVY och GLN där 0 < d2 < 

B’     

 

Φd = tan
 -1 

(1/ ɣM ∙ n tan( Φ)) = 28,58    

Φd = tan
 -1 

(1/1,3 ∙ 1,05 tan(34)) 

 

 

LASTKOMBINATION 1 

Tabell 7 lastkombinationer (IEG, 2008, S.42) 

 

Ogynnsam konstruktionslast: 

Ed = ɣd ∙ 1,35 ∙ Gk,vk + ɣd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,1 ∙ Qk,1 + ɣd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i 

Ogynnsam geoteknisklast: 

Ed = ɣd ∙ 1,10 ∙ Gk,vg + ɣd ∙ 1,4 ∙ Ψ0,1 ∙ Qk,1 + ɣd ∙ 1,4 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i 

 

SÄKERHETSKLASS 3 

Tabell 8 säkerhetsklasser 

 

 

 

 

Ogynnsam vertikal konstruktionslast 

1,0 ∙ 1,35 ∙ 1960 + 1,0 ∙1, 5 ∙ 0,7 ∙ 400 = 3066 kN . 

Ogynnsam vertikal geoteknisklast: 

1,0 ∙1,10 ∙ 33,7 = 37,07 kN 

Säkerhetsklass Värde γd 
SK1 0,83 

SK2 0,91 

SK3 1 
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Ogynnsam horisontal konstruktionslast: 

1,0 ∙ 1,35 ∙ 80 + 1,0 ∙ 1,5 ∙ 0,3 ∙ 80 = 144 kN Ψ0,1 vald till 0,3 då det är 

”vindlast” 

Detta ger Vd = 3103,07 kN            (3066+ 37,07) 

 

Detta ger Hd = 144 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 

Hampus och Jacob 

 

Bilaga 6: Beta-test säkerhetsklass 2, lastkombination 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Ncd bc sc ic gc dc+ q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ    

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden kommer 

bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ 

R/A’ = 16,2∙ 15,6952∙ 1∙ 1,35911∙ 0,896764∙ 1∙ 1,217205+ 0,5∙ 17,33698∙ 1,45024∙ 

11,6562∙ 1∙ 0,73632∙ 0,8378227∙ 1∙ 1 

R/A’ = 467,6 kN/m
2 

R= 1491,9 kN 

 

  

Gk,vk = 1960 kN 

Qk,vk = 400 kN 

Gk,vg =33,7 

Gk,h = 80 kN 

Qk,h = 80 kN 

Φ = 34˚ 

ɣ= 18 kN/m
3
 

ɣ’= 11,6 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerade förhållanden. 
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Nqd = 
         

        
 eπ tanφ’ 

  = 15,6952 

Nqd = 
            

           
 eπ tan 28,58

 

Ncd = (Nq – 1)cot φ’    = Spelar ej in här. 

    Där (φ’ ≠ 0) 

Nγd = (0,08705+0,3231∙ sin(2φ’)– 0,04836∙ sin
2
(2φ’))∙ 

       

       
∙  

  

 
     

-1 

    

=11,6562  

Nγd = (0,08705+ 0,3231∙ sin(2∙ 28,58)– 0,04836∙ sin
2
(2∙ 28,58))∙ 

            

            
∙ 

 
  

 
         -1 

 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
 = (1 – 0 ∙ tan 28,58 )

2 
= 1 

 

sq = 1+ (B’/ L’) tan φ’ = 1+(1,45/ 2,2)tan 28,58 = 1,35911  

    För rektangulär form 

sγ = 1- 0,4 (B’/ L’) = 1- 0,4 ∙ (1.45024/ 2,2) = 0,73632  

   .   

 . 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1)  För rektangulär, kvadratisk eller 

cirkulär form 

sc = ( 1,38∙ 15,7 - 1)/ ( 15,7- 1) 

 

 

ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m

   = 0,896764 

iq = [1- 131,04/ (1993,7 + 3,35∙ 0∙ cot 28,58)]
1,6027
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iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+1

  = 0,8378227 

iγ = [1- 131,04/ (1993,7 + 3,35 ∙ 0∙ cot 28,58 )]
1,6027+1

 

 

gq = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

gγ = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

 

dq = 1+ 0,35 ∙ 
 

  
 = 1+ 0,35 ∙ 

   

       
 = 1,217205 

dγ = 1 = 1 

 

m = mB = [2+ (B’/ L’)]/ [1+ (B’/ L’)] = 1,6027 

[2+ (1,45024/2,2)]/[1+ (1,45024/2,2)] 

B’ = b – 2eb = 1,7 – 2 ∙ 0,12488  = 1,45024 m 

L’ = l – 2el = 2,2 – 2 ∙ 0  = 2,2 m 

A’ = B’ ∙ L’   = 1,45024 ∙2,2 = 3,19053 m
2
 

eb = Mbd/Vd = 248,976/1993,7  = 0,12488 m 

el = Mld/Vd   = 0 m 

Md = (Hd ∙(h1+ h2))+ Mi = 131,04 ∙ (1+ 0,9) Där h1 = avståndet mellan 

marknivån och angreppspunkten 

för Hd. h2 = avståndet mellan 

marknivån och 

grundläggningsnivån  

    =248,976 kNm 

q’ = dmin ∙ ɣ = 0,9∙ 18 = 16,2 kN/m
2
, Då GVY ligger 

under GLN  
 

ɣ’ = ɣ 
  

  
 + ɣ’

     

  
 = 18 

   

    
 + 11,6 

        

    
 = 17,33698 kN/m

3
 Där d2 = 

avstånd mellan GVY och GLN där 

0 < d2 < B’     

Φd = tan
 -1 

(1/ ɣM ∙ n tan( Φ)) = 28,58    

Φd = tan
 -1 

(1/1,3 ∙ 1,05 tan( 34)) 
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LASTKOMBINATION 2  

Tabell 9. lastkombinationer (IEG, 2008, S.42) 

 

Ogynnsam konstruktionslast: 

Ed = ɣd ∙ 1,35 ∙ Gk,vk + ɣd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,1 ∙ Qk,1 + ɣd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i 

Gynnsam konstruktionslast: 

Ed = 1,00 ∙ Gk,vk 

Ogynnsam geoteknisklast: 

Ed = ɣd ∙ 1,10 ∙ Gk,vg + ɣd ∙ 1,4 ∙ Ψ0,1 ∙ Qk,1 + ɣd ∙ 1,4 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i 

Gynnsam geoteknisklast 

Ed = 1,00 ∙ Gk,vg 

 

SÄKERHETSKLASS 2 

Tabell 10. säkerhetsklasser 

 

 

 

 

Gynnsam vertikal konstruktionslast 

1,00 ∙ 1960 = 1960 kN . 

Gynnsam vertikal geoteknisklast: 

1,00 ∙ 33,7 = 33,7 kN 

Ogynnsam horisontal konstruktionslast: 

0,91∙ 1,35∙ 80+ 0,91∙ 1,5∙ 0,3∙ 80= 131,04 kN Ψ0,1 vald till 0,3 då det är 

”vindlast” 

Säkerhetsklass Värde γd 
SK1 0,83 

SK2 0,91 

SK3 1 
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Detta ger Vd = 1993,7 kN            (1960+ 33,7) 

Detta ger Hd = 131,04 kN 
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Bilaga 7: Beta-test säkerhetsklass 1, lastkombination 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/A’ = c’ Ncd bc sc ic gc dc+ q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ    

Då det är grundläggning på friktionsjord under dränerade förhållanden kommer 

bärighetsekvationen se ut enligt följande: 

R/A’ = q’ Nqd bq sq iq gq dq + 0,5 ᵧ’ B ’Nᵧd bᵧ sᵧ iᵧ gᵧ dᵧ 

R/A’ = 16,2∙ 15,6952∙ 1∙ 1,39175∙ 0,9513158∙ 1∙ 1,199119+ 0,5∙ 16,8593∙ 1,581967∙ 

11,6562∙ 1∙ 0,71237∙ 0,921767∙ 1∙ 1 

R/A’ = 505,7kN/m
2 

R= 1760,1 kN 

 

  

Gk,vk = 1960 kN 

Qk,vk = 400 kN 

Gk,vg =33,7 

Gk,h = 80 kN 

Qk,h = 80 kN 

Φ = 34˚ 

ɣ= 18 kN/m
3
 

ɣ’= 11,6 kN/m
3
 

Friktionsjord. 

Dränerade förhållanden. 
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Nqd = 
         

        
 eπ tanφ’ 

  = 15,6952 

Nqd = 
            

           
 eπ tan 28,58

 

Ncd = (Nq – 1)cot φ’    = Spelar ej in här. 

    Där (φ’ ≠ 0) 

Nγd = (0,08705+0,3231∙ sin(2φ’)– 0,04836∙ sin
2
(2φ’))∙ 

       

       
∙  

  

 
     

-1 

    

=11,6562  

Nγd = (0,08705+ 0,3231∙ sin(2∙ 28,58)– 0,04836∙ sin
2
(2∙ 28,58))∙ 

            

            
∙ 

 
  

 
         -1 

 

bc = bq- (1- bq)/(Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

bq = bᵧ = (1- α ∙ tan φ’)
2
 = (1 – 0 ∙ tan 28,58 )

2 
= 1 

 

sq = 1+ (B’/ L’) tan φ’ = 1+(1,58/ 2,2)tan 28,58 = 1,39173  

    För rektangulär form 

sγ = 1- 0,4 (B’/ L’) = 1- 0,4 ∙ (1,581967/ 2,2) = 0,71237  

   .   

 . 

sc = (sq ∙ Nq- 1)/ (Nq- 1)  För rektangulär, kvadratisk eller 

cirkulär form 

sc = ( 1,38∙ 15,7 - 1)/ ( 15,7- 1) 

 

 

ic = iq- (1- iq)/ (Nc ∙ tan φ’)  = Spelar ej in här. 

iq = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m

   = 0,9513158 

iq = [1- 80/ (2575,5 + 3,48∙ 0∙ cot 28,58)]
1,58171
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iγ = [1- H/ (V+ A’∙ c’∙ cot φ’)]
m+1

  = 0,921767 

iγ = [1- 80/ (2575,5 + 3,48∙ 0∙ cot 28,58 )]
1,58171+1

 

 

gq = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

gγ = 1- sin2β = 1- sin(2 ∙ 0) = 1 

 

dq = 1+ 0,35 ∙ 
 

  
 = 1+ 0,35 ∙ 

   

        
 = 1,199119 

dγ = 1 = 1 

 

m = mB = [2+ (B’/ L’)]/ [1+ (B’/ L’)] = 1,58171 

[2+ (1,58171/ 2,2)]/[1+ (1,58171/ 2,2)] 

B’ = b – 2eb = 1,7 – 2 ∙ 0,0,05902  = 1,581967 m 

L’ = l – 2el = 2,2 – 2 ∙ 0  = 2,2 m 

A’ = B’ ∙ L’   = 1,581967 ∙2,2 = 3,480327 m
2
 

eb = Mbd/Vd = 152/ 2575,5  = 0,0590166 m 

el = Mld/Vd   = 0 m 

Md = (Hd ∙(h1+ h2))+ Mi = 80 ∙ (1+ 0,9) Där h1 = avståndet mellan 

marknivån och angreppspunkten 

för Hd. h2 = avståndet mellan 

marknivån och 

grundläggningsnivån.     =152 kNm 

q’ = dmin ∙ ɣ = 0,9∙ 18 = 16,2 kN/m
2
, Då GVY ligger 

under GLN  
 

ɣ’ = ɣ 
  

  
 + ɣ’

     

  
 = 18 

   

    
 + 11,6 

        

    
 = 16,859 kN/m

3
 Där d2 = avstånd 

mellan GVY och GLN där 0 < d2 < 

B’     

 

Φd = tan
 -1 

(1/ ɣM ∙ n tan( Φ)) = 28,58    

Φd = tan
 -1 

(1/1,3 ∙ 1,05 tan( 34)) 
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LASTKOMBINATION 3  

Tabell 11. lastkombinationer (IEG, 2008, S.42) 

 

Ogynnsam konstruktionslast: 

Ed = ɣd ∙ 1,35 ∙ Gk,vk + ɣd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,1 ∙ Qk,1 + ɣd ∙ 1,5 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i 

Gynnsam konstruktionslast: 

Ed = 1,00 ∙ Gk,vk 

Ogynnsam geoteknisklast: 

Ed = ɣd ∙ 1,10 ∙ Gk,vg + ɣd ∙ 1,4 ∙ Ψ0,1 ∙ Qk,1 + ɣd ∙ 1,4 ∙ Ψ0,i ∙ Qk,i 

Gynnsam geoteknisklast 

Ed = 1,00 ∙ Gk,vg 

 

 

SÄKERHETSKLASS 1 

Tabell 12. säkerhetsklasser 

 

 

 

 

Ogynnsam vertikal konstruktionslast 

0,83∙ 1,35∙ 1960+ 0,83∙ 1, 5∙ 0,7∙ 400= 2544,78 kN . 

Ogynnsam vertikal geoteknisklast: 

0,83∙ 1,10∙ 33,7= 30,768 kN 

Gynnsam horisontal konstruktionslast: 

1,00∙ 80= 80 

Säkerhetsklass 
Värde γd 

SK1 0,83 

SK2 0,91 

SK3 1 
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Detta ger Vd = 2575,5481 kN            (2544,78+ 30,768) 

Detta ger Hd = 80 kN 
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