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Sammanfattning 
Byggföretagen är intresserade av att hitta nya billigare metoder att bygga med. Idag 
diskuteras slitsmurar och sekantpålning sedan det har blivit tillåtet att integrera dessa i 
den permanenta konstruktionen och därmed vinna produktionsfördelar. Genom 
integrering i den permanenta konstruktionen utnyttjas stödkonstruktionen som 
permanent källarvägg. Syftet med arbetet är att se om det kan vara intressant att 
använda slitsmurar eller sekantpålar vid kommande byggnation vid kv. Heimdal i 
Uppsala. 
 
Utomlands används slitsmurar och sekantpålar i innerstadsmiljö. Speciellt vid 
komplicerade infrastrukturprojekt och källarbyggnationer, där de integreras i tunnel- 
eller källarväggen. Att de inte används i Sverige beror att det är för dyrt att använda 
slitsmurar och sekantpålar temporärt i projekten. I studien har jämförelsen gjorts mot 
stålsponten, som är det traditionella alternativet. 
 
Utredningen har bestått av att beskriva slitsmurar och sekantpålar. Sedan utfördes en 
simulering i PLAXIS 2D för att utvärdera och jämföra konstruktionerna tekniskt. 
Kostnaderna och mervärden utvärderades.  
 
Genom att utförliga provtagningar och tester av lermäktigheten vid Kv. Heimdal ej 
utförts behövdes vissa materialparametrar antas. Det medför att en enkel 
materialmodell som Mohr Coulumb används i simuleringen. Den bygger på elastiskt 
perfektplastiskt antagande. Simuleringen antyder att det inte finns några tekniska 
fördelar att vinna med att använda sekantpålar eller slitsmurar jämfört med spont i det 
studerade projektet. 
 
Relativa kostnader och en prisjämförelse visar tydligt att slitsmurar och sekantpålar är 
dyrare än en temporär stålspont. Sedan tillkommer en svårighet kring hur mervärdena 
som erhålls med slitsmurar och sekantpålar ska värdesättas. Det anses inte ekonomiskt 
försvarbart i nuläget att använda dessa metoder, även om de integreras i den 
permanenta konstruktionen. Fler mervärden måste identifieras och värdesättas om det 
ska räknas hem. 
 
Omgivningspåverkan är ett mervärde som kan motivera ett användande, dock beror 
det på vilka vibrationsnivåer som blir styrande under produktionen. Sekantpålarna, 
slitsmuren och sponten kan alla användas som tätbarriär, vilket inte utesluter någon 
metod. Däremot finns funderingar kring arkitekturen och hur konstruktionerna ska 
integreras då delar av källarvåningen kommer vara synliga. 
 
Slutsatsen grundar sig i PLAXIS simuleringen, utvärderingen av ekonomin och 
mervärdena. Det framstår i dagsläget, med den information som behandlats, att 
slitsmurar och sekantpålar i nuläget inte kan konkurrera med stålsponten och 
traditionellt byggande vid kv. Heimdal 
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Abstract 
Building companies have an interest to find cheaper building methods. Today there is 
a big discussion about diaphragm walls and secant piling since it has been approved to 
integrate them in the permanent structure. By the integration there is a profit in the 
production since it can be used both as basement and retaining wall. The purpose with 
this masterthesis was to investigate if these methods could be interesting for the block 
Heimdal in Uppsala. 
 
These methods are abroad used in inner-city infrastructure projects or basement 
superstructures, where they are integrated into the tunnel or basement wall. Why they 
aren’t used in Sweden depends on that is too expensive to use diaphragm walls and 
secant piles temporarily in projects. In this study, the comparison has been made 
against sheet piles, which is the traditional alternative. 
 
This investigations main part is to illuminate theses retaining walls. The next step 
where to do a technical evaluation by a simulation in PLAXIS 2D. The cost and 
additional values where evaluated. 
 
Since the investigation on the clay layers by block Heimdal where incomplete, some 
parameters had to be assumed. Thereby were Mohr Coulomb used as material model. 
It describes the soil elastic perfectly plastic. The result from the simulation can’t 
motivate to use diaphragm walls and secant piles instead of sheet piles. 
 
Relative costs and a cost comparison show that diaphragm walls and secant piles are 
more expensive than temporary sheet piles. Then there is the question of how to 
evaluate the additional values. The conclusion is that it’s not financially feasible to 
use these techniques today, even if they are integrated into the permanent structure. 
More additional values must be identified and valued. 
 
Additional values that maybe can motivate to use these structures could be the 
surrounding impacts, depending on the allowed vibrations levels during the 
production. Then could the diaphragm wall, secant piles and sheet pile wall all act as 
a barrier, which doesn’t exclude any method. The big question is how the integration 
will be since some of the basement wall will be visible. 
 
The conclusion is based on the PLAXIS analysis, the economies and the additional 
values. Today, with the treated information, there is nothing that motivates the use of 
diaphragm walls and secant piles compared with sheet piles in the Heimdal project. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

NCC äger idag en tomt i centrala Uppsala som är i startskedet för byggnation av nya bostäder. 
Tomten, Kv. Heimdal, ligger attraktivt intill den å som rinner genom staden. 
Bostadsmarknaden i Uppsala är prispressad och byggkostnaden är hög. Byggkostnaden för 
stommen kan inte påverkas i någon högre grad, utan det är kostnaden för grundläggningen 
som idag är en stor osäkerhet. 
 
Det finns många olika grundläggningsmetoder, men det är svårt för vissa av metoderna att 
konkurrera in sig på den svenska marknaden. De är ofta obeprövade och det saknas erfarenhet 
kring dessa, vilket ofta mynnar ut i att de konventionella metoderna används i stor 
utsträckning. Det är också många gånger samma aktör som utför grundläggningsjobben, 
vilket gör att det uppstår intern konkonkurrens mellan metoderna.  
 
Vid Kv. Heimdal finns ett intresse av att hitta alternativ till att använda stålspont. På grund av 
placeringen i stadskärnan finns en problembild som gör det intressant att se över andra 
alternativ. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka sekantpålar och slitsmurar, samt att analysera om de 
är intressanta metoder att använda vid byggnationen av ett nytt bostadshus vid Kv. Heimdal. 
Slitsmurar och sekantpålarna är intressanta eftersom det börjar bli godkänt att tillgodoräkna 
sig dessa stödkonstruktioner i den permanenta konstruktionen, dvs. integrera 
stödkonstruktionen som permanent källarvägg. 
 
Rapporten skall ligga grund till fördjupade kunskaper om slitsmurar och sekantpålning, 
främst i projektet kv. Heimdal. Kunskapen skall även vara möjligt att tillämpa på projekt i 
framtiden med liknande geotekniska förutsättningar. 

1.3 Forskningsfrågor 

1.3.1 Huvudfråga 
• Är det intressant att använda sekantpålar eller slitsmurar som stödkonstruktion vid Kv. 

Heimdal? 

1.3.2 Delfrågor 
o Blir det mindre deformationer om sekantpålar eller slitsmurar används som 

stödkonstruktion jämfört med stålspont vid Kv. Heimdal? 
o Är slitsmurar och sekantpålar ekonomiskt konkurrenskraftiga i förhållande till 

stålspont? 
o Finns det mervärden med sekantpålar och slitsmurar som kan motivera att 

använda någon av dessa konstruktioner istället för stålspont vid Kv. Heimdal? 
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1.4 Avgränsningar 
• De handlingar och undersökningar som överlämnades av NCC innan årsskiftet 

2012/2013 ligger till grund för denna studie. Ändringar som sker inom projektet efter 
årsskiftet kommer inte att beröra detta arbete. 

• Slitsmurar och sekantpålar behandlas båda i litteraturstudien. Under simuleringen är 
en konstruktion representativ för båda alternativen.  

• Ingen platsspecifik dimensionering av stödkonstruktionerna utförs. Enbart 
dimensionering för att erhålla representativa konstruktioner att jämföra.  

• Stålspont används som jämförelsemetod. Litteratur behandlas men presenteras inte i 
rapporten. 

• Karakteristiskdata för jorden används vid simuleringarna, simulering sker i 
brukgränstillståndet.  

• Stödkonstruktionerna dimensioneras för brottgränstillstånd. 
• Simuleringarna i PLAXIS strävar inte efter att optimera konstruktionerna. De utförs 

för att erhålla data för att jämföra metoderna i de förutsättningarna som råder.   
• Prisuppgifterna för ekonomi jämförelsen hämtas från litteraturen. Marknadspriser 

inhämtas ej. 

1.5 Genomförande 
Examensarbetet fortgår under våren och sommaren 2013. Det börjar med en litteraturstudie på 
slitsmurar och sekantpålar för att inhämta teoretisk kunskap. En projektbeskrivning 
genomförs sedan för att ge läsaren en bra bild över projektet samt ökad förståelse över 
problembilden.  
 
I nästa steg genomförs simuleringar i PLAXIS. Simuleringarna ger en bild över hur 
stödkonstruktionerna deformeras och rör sig i marken. Översiktliga ekonomiska uppgifter 
samlas in under arbetets gång och presenteras i litteraturstudien. I den avslutande delen av 
arbetet behandlas dessa uppgifter. Genom att fokus ligger på integreringen i den permanenta 
konstruktionen behandlas även detta. Fokus ligger där främst på problembilden och varför det 
ifrågasätts. En analys och diskussion avslutar arbetet där allt vägs in. Utifrån diskussionen 
besvaras forskningsfrågorna och svaren presenteras i en slutsats. 
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2 Litteraturstudie 
2.1 Introduktion om slitsmurar och sekantpålar 

Vid byggnationer under markytan behövs ofta stödkonstruktioner, speciellt i innerstadsmiljö. 
Dessa är ofta temporära stödkonstruktioner och i Sverige används nästan alltid stålspont. 
Spont är en förhållandevis billig och traditionellt erfaren. Men den har även sina nackdelar. 
Det finns andra stödkonstruktioner men ingen av dem har slagit igenom på samma sätt i 
Sverige. Utomlands används slitsmurar och sekantpålar, speciellt vid byggnationer av källare 
och komplicerade infrastrukturprojekt. Då byggs en betongvägg i marken som är styvare än 
stålsponten, men kostar samtidigt mer att tillverka. Att de inte har används i Sverige beror till 
stor del på att det bara varit tillåtet att använda dem som temporära stödkonstruktioner, vilket 
inte lönat sig ekonomiskt i projekten.  
 
Det var först under bygget av Götatunneln i Göteborg som en grupp tillsattes för att se över 
hur dessa tekniker ska användas. Främst för att tillgodo räkna sig stödkonstruktionen i den 
permanenta konstruktionen. SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, lade slutligen 
fram en rapport, Slitsmurar som permanent konstruktion, (Alén, 2006). Där presenterades en 
rekommendation för hur normer och teknik ska tillämpas för att få använda dessa metoder i 
den permanenta konstruktionen. Efter att den rapporten presenterades har Trafikverket 
accepterat slitsmurar och sekantpålar som konstruktioner, dock än så länge bara som 
temporära konstruktioner. Metoderna finns numera med i Trafikverkets styrdokument TK-
GEO och TK-BRO. Hur produktionen av slitsmurar och sekantpålar ska utföras finns 
beskrivet i AMA 2010. Genom att de börjar bli accepterade metoder har de börjat användas i 
liten omfattning i Sverige. Slitsmurar används som permanenta källarväggar för första gången 
i handelscentrumet Triangeln i Malmö (Hercules Grundläggning, 2013b). Norra länken i 
Stockholm och Baggers plats i Malmö är exempel på entreprenader där sekantpålar har 
används, dock bara som temporära stödkonstruktioner (Stjärnborg, 2008, Hercules 
Grundläggning, 2013a).  

2.2 Slitsmur 

2.2.1 Utformning 
Slitsmuren tillverkas i paneler, se Figur 2.1, som tillsammans bildar en mur. Tjockleken på 
dessa paneler varierar mellan 0,4-1,5 meter. Bredden varierar mellan 2,4 till 7 meter och beror 
ofta av vilken utrustning som används. 
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Figur 2.1. Slitsmurens geometriska mått (Alén, 2006). 

Tillverkningen av panelerna, som beskrivs i Figur 2.2, består av olika moment. Kortfattat 
installeras först en ledvägg, sedan grävs slitsen ur medan slitsen stabiliseras av en stödvätska. 
En armeringskorg sänks ner i slitsen innan undervattningsgjutning tillämpas för att gjuta 
panelen. 
  

 
Figur 2.2. Översikts bild för installation av slitsmurar (Bacsol, 2013). 

Beroende på produktionsmetod kan slitsmurar tillverkas i de flesta geotekniska förhållanden. 
Det är ofta av intresse att nedföra slitsmuren ner till fast berg eller fastare jordlager så att en 
erforderlig mothållande kraft bildas, i form utav passivt jordtryck. I lager av lösa leror är det 



 5 

svårt att erhålla tillräckliga mothållande krafter och då kan tvärgående murar byggas för att 
hålla konstruktionen stabil (Alén, 2006).  

2.2.2 Utförande 
Muren består som tidigare beskrivet av olika paneler och varje panel måste tillverkas enskilt. 
Vilken produktionsmetod som väljs för att tillverka panelerna i marken beror ofta på de 
geotekniska förhållandena, djupet på muren samt mängden panel som ska tillverkas. 
 
Först installeras en ledvägg på båda sidor om den blivande muren. Ledväggen tillverkas av 
lättarmerad betong och ska vara minst 1,5 meter hög och 0,2 meter bred (Smoltczyk, 2003). 
Ledväggens uppgift är att se till att väggen hamnar i rätt läge samt att styra utrustningen som 
används vid utgrävningen. Den kan även agera som stödkonstruktion för överdelen på slitsen 
då trycket från stödvätskan inte alltid är tillräckligt högt för att stabilisera slitsens överdel. 
Ledväggen tas bort efter att slitsmuren har tillverkats. 
 
Efter att ledväggen installerats grävs slitsen ur. Detta sker med specialmaskiner utrustade med 
antingen gripskopor eller fräsar. Båda metoderna har sina respektive för- och nackdelar. 
Maskinerna utrustade med gripskopor, se maskinen till vänster i Figur 2.3, har kapacitet att 
gräva ur slitsar ner till 100 meter (Smoltczyk, 2003). Fördelarna med de maskinerna är att de 
behöver ett litet utrymme att jobba på. De är inte heller lika dyra att etablera som 
fräsutrustning, vilket resulterar i att de har bättre ekonomi vid små projekt då de geotekniska 
förhållandena inte kräver fräsutrustning.  
 

  
 
Figur 2.3. Maskin utrustad med gripskopa till vänster. Maskin med fräsutrustning till höger 
(Diaphragwallconstruction.com, 2013). 

Specialmaskinerna som använder fräsutrustning, se maskinen till höger i Figur 2.3, klarar av 
djup upp mot 150 meter. De används med fördel om det finns hinder i marken, som till 
exempel gamla pålar, eller om det ska fräsas ner en bit i fast berg (Smoltczyk, 2003). De har 
också en högre kapacitet än maskinerna utrustade med gripskopa. Maskinerna med 
fräsutrustning har dessutom möjligheten att överlappa intilliggande panel om det önskas. Är 
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det små toleranser som ska uppnås är fräsutrustningen fördelaktig eftersom den har bättre 
vertikal precision. 
 
Under urgrävningen används en stödvätska för att hålla schaktet stabilt. För att vätskan ska 
stanna kvar i slitsen bör vätskan inte bara stabilisera schaktet, utan också åstadkomma täthet 
mot omgivande jord. Vanligast är att en bentonitblandning används. Beroende på 
permeabiliteten kan andra vätskor användas. I lågpermeabla jordar som leror kan vanligt 
vatten användas och i finkorniga jordar kan en polymerblandning användas (Smoltczyk, 
2003). För att kunna hantera stödvätskan måste en blandningsanläggning för stödvätskan 
etableras på platsen. Blandningsanläggningen ska kunna blanda ny vätska samt rena den 
gamla vätskan för återanvändning. Anläggningen kompletteras med reningsutrustningar 
beroende på vilken jordsort som behandlas, till exempel avsandningsutrustning. Det ställs 
stora krav på stödvätskan, speciellt i samband med gjutningen (Alén, 2006).  
 
Om den omkringliggande jorden har hög porositet som transporterar grundvatten måste 
stödvätskans viskositet anpassas så att den inte rinner ut i den omkringliggande jorden. Rinner 
stödvätskan ut äventyrar det slitsens stabilitet samt att oönskade ämnen kan spridas i 
omgivningen. Vid friktionsjordar kan det därmed krävas att jorden injekteras innan arbetet 
påbörjas. För lermäktigheter med skikt av permeabla lager kan problem uppstå om inte rätt 
förundersökningar gjorts, till exempel kan inte vatten användas som stödvätska då de 
permeabla skikten inte tätas (Alén, 2006). 
 
Fräsutrustningen använder stödvätskan som transportmedium för att transportera 
schaktmassorna till ytan. Det ställer stora krav på blandningsverket som då får större volym 
vätska att rena. Om fräsutrustning används bör det finnas 2,5 gånger så mycket stödvätska 
lagrat än den volym som slitsen rymmer. Även om inte fräsutrustning används 
rekommenderas det att fortfarande ha dubbla mängden som slitsen rymmer i reserv. Främst 
som säkerhet utifall att nivån i slitsen plötsligt sjunker, därmed äventyras inte slitsens 
stabilitet. Med bra reningsutrustning kan det mesta material urskiljas vilket gör deponin av 
materialet lättare, speciellt om stödvätskan används som transportmedium. Även om 
gripskopan tillåter stödvätskan att flöda ut i samband med schaktningen, förorenas 
jordmaterialet med stödvätska och stödvätskan med jordmaterial. Därför ställs det alltid krav 
på reningsutrustningen för att slippa höga deponikostnader (Smoltczyk, 2003).   
 
När schaktet är urgrävts hissas en armeringskorg, se Figur 2.4, ner i stödvätskan. Dessa 
armeringskorgar kommer oftast prefabricerade till arbetsplatsen. Normalt armeras det inte 
något mellan panelerna, för att vattentäthet ska uppstå bör någon sorts fog användas. Sedan 
gjuts panelen genom att använda samma teknik som undervattensgjutning. Kraven och 
rekommendationer för gjutningsförfarandet finns i SS-EN 1538 - Slitsmurar. Vid 
undervattensgjutningen tränger betongen undan bentonitblandningen eftersom betongen har 
högre densitet. Bentonitblandningen pumpas därefter tillbaka till blandningsverket allt 
eftersom den trängs undan. Bentonitblandningen har den negativa egenskapen att den 
påverkar betongen, armeringen och interaktionen mellan dessa negativt på både kort och 
långsikt, då den påverkar (Alén, 2006).  
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Figur 2.4. Armeringskorg (Brintex.com, 2013). 

Under gjutningen är det viktigt att veta gjutrörets position i förhållande till betongnivån i 
slitsen, så betongen inte blandas ut med stödvätskan. Stighastigheten hos betongen måste 
överstiga 3 meter per timme, men max 10 meter per timme. Det är även rekommenderat att 
den översta 0,5 meter av muren ska kapas bort eftersom den ofta är förorenad av stödvätskan. 
Alternativt kan betongen flödas genom att fortsätta pumpa ut betongen så att den förorenade 
betongen rinner ut ur slitsen. Någon av dessa åtgärder krävs om den ska användas i den 
permanenta konstruktionen (Alén, 2006). 
 
Problemet med slitsmurar är att de är svårt att få dem helt vattentäta. Dels är det fogarna 
mellan panelerna samt att sprickor i panelerna uppstår. Detta påverkar omgivningen med en 
eventuell grundvattensänkning på utsidan av konstruktionen. Ska slitsmuren användas i 
permanentskedet finns olika lösningar för att skapa en torr inomhus- eller väg miljö. För att 
förhindra att vatten tar sig in mellan panelerna kan fogar användas, s.k. ”Stop ends” eller 
”water stop ends” användas, som i Figur 2.2 . Den bästa lösningen för att skapa täta fogar är 
att använda sig utav fogband, som presenteras i Figur 2.5. För att ytterligare öka säkerheten 
mot läckage kan fogbanden förses med injekteringsrör så att de kan injekteras i ett senare 
skede (Alén, 2006). 

 
Figur 2.5. Olika lösningar med fogband. a) lösning med ett fogband, b) lösning med dubbla fogband och c) stålform 
för fogband (Alén, 2006). 
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2.3 Sekantpålar 

2.3.1 Utformning 
Sekantpålning är en metod som används för att skapa stödkonstruktioner genom att installera 
överlappande grävpålar. En stor fördel med sekantpålar är att väggar kan tillverkas i olika 
geometrier. Den är flexibel när schaktet har andra sorters geometri än raka väggar, som till 
exempel cirkulära schakt (Puller, 2003).  
 
Sekantpålar kan användas både som temporär och permanent konstruktionsdel. Den utformas 
efter livslängd och vilken last de skall bära. Sekantpålarna består av två olika sorters pålar, 
primär- och sekundärpålar (Åhnberg, 2004). Primärpålarna installeras först. Genom att 
centrumavståndet mellan grävpålarna är mindre än diametern borras sekundärpålen in i 
primärpålen. Det finns som tre olika typer av kombinationer när det gäller sekantpålning, se 
Figur 2.6. 

 
Figur 2.6. Principfigur över olika kombinationer av sekantpålar (Åhnberg, 2004). 

Vilken kombination som väljs beror på vilken hållfasthet stödkonstruktionen skall ha. 
Kombinationen hård/hård används mestadels vid permanenta konstruktioner och hård/mjuk 
vid temporära stödkonstruktioner. Hård/fast har också växt fram som en mellan variant. De 
mjuka och fasta pålarna armeras inte som de hårda. De mjuka pålarna tillverkas ofta utav 
olika blandningar som kan bestå av cement, flygaska, bentonit och slagg. De hårda pelarna 
tillverkas med armerad betong och de fasta med bara betong. Förr tillverkades ofta alla pålar 
med samma hållfasthet. Nu är det vanligt med hållfasthetsskillnader mellan pålarna, främst 
för att det ska vara lättare att installera sekundärpålen mellan primärpålarna. Primärpålarna får 
då en lägre hållfasthet. Att använda mjuka pålar som primärpålar är produktionsmässigt 
fördelaktigt, då dessa är enklare att borra i vilket medför snabbare installation av 
sekundärpålen (Åhnberg, 2004). 
 
Vilken kombination som väljs beror på hur väggen dimensioneras och vilken beständighet 
den ska ha. Under gynnsamma förhållanden kan de mjuka pålarna ha samma beständighet 
som de hårda och även uppfylla kraven för permanenta konstruktioner. Att de inte får 
tillgodoräknas beror på avsaknaden av erfarenhet om beständigheten, eftersom det inte finns 
så gamla pålar. Pålarna torkas ut och återfuktas periodvis och det finns risker att detta 
inverkar negativt på pålarnas hållfasthet och täthet med tiden (Åhnberg, 2004). 
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Beroende på vilken tjocklek som önskas på väggen kan olika diametrar på pålarna väljas. 
Med den teknik som råder tillverkas pålar med en diameter mellan 0,3-2 meter. Väggen 
behöver inte bestå av pålar med samma diameter utan det kan förekomma skillnader mellan 
primär och sekundärpålarna. Valet av diameter på pålarna beror ofta på vilka vanligt 
förekommande borrdiametrar det finns. Beroende på produktionsmetod och diameter föreslås 
olika överlappningar. Från 10-20% av diametern upp till en tredjedel vid användning av 
mjuka pålar (Åhnberg, 2004).  

2.3.2 Utförande 
Det första steget in installationsprocessen är att installera en styrvägg, se Figur 2.7. Det är 
rekommenderat att styrväggar alltid används (Åhnberg, 2004). Styrväggens främsta funktion 
är att säkerställa positionen på pålarna. Styrväggen utnyttjas även av maskinerna som mothåll 
under installationen, speciellt maskiner med högt vridmoment. Enligt brittiska standarder 
skall styräggen minst vara 0,5 meter djup och 0,3 meter bredd (Telford, 1996). Det är 
rekommenderat att göra kontinuerlig uppföljning av styrväggens position under produktionen 
för att se att den inte rör sig. Tillverkning och kontroll ska utföras i enlighet med svensk 
standard SS-EN 1536-utförande av grävpålar.  
 

 
Figur 2.7. Styrvägg för sekantpålar (skyscrapercity.com, 2013). 

Hålen borras i en viss sekvens beroende på om det är primär eller sekundärpåle. 
Sekundärpålen får inte borras för tidigt då det är risk att skada primärpålarna innan betongen 
har härdat ordentligt. Får det gå för lång tid hinner primärpålarna härda mer och erhålla högre 
hållfasthet vilket försvårar borrningen (Åhnberg, 2004). Beroende på jordförhållanden 
används olika borrtekniker för att installera pålen. 
 
Den vanligaste och enklaste tekniken är CFA-tekniken, Continuous Flight Auger. Vid CFA 
drivs en auger, jordborr, ner i marken. CFA tekniken är vanlig vid installation av grävpålar. 
Olika typer av CFA-utrustning visas i Figur 2.8. Även foderrörsborrning används. Vid 
foderrörsborrning drivs ett rör drivs ner i marken genom att använda roterande eller 
oscillerande utrustning. Röret grävs sedan ur med skopor, roterande borrar eller annan 
specialutrustning.  
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Figur 2.8. Utrustning för borrning med CFA-teknik (Åhnberg, 2004). 

Tekniska framsteg har gjorts och utifrån dessa två tekniker har olika kombinationer utvecklas, 
idag används tekniker som CSP (Continiuous Secant Piling/Cased Secant Piles), CFP (Cased 
Flight Pile) och Twin Rotary drive drilling system (Hercules Grundläggning, 2013a). Att 
använda tekniker med foderrör för att förbättra stabiliteten i borrhålen är vanligt när de 
geotekniska förhållandena är dåliga. När foderrör används behövs inte någon stödvätska för 
att hålla borrhålet stabilt, om inte borrhålen är djupare än foderröret (Åhnberg, 2004). 
Stödvätskan är samma som används vid tillverkning vid slitsmurar. 
 
När hålet är borrat ska pålen gjutas, tillvägagångssättet beror på vilken borrmetod som har 
används. När CFA-tekniken används höjs borren lite från marken så att en plugg kan lossas 
eller att ett utpumpningshåll blottas. Sedan pumpas betongen, eller vald blandning, samtidigt 
som borren roterar kontinuerligt under uppdragningen, se Figur 2.9. När borren är uppdragen 
pressas en eventuell armeringskorg ner i betongen. För att lättare kunna pressa ner 
armeringskorgen kan tillsatsmedel blandas i betongen, som gör den mer plastisk, eller så 
används vibrerande utrustning (Åhnberg, 2004). 
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Figur 2.9. Gjutningsförfarandet med CFA – teknik (Bauer, 2013). 

Används foderrör lyfts armeringen ner och sedan tillsätts betongen, se Figur 2.10. Efter 
gjutningen dras foderröret uppåt, ofta med vibrerande utrustning vilket komprimerar 
betongen. Foderröret har den positiva egenskapen att ytan på pålen blir bättre än vid CFA, 
vilket kan spara tid och pengar på efterbearbetning om den ska användas i den permanenta 
konstruktionen (Åhnberg, 2004). När CFA-tekniken kombineras med foderrör liknar 
gjutningsprocessen CFA-tekniken. Foderröret dras upp i samma takt som borren lyfts och 
betongen pumpas ner genom borren. Om hålet är djupare än foderröret påverkar det 
utförandet. Då sker gjutningsförfarandet i likhet med foderrörsborrning. Har stödvätska då 
används tillämpas undervattningsgjutning, i likhet med den beskriven vid 
slitsmurstillverkning. 

 
Figur 2.10. Gjutningsförfarandet vid foderrörsborrning (Bauer, 2013). 

Det som påverkar val av maskin är de geotekniska förhållandena, längd på pålen och om 
primärpålen skall tillverkas som mjuk eller hård. CFA tekniken används ofta på mindre pålar 
med en diameter på 0,6-1,2 meter medan pålarna som tillverkas genom foderrörsdrivning har 
normalt en diameter inom området 0,6-2,1 meter. Beroende på om marken består av lera eller 
blockrik jord måste olika tekniker användas. CFA-tekniken fungerar i regel inte bra om 
marken består av blockig jord, men däremot utmärkt om det inte är alltför fast lera, slitig lera 
eller i blandad kohesions- och friktionsjord med hög grundvatten yta (Åhnberg, 2004). 
Beroende på vilket djup som pålarna skall nedföras till behövs olika kraftig utrustning.  
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Maskiner med foderrörs borrning som har ett mindre vridmoment, i storleksordningen 
110kNm, klarar av att borra ner pålarna minst 15 meter, i nästan alla förhållanden då pålens 
diameter inte överstiger 1,2 meter. Har maskinerna ett vridmoment, i storleksordningen 260 
kNm, klarar de av att borra pålarna ner mot 30 meter, i samma förhållanden (Åhnberg, 2004). 
Är maskinerna extrautrustade med oscillatorer finns möjligheten att driva längre pålar. Att 
extrautrusta maskiner med oscillatorer kostar dock och har större omgivningspåverkan i 
vibrationskänsliga områden. Detta kan dock vara nödvändigåtgärd om marken är blockrik. 

2.4 Omgivningspåverkan 

2.4.1 Vibrationer 
Omgivningspåverkan hos sekantpålar och slitsmurar är väldigt låga och är princip 
vibrationsfria. Vibrationsnivåer uppmätta i samband med installation av sekantpålar i London 
lera var mindre än 1-2 mm/s (Åhnberg, 2004). Dock kan nivåerna vara högre om mejslig av 
block eller om oscillerande utrustning måste användas. Ljudnivån och vibrationsnivån när 
slitsmurar installeras är i nivå med vanlig anläggningsverksamhet (Puller, 2003). 

2.4.2 Sättningar 
Det är vanligt att slitsmurar och sekantpålar används i sättningskänsliga områden. 
Betongkonstruktionerna är styvare än stålsponten. Vanligtvis används därför sekantpålar och 
slitsmurar vid djupare schakt, på så sätt byggs förankringsnivåer bort (Stjärnborg, 2008). 
Figur 2.11 visar hur jordtrycket påverkar en styv och mindre styv konstruktion.  

 
Figur 2.11. Hur en styv och mindre styv förankrad konstruktion påverkas av jordtrycket (Puller, 2003). 

Storleken på deformationen beror på hur stödkonstruktionen förankras. Figur 2.12 visar 
uppmätta horisontella deformationer beroende av hur stödkonstruktionen är förankrad.  
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Figur 2.12. Uppmätt horisontell deformation hos stödmurar beroende av schaktdjup och förankring.  Utböjningen är 
uppmätt efter urschaktning i London Lera (Åhnberg, 2004). 

Det sker även rörelser under installationen av slitsmurar och sekantpålar. Ett exempel är om 
en slitsmur installeras nära en befintlig byggnad som är grundlagd direkt på en platta på 
marken. Genom att jorden i slitsen tillfälligt ersätts mot stödvätska under byggnationsskedet 
kan därmed sättningar ske, trycket från stödvätskan är för liten vilket gör att väggen rör sig. 
Det finns därmed rekommendationer att ledväggen ska vara minst 1 meter från befintlig 
byggnad om inte andra förstärkningsåtgärder utförs (Alén, 2006).  
 

2.4.3 Grundvatten 
Vid byggnation är det viktigt att begränsa påverkan på grundvattnet. En viss påverkan 
inträffas ofta genom att byggnationen sker under grundvattennivån. Temporärt kan slitsmur, 
sekantpålar och spont användas. Dock måste tätspont användas, spontplankorna låser då in i 
varandra. I permanentskedet går det att skapa vattentäta konstruktioner med slitsmurar och 
sekantpålar. Med ökande djup blir dock risken större att glipor uppstår mellan panelerna 
(Puller, 2003).  
 
Som permanenta tätskärar kan enklare varianter av slitsmurar användas, till exempel för att 
begränsa föroreningar eller säkerställa grundvattnets rörelser (BATCofra AB, 2013). Dock är 
dessa varianter ofta oarmerade och gjutna med en blandning av bentonit och cement, samma 
som används som stödvätska. De är utförda genom kontinuerlig utgrävning med en vanlig 
grävmaskin. Dessa enklare slitsmurar är inte tänkta som stödkonstruktion. 
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2.5 Permanent konstruktion 

2.5.1 Introduktion 
Den stora bidragande orsaken, till varför slitsmurar och sekantpålar inte används, är främst att 
de inte fått tillgodoräknats i den permanenta konstruktionen. Att bara få ha dessa 
konstruktioner temporärt medför stora kostnader. I Malmö byggs den första byggnaden i 
Sverige med permanent slitsmur, NCCs projekt Triangeln (Hercules Grundläggning, 2013b).  
 
Slitsmuren och sekantpålar har många likheter, men den stora skillnaden är att sekantpålarnas 
paneler är cirkulära istället för slitsmurens rektangulära tvärsnitt. Nackdelen med sekantpålar 
är att det blir fler skarvar samt att den armerade betongen inte utnyttjas lika effektivt som i 
slitsmuren.  
 
Att beställare som Trafikverket är tveksamma till dessa metoder beror till stor del på att det är 
svårt att kvalitetssäkra konstruktionen. I Norra länken-projektet har sekantpålar används som 
temporär stödkonstruktion. Där ifrågasattes det varför dessa inte kunde användas som en 
permanent konstruktionsdel. De argument som Vägverket presenterade var följande 
(Stjärnborg, 2008): 
 

• Bristen på kunskap och erfarenhet av metoden – Metoden har aldrig används som 
permanent konstruktionsdel, därmed finns inget att jämföra med. Osäkerhet kring 
vilka underhållsåtgärder som konstruktionen behöver samt hur kostnaderna för dessa 
skulle se ut. 
 

• Tidsbrist - Förfrågan om att använda sekantpålar i Norra länken som permanent 
konstruktionsdel har inte kommit upp tidigare, vilket ledde till hastiga beslut när 
frågan togs upp. 
 

• Markförhållanden - Även om metoden används som permanent konstruktionsdel i 
södra Europa skiljer sig markförhållandena mycket jämfört med Skandinavien.  

2.5.2 Kritiska parametrar 
För att acceptera slitsmuren som permanent konstruktion tog Vägverket, Banverket och 
SBUF fram ”Slitmurar som permanent konstruktioner”. Rapporten betonar de krav och 
begräsningar som finns. I rapporten identifierades följande kritiska parametrar, (Alén, 2006). 

• Vattentäthet 
• Beständighet 
• Sprickbredd 
• Armeringsutformning 
• Inverkan av materialegenskaper 
• Möjlighet till inspektion 

Vattentäthet 
Att skapa en vattentät konstruktion är intressant vid både permanenta och temporära 
konstruktioner. De främsta intressena är att inte få in eller sänka grundvattennivån på utsidan 
av konstruktionen. Tätheten är uppdelad och beror på olika delar på konstruktionen.  

• De enskilda panelerna, där främst tätheten relateras till sprickbredden inom panelen.  
• Skarvarna mellan panelerna. 
• Fogar till eventuellt anslutande bjälklag. 
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Under schaktning är det viktigt att inspektera konstruktionen. Finns det sprickor kan dessa 
injekteras (Stjärnborg, 2008). En viss positiv påverkan från omkringliggande jord kan erhållas 
om den är lågpermeabel (Alén, 2006). När det kommer till en omgivning som är känslig för 
en grundvattensänkning kan det handla om mycket små volymer vatten för att sänka 
grundvattnet. Det medför att det måste läggas stor vikt på att minimera läckaget.  
 
En åtgärd för att skapa en vattentät konstruktion är att komplettera insidan med en inklädnad 
av betong (Alén, 2006). Inklädnaden fungerar också som en barriär för klorider och 
brandpåverkan på insidan av konstruktionen. Inklädnaden utförs antingen som enskals- eller 
tvåskalsvägg, vilka visas i Figur 2.13.  

 
Figur 2.13. Olika typer av enskals- och tvåskalsväggar (Alén, 2006). 

• Enskalsväggen i Figur 2.13a är avsedd att vara lastbärande och därmed är den inre 
väggen också armerad.  

• Enskalsväggen i Figur 2.13b är en såkallad ”skinwall”. Den är avsedd för att bara bära 
upp vattentrycket. Därför är den både armerad och dubbad till konstruktionen. 

• I Figur 2.13c är stödkonstruktionen kompletterad med en innervägg. Innerväggen är 
inte lastbärande utan är en barriär så att inläckande vatten dräneras bort mellan 
konstruktionerna. 

Sekantpålarna kan också kompletteras med skalväggar. Det kan vara ett krav att komplettera 
med en skalvägg för att uppnå de täthetskrav som ställs, då horisontal armering saknas mellan 
pålarna (Stjärnborg, 2008). Lösningar för sekantpålar presenteras i Figur 2.14 och Figur 2.15 
 

 
Figur 2.14. Enskalsvägg för sekantpålar, Skalväggen gjuts direkt mot sekantpålarna (Stjärnborg, 2008). 

 

 
Figur 2.15. En tvåskalsvägg där sekantpålar där det är ett mellanrum mellan skalväggen och sekantpålarna 
(Stjärnborg, 2008). 
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Beständighet 
Hos betongkonstruktioner är beständigheten en viktig egenskap. Nedbrytningen av 
betongkonstruktionen kan orsaka att dess lastbärande förmåga och tillförlitlighet nedsätts. 
Nedbrytningsprocesserna kan delas in som elektrokemiska, fysiska och kemiska processer. 
Processer som armeringskorrosion, frostskador och kemiska angrepp är exempel på 
nedbrytningsprocesser som kan angripa sekantpålar och slitsmurar (Alén, 2006). 
 
Ett exempel är sulfatangrepp som kan ske på betongkonstruktioner som byggs i sulfathaltig 
jord. Angreppen kan uppstå även om betongen blandats med icke reaktiva delmaterial 
och/eller lämpliga härdningsbetingelser, som är vanliga åtgärder mot dessa angrepp (Alén, 
2006).  

Sprickbredd och armeringsutformning 
Ur täthet och beständighets synvinkel är det viktigt att åstadkomma en sprickfri konstruktion. 
Därför ställs normallt väldigt höga krav på tillåten sprickbredd i konstruktionen. Kraven 
grundar sig framförallt i att skydda armeringen mot korrosion och skapa vattentäthet, men 
även av etiska skäl. Höga krav på sprickbredd leder ofta till stora mängder armering, vilket då 
inverkar negativt på gjutningsförfarandet. Därför är det viktigt med en bra utformning på 
armeringen för att resultatet ska bli bra. Även kopplingarna mellan olika konstruktionsdelar 
har inverkan på konstruktionens kvalitet och beständighet i framtiden (Alén, 2006). 

Inverkan på materialegenskaper 
Att använda en bentonitblandning som stödvätska riskerar att inverka negativt på betongens 
slutgiltiga egenskaper, som hållfasthet och kloridtäthet. Innehåller stödvätskan för mycket 
jordpartiklar, som sand, silt och lera, blir stödvätskans densitet högre. En högre densitet hos 
stödvätskan medför att blandningen inte trängs undan lika lätt under gjutningsförfarandet och 
betongen blandas därmed ut med stödvätskan under gjutningen. Förorening av betongen leder 
till att betongen inte får den tänkta hållfastheten, vilket gör det svårt att uppfylla ställda krav 
på bärighet och beständighet (Alén, 2006). 

Möjlighet till inspektion 
Möjligheten att inspektera betongkonstruktionen är begränsade, om en jämförelse görs mot 
konstruktioner som gjuts under normala omständigheter. Därför är det viktigt att utförandet 
kontrolleras. Det finns olika normer och standarder som beskriver hur dessa kontroller ska gå 
till beroende vad som byggs, t.ex. en tunnel eller källare (Alén, 2006).  

2.5.3 Utformning i Permanent och Temporära stadiet 
Det som är viktigt att betona är vad konstruktionen ska dimensioneras för. Det ställs olika 
krav under det temporära och permanenta stadiet (Alén, 2006). I byggskedet förekommer det 
belastningssituationer som kan vara dimensionerande. Till exempel är förankringssituationen 
är annorlunda. Under det temporära stadiet består förankringen av t.ex. strävor innan platta, 
bjälklag och andra permanenta förankringar installeras (Puller, 2003). 
 
I byggstadiet ställs det ofta mindre krav på beständigheten, vilket medföra att 
brottgränstillståndet blir dimensionerande. I permanentskedet är det ofta mindre varierande 
belastningssituationer och högre krav på beständigheten. Vilket medför att beständigheten 
ofta blir dimensionerande i det permanenta skedet (Alén, 2006). 

2.5.4 Bärförmåga 
En fördel med att använda sekantpålar och slitsmurar är att de kan användas som 
bärandeelement i konstruktionen, vilket är vanligt utomlands. Dimensionering sker vanligtvis 
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med en effektivspänningsanalys där hänsyn enbart tas till mantelbärförmågan. Att ingen 
hänsyn tas till spetsen, ändytan, är att det krävs en stor förskjutning innan bärförmågan under 
spetsen mobiliseras. Hos en borrad påle är mantelbärförmågan fullt mobiliserad redan efter att 
sättningen uppgår till 0,5-1% av påldiametern. För spetsen blir den sällan mobiliserad fören 
sättningarna uppgår till 10-20% (Åhnberg, 2004). 
 

2.6 Ekonomi 
Att tidigt i projekt kunna ge exakta ekonomiska uppgifter är svårt. Litteratur presenterar olika 
jämförelser mellan de olika metoderna. En översiktig bedömning utifrån relativa kostnader 
för olika stödkonstruktioner ses i Tabell 2-1. Sedan är det också viktigt att beakta hur den 
geotekniska situationen påverkar prisbilden, då det påverkar produktionshastigheten och 
därmed kostnaden (Puller, 2003).  
 
Tabell 2-1. Relativa kostnader för olika typer av stödkonstruktioner (Åhnberg, 2004). Jämförelsen är gjord mot en 
CFA installerade sekantpålar i kombinationen hård/mjuk <650mm. 

Relativ kostnad, jämförd mot en 
hård/mjuk sekantpålar (<650mm) 
Likvärdig tjocklek av en betongvägg(2) 

Typ av konstruktion 
Etablerings – 

faktor(1) <650 
650-
800 

850-
1000 

1050-
1200 

1250-
1500 

Spont – temporär(3) 0,06 0,5 1,2 - - - 

Spont - Permanent 0,03 1 1,8 - - - 

CFA hård/mjuk sekantpåle 
(maskin med lågt 
vridmoment) 

0,06 1 1,1 - - - 

CFA hård/fast sekantpåle 
(maskin med högt 
vridmoment) 

0,07 1,1 1,2 - - - 

Foderrörs borrad hård/hård 
sekantpåle (maskin med 
högt vridmoment) 

0,1 - 2,4 2,1 1,8(4) - 

Slitsmur urgrävd med 
gripskopa 0,4 1,9 2,1 2,2 2,5 2,7 

Slitsmur urgrävd med 
fräsutrusning 0,8 2,3 2,3 2,6 3,1 3,1 

 
1. Etableringskostnader för de olika typerna av konstruktioner är inräknade för 1500m2, motsvarande en 15 meter 

djup 100 meter lång konstruktion. Är det större volymer eller mindre volymer räknas etableringsfaktorn om, 
Exempel på 6000m2 slitsmur urgrävd med gripskopa: 0,4×1500÷6000=0,1 

2. Sponten har valts med likvärdig kapacitet som en betongvägg 
3. Den temporära sponten är baserad på att sponten går att återanvända. En extra etablering är medtagen då sponten 

ska dras upp.  
4. Sekantpålar med kombinationen hård/hård minskar lite per m2 eftersom antalet pålar reduceras med längden. 
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I Sverige är det få projekt gjorda och det finns inga rikta schablonsvärden vad en slitsmur 
eller sekantpålar kostar. I Tabell 2-2 presenteras ungefärligt kostnadsläge 2004 i 
Storbritannien för sekantpålar och slitsmurar. Det är gamla priser som är omräknade från 
pund. 
Tabell 2-2. Kostnader för sekantpålar och slitsmurar i Storbritannien 2004 (Åhnberg, 2004). 

 
 
Det som påverkar ekonomin i projekten är etableringskostnaden av maskinparken. Speciellt 
för små projekt utgör etableringskostnaden en stor del av den totala kostnaden. Vid 
sekantpålning är det stor skillnad om en maskin med stort eller litet vridmoment skall 
etableras. Etableringen av en maskin som arbetar med högt vridmoment kan kosta upp till tio 
gånger mer än en med lågt vridmoment. Att etablera en maskin med gripskopa eller 
fräsutrustning för slitsmurstillverkning kan vara fem till femton gånger dyrare än en enkel 
CFA maskin (Åhnberg, 2004). Etableringskostnaden för att etablera en CFA maskin för att 
borra mindre sekantpålar vid kv. Heimdal kan kosta upp mot en miljon svenska kronor 
(Ekström, 2013). 
 
Vid kostnadsjämförelser bör också merarbeten tas hänsyn till, som efterbearbetning av 
väggen. Där kan billigare metoder medföra dyrare bearbetning. Till exempel är sekantpålar 
utförda med foderrör och oscillerande utrustning ger en finish likvärdig med en väl och 
noggrann utförd slitsmur (Åhnberg, 2004).  
 
För en garagebyggnad i styv lera i Singapore gjordes en kostnadsjämförelse mellan olika 
konstruktionsalternativ. Byggnaden var ett trevåningsgarage, schakten skulle bli 12 meter 
djup, där stödkonstruktionen fördes ner 16 meter (Wong, 1999). Här har det också beaktas hur 
stödkonstruktionen integreras i den permanenta konstruktionen. Följande alternativ 
jämfördes. 

1. En slitsmur, 0,6 meter bred används både som temporär stödkonstruktion och 
permanent källarvägg 

2. Sekantpålar, med en diameter på 0,7 meter (anses vara likvärdig med den 0,6 meter 
tjocka slitsmuren) används som temporär stödkonstruktion och integreras med en 0,3 
meter platsgjuten källarvägg i den permanenta konstruktionen. 

3. En FSP IIIA stålspont, som temporär stödkonstruktion. Sponten lämnas kvar och 
används som form för en 0,3 meter tjock platsgjutna källarväggen. Genom att sponten 
lämnas kvar integreras den därmed in i källarväggen. 

4. En FSP IIIA stålspont, som temporär stödkonstruktionen. En 0,35 meter tjock 
platsgjuten källarvägg uppförs skiljt från sponten som sedan dras upp efter det att 
källarväggen färdigställts. 

 
Alternativ 1 och 2, där sekantpålar och slitsmur används, kostar ungefär lika mycket. 
Alternativ 1 kostar ca 40 % mer än alternativ 3. Billigast är Alternativ 4 med temporär 
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stålspont, går sponten att återanvända blir kostnaden ca 50 % av alternativ 1 med slitsmuren 
(Wong, 1999). 

2.7 PLAXIS 

2.7.1 Introduktion om PLAXIS 
Under 1970- talet forskades det vid mycket kring hur konstitutiva modeller och FEM 
beräkningar skulle kunna användas på Delfts Tekniska Universitet i Nederländerna. 
Avseendet var att kunna analyser och förutspå rörelser i flodbankarna i det nederländska 
låglandet (Brinkgreve, 2012). Därav utvecklingen av PLAXIS som idag är en kommersiell 
programvara som används för att göra geotekniska stabilitets- och deformationsanalyser.  

2.7.2 Materialmodeller i PLAXIS 
För att beskriva jordens beteende används olika materialmodeller för att beskriva elasticiteten 
och plasticiteten. Val av modell beror på typen av problem, avlastning eller kompression, 
samt vilken typ av jord som ska simuleras. PLAXIS har många olika modeller. Några 
modeller beskrivs kortfattat; Linjär elastisk, Mohr Coulumb och Hardening soil.  

Linjär Elastisk  
Materialmodellen Linjär-elastisk är baserad på Hookes lag om elasticitet. Den är enkel att 
använda eftersom endast två materialparametrar behövs för att beskriva materialets beteende, 
Elasticitetsmodulen, E, och kontraktionstalet, ν.  
 
Linjär elastiskt är den enklaste modellen men den beskriver sällan en jord rätt eftersom 
jordens beteende inte är linjärt och irreversibel. Däremot kan den användas på styvare 
material, som betong och berg. 

Mohr Coulumb 
Mohr Coulumb beskriver jorden elastiskt perfekt plastiskt, se Figur 2.16. Det behövs fem 
materialparametrar för att beskriva jordens beteende. Elasticiteten beskrivs av 
Elasticitetsmodulen, E, och kontraktionstalet, ν,	   och plasticiteten av kohesionen, C, 
friktionsvinkeln, φ, och dilationsvinkeln ψ. 
 

 
Figur 2.16. Beskrivning av elastiskt perfekt plastiskt (Brinkgreve, 2012). 

Mohr Coulumbs Brottkriterium  
        (2.1) 

Mohr Coulumbs brotteori säger att ”brott inträffar för det spänningstillstånd för vilket den 
största spänningscirkeln precis tangerar Coulumbs brottlinje” (Axelsson, 1998). Brottlinjen är 
inritat i Figur 2.17 

! 

" = c#+$#n tan%#
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Figur 2.17. Mohr Coulumbs brottkriterium (Brinkgreve, 2012). 

 För kohesionsjord kan kriteriet förenklas eftersom den inte har någon inre friktion (φ´=0)  
         (2.2) 

Skillnaden blir därmed att skjuvhållfastheten, Su, är konstant, se Figur 2.18. 

 
Figur 2.18. Mohr Coulumbs brottkriterium när φ´=0 (Brinkgreve, 2012). 

Det rekommenderas att Mohr Coulumb används vid en första analys. Genom att styvheten är 
konstant, ger den en bra approximation. Dock ger analyser med Mohr Coulumb inga exakta 
utan mer övergripande resultat (Brinkgreve, 2012). 

Hardening Soil Model 
Hardening Soil är en mer avancerad modell. Mohr Coulumb används här som brottmodell 
med kohesionen c, friktionsvinkeln φ och dilationsvinkeln ψ som beskriver plasticiteten. 
Elasticiteten beskrivs mer ingående genom att använda tre olika elasticitetsmoduler. E50, 
elasticitetsmodulen som beskriver sekantlutningen mellan 0 till 50 % av brottspänningen. Eur 
beskriver den triaxiala avlastningen samt Eoed som beskriver ödometerstyvheten, dvs. 
pålastning under enaxiala förhållanden. E50 och Eur utvärderat från ett triaxialförsök visas i 
Figur 2.19. 
 

 
Figur 2.19. Beskrivning av E50 och Eur i ett triaxialförsök (Brinkgreve, 2012). 

! 

" = c = Su
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Hardening soil tar också hänsyn till beroendeförhållandet mellan styvheten och spänningen, 
vilket inte Mohr Coulumb gör. Aktuell styvhet räknas ut med ekvation 2.3 där Eref

50 är en 
elasticitetsmodul vid ett referensvärde, vanligtvis styvheten vid deviatorspänningen 100kPa.  

€ 

E50 = E50
ref c • cosϕ −σ '3 sinϕ

c • cosϕ + pref sinϕ
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

m

      (2.3) 

 
Eref

ur sätts initialt till 3 gånger större än Eref
50 (Brinkgreve, 2012). Aktuell elasticitetsmodul för 

av och pålastning förhåller sig till referensvärdet enligt ekvation 2.4 

€ 

Eur = Eur
ref c • cosϕ −σ '3 sinϕ

c • cosϕ + pref sinϕ
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

m

      (2.4) 

Ödometermodulen Eoed definieras som tangentlutningen i en ödometerkurva vid ett visst 
referenstryck, pref, enligt Figur 2.20. 
 

 
Figur 2.20. Definition av Eref

oed i ett ödometerförsök (Brinkgreve, 2012). 

Referensvärdet för ödometermodulen räknas ut med ekvation 2.5.  

€ 

Eoed = Eoed
ref

c • cosϕ − σ '3
K0

nc sinϕ

c • cosϕ + pref sinϕ

⎛ 

⎝ 

⎜ 
⎜ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 

⎟ 
⎟ 
⎟ ⎟ 

m

      (2.5) 

Genom att Hardening Soil är en mer avancerad modell som tar hänsyn till fler parametrar, tar 
det längre tid att göra beräkningarna. Styvhetsmatrisen bildas och upplöses vid varje 
beräkningssteg. Den här modellen har svårt att skilja mellan en hög styvhet vid liten töjning 
och reducerad styvhet vid byggnation. Användaren måste därmed välja styvhetsparametrar 
som överensstämmer med den dominerande töjningen vid användandet (Brinkgreve, 2012). 

2.8 Simulera stödkonstruktioner 
Plates är en funktion i PLAXIS som används för att modellera stödkonstruktioner. Funktionen 
tillåter element att bete elastiskt eller ortotropiskt elastoplastiskt (Brinkgreve, 2012). De 
materialparametrar som PLAXIS behöver för att modellera ett element elastiskt är: 

EA1: Normal Styvhet  [kN/m] 
EI:  Böj styvhet  [kNm2/m] 
W: Vikt   [kN/m/m] 
ν:  Kontraktionstal 
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2.9 Deformationstillstånd 
Ett antagande om deformationstillstånd medför att ett 3D problem kan förenklas till ett 2D 
problem. PLAXIS 2D kan utföra analyser med antagande om plant eller asymmetriskt 
deformationstillstånd göras. 
 
Plant deformationstillstånd kan antas när konstruktionen är lång i förhållande till bredden, 
som tillvänster i Figur 2.21, De deformationer som uppstår i z-led är små och antas då vara 
noll. Spänningar i z-led är tas med i beräkningarna (Brinkgreve, 2012). 
 
 

 
Figur 2.21. Plant och asymmetriskt deformationstillstånd (Brinkgreve, 2012). 

Asymmetriskt deformationstillstånd antas vid cirkulära problem, då ett enhetligt radialt 
tvärsnitt kan roteras runt y-axeln, som tvärsnittet till höger i Figur 2.21. Deformationen och 
spänningstillståndet antas vara identiskt i alla radiala riktningar (Brinkgreve, 2012).  

2.10 Dränerad vs. odränerad analys 
I PLAXIS kan både dränerade och odränerade analyser utföras. Deformationerna som uppstår 
vid spänningsförändringar kan delas in i momentana och tidsbundna deformationer. De 
momentana deformationerna i vattenmättade odränerade jordar består i regel av formändring. 
Den tidsbundna deformationen består av krypningar och konsolidering (Larsson, 2008).  
 
Vid en odränerad analys dräneras inte vattnet direkt från jorden, vilket resulterar i att ett 
överskotts portryck bygg upp i jorden. Med tiden dräneras vattnet ur och fullständig 
deformationen uppstår. Odränerade analyser kallas därför för ”short term behavior” och 
dränerad analys för ”long term behavior” eftersom den fulla deformationen/sättningen vill 
uppstå med tiden, eftersom vattnet dräneras ur. Att odränerade och dränerade analyser 
används beror på vilket tidspann i tiden som är intressant ur stabilitetssynpunkt. Vid 
tillexempel temporära stödkonstruktioner är det intressant att se på stabiliteten i ett kort 
perspektiv, medan en ny slänt som ska stå finns det intresse att se att den är stabil efter 100 år. 

2.10.1 Teori 
Konsolideringsförloppet börjar när en tillskottslast påförs på en vattenmättad jordmassa 
(Axelsson, 1998). Vattnet i porerna bär initialt upp tillskottslasten. Med tiden dräneras vattnet 
ut ur jordmassan, tiden för dräneringen beror på jordmassans permeabilitet.  
 
Vid tiden t0 tillförs spänning Δσz som då helt och hållet påförs på portycket (Axelsson, 1998) 
          (2.6) 
 !! z = !u0
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Vilket medför att effektiv spänning fortfarande är densamma eftersom portycket initialt tar 
upp lasten, ekvation 2.7 samt illustrerat i Figur 2.22. 
          (2.7) 
 
 

 
Figur 2.22. Förlopp vid konsolidering (Axelsson, 1998). 

Darcys lag säger att porvattnet strömmar mot regioner med lägre tryckpotential. Porvattnet i 
jordmassan rör sig mot markytan eller dränerande skikt. Det medför att portrycket med 
minskar och lasten överförs till jordskelettet i form utav ökat effektivspänning i jorden 
(Axelsson, 1998).  

2.10.2 Modeller i PLAXIS 
PLAXIS kan simulera odränerade förhållanden på tre olika sätt. Sätten skiljer sig åt och 
används vid olika situationer och vid användandet av olika materialmodeller. Sätten betonas 
undrained behavior A, B och C framöver i rapporten. 

Undrained Behavior A 
Undrained behavior är en odränerad analys med effektiva materialparametrar och hållfasthet. 
Under simuleringen beräknar den konstitutiva modellen om de effektiva 
hållfasthetsparametrarna till jordens odränerade skjuvhållfasthet, Su. Det är en odränerad 
analys med samma tillvägagångssätt som en dränerad analys. 
 
Om undrained behavior A används tillsammans med Mohr Coulumb räknar modellen att 
spänningen följa linje 1 i Figur 2.23 till brott. Medel effektivspänningen p` är därmed 
konstant under pålastningen. I lösa jordar, som leror och gyttja, minskar istället 
medelspänningen och följer linje 2 till brott. Minskningen av den effektiva medelspänningen 
beror av skjuvinducerat portryck. Det resulterar i att Mohr Coulumb överskattar den 
odränerade skjuvhållfastheten (Brinkgreve, 2012). 

!! z
' = !! z "!u0 = 0
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Figur 2.23. Skillnaden i medelspänningens bana till randen med Mohr Coulumb och verkligt beteende. 

Det är viktigt att materialmodellerna uppskattar ett riktigt beteende hos effektivspänningen 
vilket annars kan leda till att den odränerade skjuvhållfastheten överskattas. Undrained 
Behavior A skall därmed användas med materialmodeller som ger korrekta kurvor av 
effektivspänningen och portrycket, vilket Mohr Coulumb inte alltid gör. Därför 
rekommenderas det att mer avancerade modeller som hardeing soil används. Fördelen med att 
använda undrained behavior A som modell är att konsoliderings analyser kan utföras 
(Brinkgreve, 2012). 

Undrained Behavior B 
Undrained Behavior B är en effektiv odränerad analys med effektiva styvhetsparametrar och 
odränerade hållfasthetsparametrar. Den odränerade skjuvhållfastheten, Su anges direkt 
(Brinkgreve, 2012).  
 
En konstant skjuvhållfasthet medför att enklare materialmodeller som Mohr Coulumb kan 
användas. Även om portrycket och effektivkurvan inte blir korrekt påverkas inte 
skjuvhållfastheten, eftersom den är direkt angiven. Konsoliderings analyser bör inte göras 
eftersom skjuvhållfastheten är satt konstant, ingen hållfasthetsökning sker därmed. Skall 
konsolideringsanalyser göras måste skjuvhållfastheten manuellt uppdateras (Brinkgreve, 
2012). 

Undrained Behavior C 
Undrained Behavior C är en totalspännings analys. Istället för effektiva parametrar används 
istället odränerade material parametrar, odränerad elasticitets modul, Eu, och odränerade 
kontraktionstalet vu. Hållfastheten anges som odränerad skjuvhållfasthet (Brinkgreve, 2012). 
 
Nackdelen med att använda totalspännings analys är att det inte är någon skillnad mellan 
effektivspänningen och portrycket. Allt resultat refererar till att effektivspänningen ska tolkas 
som totalspänningar och att allt portryck är lika med noll (Brinkgreve, 2012). Den här 
varianten av odränerad analys är därmed inte tillgänglig i avancerade modeller som Hardeing 
Soil. 
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2.11 Ödometerförsök 

2.11.1 Beskrivning av försöksmetod 
Ödometerförsök är ett laboratorieförsök som används för att bestämma finkorniga jordas 
kompressionsegenskaper. 
 
Provet tas vanligtvis med en standardprovtagare. Ett prov med en diameter på 50 mm och en 
höjd på 20 mm placeras i en ring. Ringen placeras sedan i ödometern, filterstenar placeras 
både ovanför och under provet, se Figur 2.24. Provet belastas sedan antingen stegvis eller 
med konstant deformationshastighet (Larsson, 2008). 

 
Figur 2.24. Ödometerapparat (Larsson, 2008). 

Vid stegvisbelastning fördubblas lasten på provet varje dygn. Deformationen avläses vid 
bestämda tidsintervall, vid uppritning av deformationskurvan används deformationen efter 24 
timmar (Larsson, 2008). 
 
Vanligast idag är att ödometerförsök med konstant deformationshastighet, även kallat CRS, 
Constant Rate of Strain. Ödometern placeras då i en press som komprimerar provet med 
konstant deformationshastighet. Dräneringen från filterstenen på provets undersida är stängd, 
istället mäts där portrycket som byggs upp i provet. Under försöket avläses tid, last, 
deformation och porvattentrycket. All mätning sker kontinuerligt (Larsson, 2008). 
 
Från CRS försök erhålls resultatet i kurvor som visar hur jorden deformeras, se Figur 2.25, 
samt hur jordens permeabilitet förändras under kompressionen i Figur 2.26. Permeabiliteten 
har betydelse för jordens konsolideringsegenskaper som nämns i kapitel 2.10.1. 
 

 
Figur 2.25.  Kurvor från CRS-försök som beskriver jordens kompressionsegenskaper (Larsson, 2008). 
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Figur 2.26. Resultat från CRS-försök som beskriver hur permeabiliteten förändas när jorden komprimeras (Larsson, 
2008). 

2.11.2 Utvärdering av moduler 
Det som skiljer en kompressionsmodul och elasticitetsmodul är hur de deformeras. Vid 
ödometerförsöket belastas provet vertikalt och deformeras bara vertikalt eftersom en stålring 
förhindrar provet att deformeras radiellt, som illustreras i Figur 2.27. Det är tänkt att det ska 
motsvara förhållandet på markytan, vid en utbreddlast eller en grundvattensänkning (Larsson, 
2008).  

 
Figur 2.27. Spänning och deformation vid bestämning av kompressionsmodulen M (Larsson, 2008). 

Kompressionsmodulen M kan definieras som sekantmodul eller tangentmodul och definieras 
enligt ekvation 2.8 och 2.9, se skillnad mellan definitionerna i Figur 2.28 

€ 

M =
δσʹ′v
δεʹ′v

  (Tangentmodul)     (2.8) 

 

€ 

M =
Δσʹ′v
Δεʹ′v

  (Sekantmodul)      (2.9) 
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Figur 2.28. Definition av sekant och tangentmodul (Sällfors, 1986). 

I spänningstillståndet 0 < σ´< σ´c är M konstant, M=M0, se Figur 2.25. I intervallet 
σ´c<σ´<σ´L är kompressionsmodulen också konstant, M=ML, men är mycket lägre än M0. När 
σ´L<σ´ ökar modulen med spänningen enligt ekvation 2.10  

€ 

M = ML + M '(σ '−σ 'L )        (2.10) 

2.11.3 Ödometerförsök med på- och återbelastning 
Deformationerna som uppstår vid deformationen av provkroppen kan både vara elastisk och 
plastisk. Elastiska deformationen återgår vid avlastning och den plastiska kvarstår (Larsson, 
2008). För att helt kunna utreda jordens elastiska egenskaper kan på- och 
återbelastningsförsök utföras med ödometer.  
 
På- och avlastning kan utföras med ödometerförsök med stegvis avlastning. Avlastningen på 
provkroppen bör påbörjas efter det laststeg då förkonsolideringstrycket har uppnåtts eller 
överskridits (Sällfors, 1986). Spänningar under förkonsolideringstrycket inte simuleras 
korrekt i laboratorieförsök. Det leder till att av och pålastningsmodulen blir för låg och 
därmed underskattas (Trafikverket, 2011).  
 
Avlastningen bör sedan göras i tre lika stora steg, helst ner till den vertikalspänning som 
provet hade insitu. Tiden för varje laststeg under avlastningen och pålastningen bör vara ett 
dygn (Sällfors, 1986). 

2.11.1 Elasticitets modul och kontraktionstal 
Kontraktionstalet och elasticitetsmodulen för jord är ofta rent fiktiva. Att kontraktionstalet 
och elasticitetsmodulen används och bestäms beror på elasticitetsteorins användbarhet. 
Används relevanta värden på parametrarna ger det en god överensstämmelse mellan uppmätta 
och beräknande deformationer (Larsson, 2008).  
 
Skillnaden mellan elasticitetsmodulen med kompressionsmodulen är att när 
elasticitetsmodulen bestäms så tillåts horisontala deformationer. Det illustreras i Figur 2.29. 



 28 

 
Figur 2.29. Spänning och töjning vid bestämning av elasticitetsmodul och kontraktionstal (Larsson, 2008). 

Kontraktionstalet beskriver förhållandet mellan deformationerna i 
huvudspänningsriktningarna 
 
 
          (2.11) 
Elasticitetsmodulen härleds som relationen mellan töjningen och spänningen. 
 
  
          (2.12) 
Relationen mellan elasticitetstalet och kompressionsmodulen beskrivs  

€ 

M =
E(1−ν)

(1+ν )(1− 2ν )
        (2.13) 

 
Utifrån kontraktionstalet och elasticitetsmodulen härleds skjuvmodulen G och tryckmodulen 
K. 
 
 
          (2.14) 
 
 
          (2.15) 

2.12 Dilationsvinkel 
Vid deformation, speciellt vid skjuvdeformation, omlagras jordpartiklarna vilket leder till en 
volymförändring. Är det en volymökning som sker anses jorden vara dilatant. Är det en 
volymminskning är den kontraktant, alternativt negativ dilatant. Denna volymförändring har 
betydelse när det gäller jordens deformationsegenskaper (Hansbo, 1975). Volymförändring 
efter omlagring åskådliggörs i Figur 2.30. 

 
Figur 2.30.  Kontraktans beskrivet av kulor i en låda (Hansbo, 1975). 
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En bättre bestämning av G0 för naturlig jord
kan göras genom mätning av skjuvvågsutbred-
ning med seismik i fält.
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Dilationsvinkeln används för att beskriva volymökningen av jorden när den skjuvas. Den 
beror på töjningen i vertikal led, εv, och skjuvtöjningen, γ, (Craig, 2004). 
 
          (2.16) 
 
I PLAXIS antas dilationsvinkeln vara enligt ekvation 2.17 (Brinkgreve, 2012) 
 

         (2.17) 
 
Detta medför att alla dilationsvinkeln för jordmaterial med en effektiv friktionsvinkel under 
30° är mestadels 0. Negativa värden på dilationsvinkeln är endast realistiskt för en väldigt lös 
sand (Brinkgreve, 2012). 

2.13 Jordtryck 
Konstruktionerna i marken utsätts för ett jordtryck. Den horisontala spänningen σh är 
dimensionerande och ofta beroende av deformationerna. Vid olika typer av deformationer 
varierar den horisontala spänningen. 

2.13.1 Vilojordtryck 
När töjningen i jorden är noll är den utsatt för vilojordtrycket. Koefficienten K0 beskriver 
förhållandet mellan den horisontala och vertikala spänningen i jorden, enligt ekvation 2.18. 

€ 

σh = K0 ⋅ σv          (2.18) 
 
För normalkonsoliderade jordar kan Janky’s formel användas för att räkna fram K0, enligt 
ekvation 2.19 (Craig, 2004). Den används också av PLAXIS i enklare materialmodeller som 
Mohr Coulumb (Brinkgreve, 2012). 

€ 

K0 =1− sinφ '          (2.19) 
 
För överkonsoliderade jordar beror K0 också på jordens spänningshistorik. Eurokod 7 föreslår 
därför att ekvation 2.20 används (Craig, 2004). 

€ 

K0 = 1− sinφ '( ) OCR( )0.5       (2.20) 
För leror kan K0 bestämmas utifrån överkonsolideringsgraden i Figur 2.31 (Craig, 2004). 
Kurvan är baserad utifrån flera triaxialförsök. 

 
Figur 2.31. Relation mellan K0 och överkonsolideringsgraden (Craig, 2004). 

2.13.2 Aktivt- och passivtjordtryck 
 När en stödkonstruktion deformeras uppstår istället aktivt och passivtjordtryck, se Figur 2.32. 
Jordtrycket behandlas enligt Rankines teori om jordtryck (Craig, 2004). 
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Figur 2.32. Relationen mellan horisontala töjningen och koefficienten för det horisontala jordtrycket (Craig, 2004). 

Eftersom deformation uppstår minskar jordtrycket på den pådrivande sidan till det minsta 
jordtrycket har erhållits, det kallas aktivt jordtryck (Craig, 2004). Det aktiva jordtrycket 
räknas ut med ekvation 2.21. 

€ 

pa = Kaγz − 2c Ka         (2.21) 
där 

€ 

Ka =
1− sinφ
1+ sinφ

         (2.22) 

På den mothållande sidan uppstår ett mothållande tryck som ökar till ett maximalt jordtryck 
har uppstått, det kallas passivt jordtryck (Craig, 2004). Enligt Rankines teori om jordtryck 
räknas det ut med ekvation 2.23 

€ 

pp = Kpγz + 2c Kp         (2.23) 
Där 

€ 

Kp =
1+ sinφ
1− sinφ

         (2.24) 
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3 Referensprojekt Kv. Heimdal 
3.1 Projektbeskrivning 

Kv. Heimdal är ett kvarter i Uppsala som ligger i korsningen Svartbäcksgatan 
Luthagsesplanaden/Råbyleden, se Figur 3.1. NCC äger idag en tomt inom kvarteret. Tomten 
ligger attraktivt till i centrala Uppsala, precis bredvid Fyrisån som rinner genom staden. 
Tomten är idag obebyggd och utgörs av ett grönområde och parkeringsplats. Planen är att 
inom snar framtid bygga bostadshus på den. Det har tidigare legat flera fastigheter på tomten. 
De flesta revs i samband med att Luthagsleden byggdes på 60-talet. Den sista byggnaden 
försvann i början på 90-talet, i samband med att byggnaden Länsförsäkringar sitter i 
renoverades. 
 

 
Figur 3.1. Flygfoto från korsningen Svartbäcksgatan och Luthagsesplanden/Råbyleden, norrifrån (Uppsala kommun, 
2012). 

En arkitekttävling har genomförts och ett vinnande förslag röstats fram. I det vinnande 
förslaget ska ett sexvåningshus byggas utmed gatan och ett fyravåningshus utmed ån. Ett 
parkeringsgarage byggs under hela fastigheter. Placeringen av förslaget presenteras i Figur 
3.2. Skisser av arkitekturen visas i Figur 3.3 och Figur 3.4. 
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Figur 3.2. Placering av det vinnande förslaget. 

 

 
Figur 3.3. Fasad och längdsektion. 

 

 
Figur 3.4. Fasad och längdsektion. 

Fastigheten ska grundläggas med en samverkansgrundläggning. I en 
samverkansgrundläggning samverkar pålarna och kontaktytan med att ta upp lasten från 
byggnaden. Kontakttrycket mellan platta och mark är dimensionerat för att vara lika med den 
bortgrävda jorden. Grundläggningsförslag visas i Figur 3.5. 
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Figur 3.5. Grundläggningsförslag och jämförelse mellan kohesionspåle av betong samt en kombinationspåle av trä 
och betong (Uppsala kommun, 2012). 

Kv. Heimdals geografiska placering medför att vissa hinder som måste tas i beaktning vid 
byggnation, t.ex. omkringliggande byggnader och broar. Vibrationer under byggnationen kan 
åstadkomma sättningar på de intilliggande byggnaderna. Polishuset, på andra sidan 
Svartbäcksgatan, är grundlagd med en samverkansgrundläggning och huset Länsförsäkringar 
sitter i är grundlagd på kohesionspålar. Det finns även en bentonitskärm runt huset 
Länsförsäkringar sitter i, som ska förhindra att träpålarna inte förmultnar. Den får inte 
påverkas under byggnationen. Att gatan och de omkringliggande anläggningarna är pålade 
gör att förankring av stödkonstruktionen är begränsad till stämp och strävor. Att förankra 
konstruktionen utåt kan medföra att de befintliga pålarna skadas. Det är långt ner till fastare 
jordlager, vilket gör det svårt att uppnå någon erforderlig mothållande kraft i stagen om de 
ska förankras med jordankare. 
 
Även om ån har sin charm medför den vissa bekymmer för området. Tomten ligger inom ett 
översvämningskänsligt område. Avståndet mellan schakt och å är som minst bara någon 
meter. Det kan finnas gamla rör som leder ut till Fyrisån eller permeabla lager som kan leda in 
vatten till schaktet. Det medför att det även efterfrågas en stödkonstruktion som är vattentät 
och därmed kan agera tätskärm. 

3.2 Geotekniska undersökningar 
Geotekniska undersökningar är genomförda på tomten i två omgångar. 1991 och 2008. 
Undersökningarna är utförda av Bjerking i Uppsala. Väsentliga delar av undersökningarna 
presenteras i kommande kapitel. 

3.2.1 Markförhållanden 
Undersökningarna visar att marken består av kohesionsjord. Provborrningarna visar att ca 65 
meter kohesionsjord överlagrar friktionsjord. De översta 1-2 metrarna består av lera av fast 
karaktär, torrskorpa eller gammalt fyllningsmaterial. Under torrskorpa/fyllningslager består 
understående 25 metrarna av postglacial lera och sedan tar en varvig glacial lera vid ner till 
friktionsmaterialet. Under torrskorpan är leras lös och övergår med djupet mot en mer halvfast 
lera (Bjerking, 2008a).  
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Sonderingarna har stoppat mot block, berg eller i fast lagrad friktionsjord på djup mellan 50 – 
70 meter. Provtagningar har stoppats tidigt i fyllningslagret/torrskorpan vilket tyder på att det 
kan finnas gamla grundläggningsrester kvar från de gamla byggnaderna (Bjerking, 2008a). 

3.2.2 Grundvatten 
Grundvattnet i det omkringliggande området är kontrollerat kontinuerligt under perioden 
1981-2008. Värdena är sedan interpolerade för tomten, 3 portryckmätare installerats på 
tomten för att verifiera interpoleringen. Grundvattnet lutar svagt mot sydost och följande 
nivåer har uppmätts (Bjerking, 2008a): 

• Maxnivå  +5,4 
• Medelnivå +4,7 
• Minnivå +3,7 

3.2.3 Ytvatten i intilliggande vattendrag 
Följande nivåer är uppmätta i Fyrisån (Bjerking, 1991) 

• Högsta uppmätta vattennivå: +7,03 (1974) 
• Medel vattennivå:  +5,97  
• Lägsta uppmätta vattennivå: +5,22 (1969) 

3.2.4 Miljöteknisk undersökning 
Leran i området har karaktär av sulfidlera. Sulfidhalten i leran överskrider Miljökontorets 
riktvärden. Leran på 4-5 meters djup, under grundvattenytan, ger ifrån sig surt lakvatten. 
Leran på 3-4 meter gör inte det (Bjerking, 2008b). Jordens sulfidhalt bör därför inte medföra 
några problem eftersom schaktet inte blir djupare än 3,5 meter.  

3.2.5 Resultat från utförda undersökningar 
Vingborrförsök, CPTU sondering och laboratorieundersökningar är utförda på 
lermäktigheten. I Tabell 3-1 presenteras föreslagna karakteristiska jordparametrar utifrån 
genomförda tester.  
Tabell 3-1. Ingående oreducerade jordparametrar från undersökningar, djup avser skiktets underkant från 
markytan (Bjerking, 2008a). 

Djup [m] Jordart 
Inre 
friktionsvinkel 
ϕk [°] 

Skjuvhållfasthet 
Cuk [kPa] 

Sättnings-
modul 
[kPa]  

Tunghet 
ϒk 
[kN/m2] 

0,6-2,3 Fyllning - - - 18 

1,5 
Fast 
lera/Torrskorpa - 50 5000 17 

4,5 Lös lera - 25 600 15 
22 Halvfast lera - 35 1000 16 
32 Halvfast lera - 35 1200 18 

67 
Halvfast lera - 
Fast lera - 35+0,8/m >2000 18 

>67 Friktionsjord 32 - 15000 19 
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4 Metod 
4.1 Utvärdering av forskningsfrågor 

En utredning av de uppdelade forskningsfrågorna ligger till grund för att besvara den 
huvudsakliga huvudfrågan. Beroende på denna utrednings utfall betonas för- och nackdelar 
samt risker och möjligheter med metoderna som sedan vägs samman i utvärderingen, vilket 
bör besvara forskningsfrågan. 

4.1.1 Utvärdering av deformationer 
De deformationer som uppkommer vid spontningsarbete kan delas in i olika grupper, den 
totala deformationen räknas sedan samman enligt ekvation 4.1 (Ryner, 1996). Deformationer 
uppkommer vid installationen av stödkonstruktionen, installation av stag, samband med 
urschaktningen samt övrig verksamhet som påslagning och dragning av sponten. 
 

€ 

δ tot = δSlagning +δStag +δSchaktning +δÖvrigt +δDragning     (4.1) 
 
Vid installation av slitsmurar och sekantpålar uppstår deformationer i samma moment, som 
vid installation av spont. Undantag med slitsmurar och sekantpålar som stödkonstruktion är 
att de lämnas kvar i marken och inte dras upp när behovet av stödkonstruktionen är över. När 
en stödkonstruktion dimensioneras ska den totala deformationen vara mindre än det 
gränsvärde som är tillåtet.  
 
Stödkonstruktionernas deformationer utvärderas med en PLAXIS analys. Det medför att 
deformationerna som uppstår vid installationen och utgrävningen kan analyseras och 
jämföras. Deformationen som uppstår vid övriga moment kan inte behandlas i jämförelsen. 

4.1.2 Utvärdering av ekonomin 
För att utvärdera hur de olika metoderna står sig ekonomiskt genomförs en enklare 
jämförelse. Indatat till jämförelsen består av de ekonomiska uppgifter och jämförelser som 
finns redovisade i litteraturstudien. När stödkonstruktionerna jämförs mot varandra finns det 
en rad osäkerheter som kommer att betonas. I och med att prisbilden är svår att få grepp om 
kommer kostnadsbilden endast grovt uppskattas. Det beror på att översiktliga priserna 
presenteras i litteraturen och att det är komplicerat göra en noggrann kalkyl. Speciellt i ett 
stadium då mycket information saknas. 

4.1.3 Utvärdering av mervärden 
I litteraturstudien behandlas många för- och nackdelar med slitsmurar och sekantpålar, till stor 
del produktionsrelaterade. För att utvärdera dessa för- och nackdelar lyfts betydelsefulla 
egenskaper fram. Lastbärandeförmågan hos slitsmuren och sekantpålarna är en del i PLAXIS 
analysen. Egenskaper och mervärden med en specifik konstruktion som eventuellt kan 
motivera eller avfärda ett använde kommer att lyftas fram.  

4.2 Simulering i PLAXIS 
För att kunna utvärdera hur stödkonstruktionerna beter sig deformationsmässigt används 
PLAXIS 2D för att göra simuleringar under de förutsättningar som råder vid Kv. Heimdal. 
Indata till analyser behandlas i kommande kapitel. 
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4.2.1 Analysobjekt 
En stödkonstruktion kommer att behövas runt stora delar av schaktet under byggnationen. De 
mest kritiska delarna av schaktet är mitt på långsidorna där nivåskillnaden mellan 
schaktbotten och schaktkrön är som störst.  
 
Snittet placeras där plant deformationstillstånd kan antas. Snittens placering visas i Figur 4.1 
och är där de största deformationerna är väntade.  
 

 
Figur 4.1. Placering av snitt. 

Spont, sekantpålar och slitsmurar ska jämföras tekniskt. Genom att sekantpålar och slitmurar 
är betongkonstruktioner i marken, antas det att de är likvärdiga ur en teknisk synvinkel. För 
att verifiera detta antagande utförs en jämförelse mellan konstruktionerna under 
känslighetsanalysen. Som referenskonstruktion väljs slitsmuren, eftersom den har minst 
tvärsnittsarea under simuleringen. 
 
Snittet simuleras med både spont och slitsmur. Stödkonstruktionerna simuleras avsträvade, 
med hjälp utav en invändig sträva samt oförankrade i en konsolvariant. Om någon 
konstruktion fördelaktigt kan användas som en konsolvariant kan det motivera att använda 
den stödkonstruktionen 
 
Längden på stödkonstruktionen är 10 meter under simuleringen, dvs. 3 gånger schaktdjupet. 
Det gäller både den avsträvade och konsolvarianten. Inga handberäkningar kan utföras för att 
verifiera längden på stödkonstruktionerna. I verkligheten blir deformationerna 
dimensionerande, dvs. bruksgränstillståndet. Hur längden på stödkonstruktionen påverkar 
deformationen blir en del av känslighetsanalysen. Inga ändyteeffekter tas med i beräkningen. 
Dessa anses vara väldigt små då bärligheten ligger i mantelfriktionen, speciellt för sponten 
som har en liten tvärsnittsarea. Slitsmuren däremot har större tvärsnittsarea, men den anses 
fortfarande för liten för att påverka resultaten. Samt krävs en stor sättning innan bärighet 
mobiliseras i ändytan. Verifieringen av det antagandet blir det en del av känslighetsanalysen.  
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För att verifiera resultaten från analysen är rimliga utförs en beräkning utav jordtrycken i 
marken på båda sidorna av snittet. Uträkningen av jordtrycken utförs med Rankines teori om 
jordtryck. Utifrån spänningsförhållandet kan en uppfattning erhållas om resultatet från 
modellen är rimlig.  
 
Förankring består av en sträva mot hammarbandet. Innan strävan installeras lämnas en 
jordvall kvar mot stödkonstruktionen. Det är för att stödkonstruktionen ska få deformeras lite 
innan strävan installeras. Jordvallen används för att få en realistisk simulering, då en viss 
deformation uppstår innan strävor installeras. Det är även ett verkligt förfarande som används 
i praktiken. Storleken på jordvallen som lämnas kvar styr storleken på deformationen innan 
strävan installeras. Det kan inte påverkas eller optimeras i detta översiktliga arbete. 
 
Genom att Svartbäcksgatan går utmed en sida av schaktet måste en trafiklast beaktas. Det 
anses vara en parameter som kan påverka storleken på deformationen och därmed val av 
stödkonstruktion. 
 
I den sista delen av simuleringen belastas slitsmuren vertikalt, för att analysera slitsmurens 
bärförmåga. Då appliceras en kraft på den oförankrade slitsmuren. Kraften kommer öka 
samtidigt som deformationen mäts. Därmed erhålls data kring hur dess bärförmåga är. Det 
utförs bara på sidan mot ån.  
 
Marknivån över snittet varierar. Här väljs det att förenkla snittet till en marknivå på +7,4 
meter. Genom att det är få mätpunkter samt att markytan skiljer +/- 0,2 m anses det inte 
påverka resultatet i allt för stor omfattning. Att bygga en för noggrann modell kan istället 
medföra andra problem samt öka beräkningstiden.  

4.2.2 Val av materialmodell och dräneringstyp 
Det har valts att använda Mohr Coulumb som materialmodell för alla lager. Den ger en grov 
uppskattning och det behövs inte för många material pararmetrar, vilket gör att få antaganden 
krävs för att komplettera informationen som erhållits från NCC.  
 
Mohr Coulumb som materialmodell är enkel och tar inte hänsyn till förändrade moduler, 
speciellt vid av och pålastning. Därför är det inte en optimal modell att använda vid just 
schaktningsmodeller, men med mera avancerade modeller ökar komplexiteten. Genom att det 
är i ett första skede av projektet, anses Mohr Coulumb ge ett tillräcklig noggrant resultat tidigt 
i projektet.  
 
Tidsperioden i intresse är byggnadsskedet, samt att stödkonstruktionen står i lera, genom att. 
Lerlagrena får därmed ett odränerat beteende under analysen, genom att full konsolidering 
inte uppnås. I PLAXIS väljs Undrained B. Den fungerar bra med enkla modeller som Mohr 
Coulumb. Undrained B är lämplig eftersom den odränerade hållfastheten, Su, anges direkt.  

4.3 Bestämning av parametrar till PLAXIS 
För att kunna simulera med PLAXIS behövs parametrar som beskriver jordens beteende och 
hållfasthet. Vissa tillhandahålls utifrån de PM som tidigare presenterats. Fullstädiga 
undersökningar och behandling av materialparametrar är inte utförda. Det medför att vissa 
antaganden och uppskattningar måste göras för att komplettera parametrarna för respektive 
jordlager. 
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4.3.1 Uppskattning av elasticitetsmodulen 
I Tabell 3-1 finns en sättningsmodul angiven. Den anses inte vara representativ för det 
problem som skall simuleras. Som ingående parameter i denna analys, då jorden avlastas, ska 
elasticitetsmodulen för av och pålastning användas. Det är inget sådant försök utfört. Därav 
måste en representativ elasticitetsmodul för lagrenas deformationsegenskaper utredas. 

Jämförelse mellan CRS och av- och pålastningsförsök 
Teoretiskt kan M0 modulen från CRS försöken användas, då den motsvarar det momentana 
elastiska sättningar som sker. Dock är M0 i regel låg när den är utvärderad från 
ödometerförsök. Modulen från av- och pålastning bör istället användas (Bergdahl, 1993).  
 
En jämförelse mellan M0 och Mur från ett närliggande projekt i Uppsala visas i Figur 4.2. 
Detta projekt kallas framöver för Kv. Skytteln. Grafen visar skillnaden M0 och Mur som 
utvärderats från försöken där. Mur är 1,3 till 2,9 gånger högre än M0, ett snitt på 2,1 ggr.  
 

 
Figur 4.2. Jämförelse mellan M0 och Mur från kv. Skyttlen. 

Uppskattning av elasticitetsmodul 
Om modulen från avlastning och pålastning saknas används istället empiriska värden för 
normal eller svagt överkonsoliderade jordar (Bergdahl, 1993). Det finns gamla studier som 
visar att empiriskt uppskattade värden ger en bra approximation av den odränerade 
elasticitetsmodulen vid större schakter. Konventionella försök leder ofta till underskattad 
elasticitetsmodul eftersom proven störs vid provtagning (Clough & Schmidt, 1981). Det 
medför överskattade deformationer. För lera kan styvheten lätt uppskattas i form utav den 
odränerade elasticitetsmodulen, Eu. I litteraturen finns flera olika samband presenterade. 

Empiriska samband för uppskattning av Elasticitetsmodul 
Det finns samband som visar att den odränerade elasticitetsmodulen och den odränerade 
kohesionen, Cu, är en funktion av överkonsolideringsgraden OCR och plasticitetsindexet Ip 
som presenteras i Figur 4.3 (Clough & Schmidt, 1981) 
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Figur 4.3. Diagram för uppskattning av förhållandet av den odränerade elasticitetsmodulen och odränerade 
kohesionen (Clough & Schmidt, 1981). 

Plasticitetsindexet Ip förhåller sig enligt ekvation 4.2 

€ 

Ip = wL − wp          (4.2) 

där wL är flytgränsen och wP är plasticitetsgränsen för jorden.  
 
Den odränerade elasticitetsmodulen kan också uppskattas på basis av jordtyp och den 
odränerade skjuvhållfastheten (Trafikverket, 2011).  
Tabell 4-1 Uppskattning av elasticitetsmodulen under odränerade förhållanden på basis av jordtyp och odränerad 
skjuvhållfasthet (Trafikverket, 2011). 

E50 Jordtyp 
1000*Cu Slitig Lera 
500* Cu Lågplastisk Lera 
250*Cu Högplastisk Lera och Gyttja 
150 *Cu Gyttja 
 
För normalkonsoliderad lera kan elasticitetsmodulen för beräkningen av de momentana 
elastiska sättningarna beräknas enligt ekvation 4.3 (Bergdahl, 1993) 

€ 

Ek =150 • cuk          (4.3) 
 
PLAXIS efterfrågar den effektiva elasticitetsmodulen. Omräkning sker med ekvation 4.4 
(Brinkgreve, 2012) 
 
          (4.4) 

Metod för utvärdering 
Som representativ elasticitetsmodul jämförs empiriska samband, elasticitetsmodulen är 
utvärderad från M0 och en fiktiv Mur för kv. Heimdal, där en felfaktor applicerats på M0. 
Felfaktorn som appliceras är medelvärdet av kvoten mellan M0 och Mur, som tidigare utretts 
från Kv. Skytteln. En jämförelse mellan dessa elasticitetsmoduler redovisas i Figur 4.4. 
Empiriskt uppskattade elasticitetsmoduler har räknats om med ekvation 4.4. 
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Figur 4.4. Utredning av olika metoder för att utvärdera den effektiva elasticitetsmodulen.  

• E’k150 = 150*Cuk 
• E’k200 = 200*Cuk 
• E’0= Elasticitetsmodul uträknad från M0 
• E’ur= Elasticitetsmodul uträknad från Mur, 2,13*M0 

 
Jämförelsen i Figur 4.4 visar att den effektiva elasticitetsmodulen utvärderad från M0, E’0, är 
väldigt låg. Tanken med E’ur är att den ska vara representativ för om ett avlastningsförsök 
utförts vid kv. Heimdal. Dock är förhållandet mellan M0 och Mur väldigt spritt på Kv. 
Skytteln, från 1,3 upp till 2,9, vilket gör att medelvärde på 2,1 ifrågasätts. Styvheten som är 
baserade på M0 ökar med djupet, förutom vid djupet runt 22 meter. Om det har blivit fel vid 
CRS-försöket eller om det är ett lösare lager just vid det djupet kan inte avgöras utifrån 
erhållen data. Det är dock förväntat med en styvhetsökning med djupet vilket M0  påvisar. 
 
I Figur 4.4 visas också två empiriskt uppskattade elasticitetsmoduler. En där 
skjuvhållfastheten har multiplicerats med en faktor på 150, E’k150, och en annan med 200, 
E’k200. Källor påtalar att elasticitetsmodulen ska uppskattas från empiriska formler. Att 
använda kvoten på M0 och Mur borde egentligen vara mer rättvisande, men den har en alltför 
stor spridning och är från en annan geografisk plats. Därför används E’k150 som ett mellanting. 
Antaget då att elasticitetsmodulen inte överskattas tidigt i projektet. Leran är 
normalkonsoliderad samt har gyttjiga egenskaper, vilket överensstämmer med de empiriska 
antagandena för 150*cuk som tidigare presenterats. Genom att plasticitetsindexet inte kan 
räknas ut medför det att grafen i Figur 4.3 inte kan användas, vilket är synd då den ger en 
exaktare kvot. Att underskatta elasticitetsmodulen, som eventuellt sker nu, skulle medföra 
större deformationer än de som sedan sker i verkligheten.  
 
För torrskorpan kan den karakteristiska elasticitetsmodulen antas vara 10 MPa (Bergdahl, 
1993).  

vur 0,2

Kv Heimdal

Djup Cuk M0 Ek 150 Ek 200 Mur=M0/kvot
-3 25 1200 3750 5000 2259,13202
-5 35 2000 5250 7000 3765,22004
-8 35 3000 5250 7000 5647,83006

-12 35 3000 5250 7000 5647,83006
-17 35 3400 5250 7000 6400,87407
-22 35 2100 5250 7000 3953,48104
-27 35 4000 5250 7000 7530,44008

E´k 150*Cuk E'k 200*Cuk E`0 E'úr

3 3000 4000 1080 2033,21882
5 4200 5600 1800 3388,69804
8 4200 5600 2700 5083,04705

12 4200 5600 2700 5083,04705
17 4200 5600 3060 5760,78666
22 4200 5600 1890 3558,13294
27 4200 5600 3600 6777,39607
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4.3.2 Uppskattning av Kontraktionstalet 
Genom att jorden avlastas i samband med en schaktning av en källare är det kontraktionstalet 
för av- och på lastning, vur, som eftersöks. Vanligtvis uppskattas v inom 0.3 - 0,4, men för 
avlastningsproblem, där Mohr Coulumb används som brottkriterium, är 0,15 - 0,25 ett mer 
representativt antagande (Brinkgreve, 2012). Därför antas det att 0,2 är representativt för 
lermäktigheterna. 
 
Kontraktionstalet ska också anges för stödkonstruktionerna, som komplement till 
styvhetsparametrarna. För tunna strukturer, som spont, rekommenderas det att sätta 
kontraktionstalet till noll. För massiva strukturer, som betong profiler, rekommenderas ett 
värde på 0,15 (Brinkgreve, 2012). 

4.3.3 Dilationsvinkel 
Leror visar små tendenser till volymökning, utom kraftigt överkonsoliderade leror. Därför 
sätts ofta dilationsvinkeln = 0 för leror (Brinkgreve, 2012). Speciellt vid odränerade analyser, 
när hållfastheten är satt till τ=Cu, sätts dilationsvinkeln automatiskt till 0 vid analysen. 
Dilationsvinkeln för fyllningen räknas ut enligt ekvation 2.17. 

4.3.4 R-inter 
Rinter är en reduktionsfaktor för gränssnittet mellan jorden och i det här fallet 
stödkonstruktionen. Gränssnittet får en reducerad hållfasthet. Valet av reduktionsfaktor beror 
på samspelet mellan materialen (Brinkgreve, 2012). Reduktionsfaktorer mellan lera och stål 
samt lera och betong visas i Tabell 4-2  
Tabell 4-2. Reduktionsfaktorer mellan olika material(PLAXIS, 2011). 

Material/Material Stål Betong 
Lera 0,5 0,7-1 
Sand 0,6-0,7 0,8-1 

 
För slitsmuren i lera väljs en reduktionsfaktor på 0,8. Vid simuleringen av spont utses en 
faktor på 0,5. För fyllningsmaterialet bestäms en faktor på 0,6 för sponten och 0,8 för 
slitsmuren. 
 
Gränssnittet kommer vara ca 0,7 meter längre än stödkonstruktionen i jorden. Detta för att få 
en bra nätstruktur  (Brinkgreve, 2012). För det förlängda gränssnittet sätts reduktionsfaktorn 
till 1. 

4.3.5 Fyllnings material och vägbana 
För fyllningsmaterialet för Svartbäcksgatans väguppbyggnad saknas materialparametrar. För 
att inte överskatta hållfastheten hos vägbanan och parkeringen antas det att de motsvarar en 
sandig morän. Karakteristiska parametrar för en sandig morän hämtas från TKgeo 2011 
(Trafikverket, 2011). Fyllningen ligger aldrig under grundvattenytan, därmed får den ha 
samma vikt vattenmättad som torr. Detta bör inte påverka resultatet från modellen. 
Kontraktionstalet antas till 0,2, som resterande jordlager. K0 räknas ut automatiskt med 
Jankys formel i PLAXIS. 

4.4 Jordtryck 
Inför simuleringarna beräknas jordtrycket mot stödkonstruktionen. Uträkningarna görs enligt 
Rankines teori om jordtryck. Deformationerna som uppstår anses tillräckliga för att aktivt och 
passivt jordtryck ska utvecklas. Resultatet presenteras i grafer. En mot Svartbäcksgatan och 
en mot Fyrisån. I graferna presenteras det passiva, aktiva, dimensionerande samt 
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vilojordjordtrycket. Passivt jordtryck presenteras som positivt (mothållande) och aktivt 
jordtryck presenteras som negativt (pådrivande) i graferna. Om det aktiva jordtrycket är 
positivt presenterat i grafen betyder det att jorden befinner sig i drag, det dimensionerande 
jordtrycket blir då 0. Presenteras det aktiva jordtrycket som positivt betyder det att jorden är i 
ett läge av drag. Därför är det inte ovanligt med dragsprickor i ytlagret av kohesionsjordar där 
jorden är i det tillståndet (Craig, 2004)  

4.5 Laster och avsträvning 

4.5.1 Trafiklast 
Trafiken på Svartbäcksgatan kan vara en påverkande faktor när det gäller storleken på 
deformationen. Därmed måste lasten tas i beaktning. Det närmaste körfältet kommer 
förhoppningsvis att stängas av för trafik (Ekström, 2013), därmed ej belastas. Karakteristisk 
utbreddlast på ytan för en trafikerad väg kan antas vara 20 kN/m2 (Trafikverket, 2011). Den 
lasten är dock statisk medan en trafiklast är dynamisk. För att se hur det påverkar 
deformationerna sker simuleringen med och utan trafiklast, för att sedan jämföra. Den 
verkliga deformationen kan då antas ligga mellan deformationen med och utan trafiklast. 

4.5.2 Avsträvning 
Som referensförankring i simuleringen används en invändig sträva. Genom att schaktet är 40 
meter brett är det svårt att använda invändig stämp över hela schaktet. En stämp skapar också 
produktionsförhinder över hela schaktet, inte bara på sidorna som strävan. Med de 
geotekniska förhållanden som råder och omkringliggande byggnader som är pålade blir det 
omöjligt att använda utåtförankring. Strävan består av HEB 300. Typskiss med mått av 
förankringen visas i Figur 4.5.  
 

 
Figur 4.5. Princip skiss över förankring . 

Strävan simuleras som ett fixerat ankare. Ingen hänsyn är nu tagen hur strävan förankras 
bakåt. Till exempel om den spänns in mot platta, pålar eller ett mothållsplank av spont 
profiler. Det är antaget att mothållet är stumt och inte rör sig.  
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4.6 Dimensionering av stödkonstruktioner 
För att utvärdera deformationerna som uppstår kring schaktet väljs referenskonstruktioner. 
Valda stödkonstruktioner är:  

• Slitsmur, 0,5 meter tjock 
• Sekantpålar, kombination Hård/Hård diameter 0,6 meter, överlappning 20% 
• Spont Larsen 603. 

 
Slitsmuren och sekantpålarna ska vara representativ för att användas som 
permanentkonstruktion. Därför används till exempel kombinationen hård/hård för 
sekantpålarna. För sponten har en vanligt använd stålprofil valts. Det finns många olika 
stålprofiler och leverantörerna. Ingen optimering av stödkonstruktionerna har gjorts.  
 
För att kunna beräkna hållfasthet och styvhet för slitsmuren och sekantpålarna har skisser 
tagits fram. Kraven är hämtad från litteratur där de största kraven angående armering, tätskikt 
och betongklass presenterats.  

4.6.1 Slitsmur 
Slitmuren har dimensionerats enligt de normer och tekniska specifikationer som finns angiven 
i Slitsmurar som permanenta konstruktioner, (Alén, 2006). Tanken är att slitsmuren ska vara 
en enskalsvägg som tar all last, eventuellt kompletteras konstruktionen med en innervägg för 
att klara vattentäthet. Riktlinjer som används kommer från Österrike och presenteras i Figur 
4.6. Tjockleken 0,5 meter har valts eftersom det är en av de smalaste väggar som utförs enligt 
litteraturstudien. 

 
Figur 4.6. Krav på minimal armeringsmängd i en permanent slitsmur enligt Österrikiska riktlinjer (Alén, 2006). 

Ett täckskikt på 75 mm anses vara tillräckligt för att betongen skall flyta fritt mellan 
armeringskrogar och form (Alén, 2006). Täckskiktet på sidorna är satt till 100 mm och 
avståndet mellan armeringskorgarna till 200mm för att kunna uppnå ett c/c mått på 
armeringen på minst 150mm. Skiss av en slits presenteras i Figur 4.7. Slitsmuren bör minst 
uppfylla betonghållfasthetsklass C20/25. Maximalt böjmoment för slitsmuren har beräknats i 
Bilaga A. 
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Figur 4.7. Framtagen skiss för slitsmuren. 

4.6.2 Sekantpålar 
Kraven för en hård påle enligt utförandestandard för grävpålar presenterades i Tabell 4-3. 
Dessa krav har legat till grund för framtagningen av sekantpålarna. Att diametern 0,6 meter 
har valts beror på att den är likvärdig med en 0,5 meter tjock slitsmur samt att det är bland de 
mindre påldimensioner som tillverkas. 
Tabell 4-3. Exempel på specifikationer för utförande av sekantpålar (Åhnberg, 2004). 

 
Utgångspunkten för den tvärgående armeringen är att den skall överstiga 0,5 % av 
tvärsnittsarean för pålarna. Area och armeringsmängd räknas ut i Tabell 4-4, Armeringsjärn 
med diameter 16mm används. Mängden armering rundas av uppåt så att hela armeringsjärn 
används. Det medför att mängden armering överstiger 0,5 %. 
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Tabell 4-4. Uträkning av tvärgående armering för sekantpålar. 

  Area [mm2] 
A*0,5 % 
[mm2] 

Motsvarar Ø16 
armeringsjärn [st] 

Avrundat 
uppåt [st] 

Primärpåle 223882 1119 5,57 6 
Sekundärpåle 282600 1413 7,03 8 

 
Täckskiktet ska enligt Tabell 4-3 vara 50mm för pålar mindre eller lika med 0,6 meter. Pålar 
över 0,6 meter ska ha ett tätskikt på minst 60mm. Täckskiktet ökades därmed på med 5 mm 
eftersom pålen är exakt 0,6 meter. Se Figur 4.8 för skiss över sekantpålarna. Ingen tvärkrafts 
armering har behandlats här. Sekantpålarna bör minst uppfylla betonghållfasthetsklass 
C20/25. Armeringen inte utnyttjas lika effektivt i sekantpålarna som i slitsmuren. 
Sekantpålarna har lite större area än slitsmuren. Därmed antas det att sekantpålarnas 
maximala böjmoment vara likvärdigt med den 0,5 meter tjocka slitsmuren, genom att 
armeringen inte utnyttjas lika effektivt. Maximalt böjmoment för slitsmuren är beräknad i 
Bilaga A 

 
Figur 4.8. Skiss över sekantpålar. 

4.7 Indata till analys 

4.7.1 Jordlager 
I Tabell 4-5 presenteras de materialparametrar som angivits i PLAXIS för respektive 
jordlager.  
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Tabell 4-5. Indata till analys. 

Parameter Symbol Torrskorpa Fyllning Lös lera Halv fast lera Enhet 

Material modell Modell M-C M-C M-C M-C  
Beteende Typ Undrained B Drained Undrained B Undrained B  

Vikt ovanför 
grundvattennivån γ 17 18 15 16 kN/m3 

Vikt under 
grundvattennivån γ 17 18 15 16 kN/m3 
Elasticitetsmodul E' 10000 5000 3000 4200 kN/m2 
Kontraktionstal ν' 0,2 0,2 0,2 0,2  

Kohesion Su 50 0.1 25 35 kN/m2 
Friktionsvinkel ϕ’ - 35 - - ° 
Dilationsvinkel ψ - 5 - - ° 
Koefficient för 
vilojordtryck Κ0x 0,65 0,43 0,65 0,65  

 
• Lagerföljden är hämtat från utförda undersökningar 
• Fyllningen antas vara likvärdig en sandig morän. Karakteristiska parametrar för en löst lagrad sandig morän är 

hämtade från TK Geo 2011 (Trafikverket, 2011). Tunghet för fyllningen är tagen från de geotekniska 
undersökningar som utförts. Samma vikt ovan som under grundvattnet då den alltid är över grundvattenytan. 

• Kohesionen för respektive jordlager är hämtat från geotekniskt PM 
• Elasticitetsmodul för lera är uppskattad med Cuk*150 
• Vikten är tagen från PM, vikt under grundvattennivån är uppskattad vara den samma för det lösa och halvfasta 

lerlagret. För torrskorpan är vikten under grundvattennivån lika som under grundvattnet, detta eftersom den alltid är 
över grundvattenytan. 

• Kontraktionstalet är uppskattat enligt kapitel 4.3.2 
• Koefficienten för vilojordtrycket är uppskattad från Figur 3.21. För fyllningen räknas den automatiskt ut med 

Jankys formel i programmet. 

4.7.2 Stödkonstruktioner 
För att modellera stödkonstruktionerna beräknas styvheten för respektive stödkonstruktion, 
normal styvheten, EA, samt böjstyvheten, EI. För sekantpålarna och slitsmuren beräknad 
böjstyvheten med ekvation 4.5 och normalstyvheten med ekvation 4.6.  

€ 

EI = EStål IArmering + EBetongIBetong       (4.5) 

€ 

EA = EStål AArmering + EBetongABetong       (4.6) 
 
För spont används ekvation 4.7 och 4.8. 

€ 

EI = EStål ISpont          (4.7) 

€ 

EA = EStål ASpont         (4.8) 
 
Area och tröghetsmoment för sekantpålarna och slitsmuren presenteras i Tabell 4-6. För 
slitsmuren och sekantpålarna beräknades arean och tröghetsmomentet med Autocad för 
skisserna presenterade i Figur 4.7 och Figur 4.8.  
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Tabell 4-6. Specifikationer för beräkning av styvheter. 

  
 Area Stål 
[m2/m] 

Area Betong 
[m2/m] 

Ix Stål 
[m4/m] 

Ix Betong 
[m4/m] 

Sekantpålar 0,6m 0,00297 0,52647 0,00008 0,01288 
Slitsmur 0,5 m 0,00261 0,49739 0,00007 0,01034 
Spont 603 larsen(1) 0,01376 - 0,00018 - 

1. Specifikationer för sponten är hämtat från Produkter inom grundläggning (BE Group, 2010) 
 

För stål används en elasticitetsmodul på 200 GPa och betong, hållfasthetsklass C20/25, 
används en elasticitetsmodul på 30 GPa (Isaksson, 2010). Densitet för stål antas till 
7800kg/m3 och betongen till 2350 kg/m3. Beräknade parametrar för stödkonstruktionerna 
presenteras i Tabell 4-7. 
Tabell 4-7. Beräknad indata för stödkonstruktioner. 

  EA [kN/m] EI [kN m2/m] W [kN/m/m] ν (1) 

Sekantpålevägg 16387155 401871 12,4 0,15 
Slitsmur 15444338 324899 11,7 0,15 
Spont 2752000 37200 1,1 0 

1. Kontraktionstal uppskattas enligt kapitel 4.3.2 

4.7.3 Sträva 
Strävan simuleras som ett fixerat ankare. I Tabell 4-8 presenteras ingående parametrar. 
Strävan har en lutning på 13°.  
Tabell 4-8. Ingående data för förankringen (Tibnor, 2011). 

Sträva 
Area 
[mm2] EA [kN/m]  Lspacing  

HEB 300 14910 2982000 7m 
 
Strävorna kommer i modellen att gå igenom mothållet. I praktiken dikas det ut just där 
strävorna installeras. Stävorna installeras bara var sjunde meter. Kraften i strävorna 
presenteras inte. 

4.8 Simuleringsmetodik 

Projekt inställningar 
• Model: Plane strain 
• Element: 15-nodes 
• Gravitation: 9,8 
• Enheter: Meter, Kilo Newton 
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Uppförande av modell 
• Inritning av yttre linjer (avskalning gjord från situationsplan för byggnad). Marknivån 

i modellen sätts till +7,4 över hela snittet. I verkligheten varierar markytan ± 0,2m 
meter. Exakt data saknas för att rita en exakt markyta. Att göra modellen mer 
avancerad behöver inte göra resultatet mer detaljerat när indata är antaget. Den 
halvfasta leran överlagras först av 3 meter lös lera sedan 1,5 meter fyllning eller 
torrskorpa. 

• Botten på ån antas ligga på +4,1m. Sidorna på ån antas ha en släntvinkel 1:1. 
• Underkant på modellen är satt till -20 m.  
• Lagerindelningen antas följa markytan. 
• Stödkonstruktioner ritas in, +7,4m till -2,6m. Gränssnittet dras ner 0,7 meter extra till -

3,3m. 
• Schaktbotten på nivån +4m 
• Mothållen ritas in på vardera sidan. Mått 3x1,9m, Lutar in mot schakt med vinkeln 

1:1. 
• Ett fixerat ankare sätts in på nivån +5,9m på vardera sidan. 
• Laster för vägen anges och ritas in motsvarande vägens placering. 
• Punktlasten A sätts in på stödkonstruktionen mot ån, -1kN/m i y-led. 
• Standardinställning av randvillkor, fast inspänd i botten av modellen (både i x och y 

led), sidorna bara är låsta i x led 

Nätstruktur: Grov med förfining utmed stödkonstruktionerna, se Figur 4.9. Finare nätstruktur 
ger samma resultat. Därmed anses nätstrukturen optimerad tidsmässigt. 

 
Figur 4.9. Översikt över nätstrukturen i modellen. 

Parametrar anges för jordlager, stödkonstruktion och fixerat ankare. 

Beräkningsfaser 
Beräkningsinställningar: Klassiskt läge 
Beräkningsgången utförs för både den avsträvade och konsolkonstruktionerna i samma fil. 
Det blir genomförbart genom att koppla vilken fas varje beräkningsfas ska utgå ifrån. 
Beräkningsfaserna har gått till på följande sätt: 
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0. K0 initiering - Grundvattnet ritas in på höjden +4,7 över hela modellen 
1. Urgrävning för ån 
2. Vattenlinjen ritas in på rätt nivå över hela modellen, Ytvattnet i ån på +6m 
3. Nollställning av deformationer, Kontroll över initialspänningarna i marken 
4. Stödkonstruktionerna installeras, 
5. Urgrävning ner till schaktbotten +4, Grundvattnet i schaktet sänks till schaktbotten, 

sänkningen blir från vattenytan på ån ner mot schaktbotten, annars lutning 1:1.  
6. Trafik last appliceras,  
7. Utgår ifrån fas 4. Allt utom mothållen schaktas, grundvattnet i schaktet sänks till 

nuvarande schaktbotten. 
8. Strävorna installeras.  
9. Mothållet schaktas bort. Grundvattnet i schaktet sänks för hela schaktbotten. 
10. Trafiklast appliceras 

 
11. Utgår från fas 5. Punktlasten A appliceras, 1 kN/m  (Endast slitsmuren) 
12. Punklasten A går från 1 till 100kN/m    (Endast slitsmuren) 

 
Egentligen ska ”gravity loading” användas för att initiera spänningarna i modellen. Dock blir 
K0 lågt genom att gravity loading baserar initieringen på ekvation 4.9. Ett lågt kontraktionstal 
medför ett lågt K0. Det leder till att en stor del av modellen plasticerar redan i 
initieringsskedet, vilket inte är realistiskt. Därför måste spänningsinitieringen göras i flera 
steg med K0 initiering, då grundmodellen inte har plan markyta p.g.a. ån. Efter initieringen 
nollställs deformationen. 

€ 

K0 =
ν
1−ν

         (4.9) 

4.9 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys genomförs för att se hur olika parametrar påverkar deformationerna. 
Genom att visa parametrar för jordlagern i analysen är uppbyggda på antaganden är det viktigt 
att se hur dessa påverkar konstruktionen. I känslighetsanalysen jämförs full deformation efter 
urschaktning. Under känslighetsanalysen används spont som stödkonstruktion. 
 

• En känslighetsanalys  
1. Simulering med enligt Tabell 4-5 
2. En simulering med sänkt kohesion, 10 % i alla lager.  
3. En simulering med 10 % minskad styvhet i alla lager 
4. En simulering med både sänkt kohesion och styvhet 
5. En simulering med 10 % ökad styvhet i alla lager 

 
• Vattenpåverkan 

1. Grundvatten och ytvattennivå i normal nivå 
2. Vattennivån i ån stiger med 0,5 meter efter full utgrävning 
3. Vattennivån i ån sjunker med 0,5 meter efter full utgrävning 
4. Grundvattnet är på +5,4m istället för +4,7m 
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• Olika längder på konsolvarianten av spont 
1. 6 meter 
2. 8 meter 
3. 10 meter  
4. 12 meter  

 
• Verifiering av att slitsmuren inte har någon ändyteeffekt 

 
• Verifiering av att slitsmur och sekantpålar förhåller sig lika tekniskt 

 
Känslighetsanalysen på parametrarna, längd samt jämförelse av slitsmur och sekantpålar 
utförs på sidan mot Svartbäcksgatan. Mot Ån är det intressant att beakta vattnet. Därför utförs 
analysen kopplat till grundvatten och nivån i ån att på sidan mot ån. Ändyteeffekten utförs 
bara på slitsmuren på snittet mot ån. 
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5 Resultat och analys 
5.1 Resultat från PLAXIS analyser 

Resultatet från PLAXIS simuleringarna presenteras i grafer. Det är två grafer för vardera 
sidan av schaktet, en där trafiklasten beaktas och en utan beaktad trafiklast. Resultatet är 
hämtat från olika beräkningsfaser. I Figur 5.1 - Figur 5.4 presenteras den horisontala 
deformation som uppstår, y-axel beskriver nivån efter rådande höjdsystem, marknivån inom 
området ligger på +7,4. I Tabell 5-1 presenteras den vertikala deformationen, både efter 
installationen och fullt urschaktat schakt. De moment som uppstår i konstruktionen 
presenteras i Tabell 5-2. Hur slitsmurens bärighet förhåller sig mot den vertikala sättningen 
presenteras i Figur 5.5. 
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Figur 5.1. Resultat från analys på sidan mot Fyrisån. 
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Figur 5.2. Resultat från analys på sidan mot Fyrisån. Här är trafiklasten på Svartbäcksgatan applicerad. 
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Figur 5.3. Resultat från analys på sidan mot Svartbäcksgatan. 
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Figur 5.4. Resultat från analys på sidan mot Svartbäcksgatan. Här är trafiklasten på Svartbäcksgatan applicerad. 
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Tabell 5-1. Uy - Vertikal deformation i förhållande till initial markyta. Negativa värden är sättningar. 

  Spont Slitsmur   
Mot Å    
Installation -2 -20 mm 
Konsol 5 -30 mm 
Konsol m. trafiklast 7 -28 mm 
Avsträvad 8 -19 mm 
Avsträvad m. trafiklast 8 -19 mm 
Mot gata    
Installation -2 -24 mm 
Konsol 6 -31 mm 
Konsol m. trafiklast 11 -28 mm 
Avsträvad 8 -20 mm 
Avsträvad m. trafiklast 18 -28 mm 

 

Tabell 5-2. Moment från analysskeden. 

  Spont Slitsmur   
Mot Å    
Konsol 34,84 37,22 kNm 
Konsol m. trafiklast 33,82 34,25 kNm 
    
Avsträvad 37,02 65,87 kNm 
Avsträvad m. trafiklast 34,82 54,72 kNm 
    
Mot gata    
Konsol 5,54 25,35 kNm 
Konsol m. trafiklast 5,85 26,24 kNm 
    
Avsträvad 22,18 54,98 kNm 
Avsträvad m. trafiklast 40,86 97,91 kNm 

 
Maximalt uträknat moment för slitsmuren är 189 kNm och för sponten 276 kNm.  
 



 57 

 
Figur 5.5. Resultat över hur sättningen av slitsmuren förhåller sig mot lasten.  

Slitsmuren sätter sig först ca 30mm av egenvikten innan den belastas. 

5.1.1 Känslighetsanalys 
Resultatet från känslighetsanalysen är presenterad i Figur 5.6 - Figur 5.9 och  Tabell 5-3.  
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Figur 5.6. Känslighetsanalys av parametrar. Utförd på sidan mot Svartbäcksgatan. 
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Figur 5.7. Jämförelse mellan sekantpålar och slitsmurar. Jämförelsen är utförd på sidan mot Svartbäcksgatan. Det är 
ca 1mm skillnad i horisontal deformation mellan konstruktionerna. 
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)))))))))))))))))) *B?BG G ACB+DE+* GC*I @FCBLD@+? @HC**D@+? AC?+D@+?
)))))))))))))))))) *B?B* B ACB+DE+* GC++ @FCBAD@+? @HC**D@+? AC*LD@+?
))))))))>"0$1)?@?G *B?B* * ACB+DE+* GC++ @FCBAD@+? @HC**D@+? AC*LD@+?
))))))))J!"#$%&'(K *B+I? ? ACB+DE+* HCAI @FCBFD@+? @HC**D@+? AC*AD@+?
)))))))))))))))))) *B+I* H ACB+DE+* HCFH @FCBID@+? @HC**D@+? AC*FD@+?
)))))))))))))))))) *B+I+ G ACB+DE+* HCBL @FCBGD@+? @HC**D@+? AC*ID@+?
))))))))>"0$1)?@?B *B+BL * ACB+DE+* HCGB @FCBHD@+? @HC**D@+? AC*BD@+?
))))))))>"0$1)?@?G *B+BL B ACB+DE+* HCGB @FCBHD@+? @HC**D@+? AC*BD@+?
))))))))>"0$1)?@?B *GF*? ? ACB+DE+* HCH* @FCB?D@+? @HC**D@+? AC*GD@+?
))))))))J!"#$%&'(K *GF** H ACB+DE+* HC*A @FCB*D@+? @HC**D@+? AC*HD@+?
)))))))))))))))))) *GF*+ G ACB+DE+* HC+G @FCB+D@+? @HC**D@+? AC*?D@+?
)))))))))))))))))) *GF+L B ACB+DE+* ?CL+ @FCGLD@+? @HC**D@+? AC**D@+?
))))))))>"0$1)?@?I *GF+L * ACB+DE+* ?CL+ @FCGLD@+? @HC**D@+? AC**D@+?
))))))))J!"#$%&'(K *GGII ? ACB+DE+* ?CFB @FCGAD@+? @HC**D@+? AC*+D@+?
)))))))))))))))))) *GGIB H ACB+DE+* ?CBL @FCGFD@+? @HC**D@+? AC+LD@+?
)))))))))))))))))) *GGIG G ACB+DE+* ?CGG @FCGID@+? @HC**D@+? AC+AD@+?
))))))))>"0$1)?@?F *GGIH * ACB+DE+* ?C?L @FCGBD@+? @HC**D@+? AC+FD@+?
))))))))>"0$1)?@?I *GGIH B ACB+DE+* ?C?L @FCGBD@+? @HC**D@+? AC+FD@+?
))))))))>"0$1)?@?F *G+HI ? ACB+DE+* ?C*G @FCGGD@+? @HC**D@+? AC+ID@+?
))))))))J!"#$%&'(K *G+HB H ACB+DE+* *CLA @FCGHD@+? @HC**D@+? AC+BD@+?
)))))))))))))))))) *G+HG G ACB+DE+* *CAH @FCG*D@+? @HC**D@+? AC+GD@+?
)))))))))))))))))) *G+HH B ACB+DE+* *CIA @FCG+D@+? @HC**D@+? AC+HD@+?
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Figur 5.8. Jämförelse mellan olika längder på konsol spont. Utförd på sidan mot Svartbäcksgatan, Skillnaden mellan 
största och minsta deformation vid markytan är ca 3mm. 
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&&&&&&&&=+/%0&>?@> @A'B' @ CDEFGHF@ I ?'DCBG?F> ED>EG?FB 'DCEG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @A'BE > CDEFGHF@ I ?'DCBG?F> ED>EG?FB 'DCEG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'BA B CDEFGHF@ I ?'DC>G?F> ED>EG?FB 'DCAG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'BB A CDEFGHF@ I ?'DC>G?F> ED>EG?FB 'DCAG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'B> E CDEFGHF@ I ?'DC>G?F> ED>EG?FB 'DCAG?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?@B @A'B> @ CDEFGHF@ I ?'DC>G?F> ED>EG?FB 'DCAG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @A'@' > CDEFGHF@ I ?'DC>G?F> ED>EG?FB 'DCAG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'@E B CDEFGHF@ I ?'DC>G?F> ED>EG?FB 'DCAG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'@A A CDEFGHF@ I ?'DC@G?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'EF E CDEFGHF@ ' ?'DC@G?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?@A @A'EF @ CDEFGHF@ ' ?'DC@G?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @A'AL > CDEFGHF@ ' ?'DC@G?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'AC B CDEFGHF@ ' ?'DC@G?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'AI A CDEFGHF@ ' ?'DC@G?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A'IF E CDEFGHF@ ' ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?@E @A'IF @ CDEFGHF@ ' ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DCBG?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @A''L > CDEFGHF@ ' ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A''C B CDEFGHF@ ' ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A''I A CDEFGHF@ E ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A''' E CDEFGHF@ E ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?@' @A''' @ CDEFGHF@ E ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @AACA > CDEFGHF@ E ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @AACB B CDEFGHF@ E ?'DCFG?F> ED>EG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @AAC> A CDEFGHF@ E ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @AAC@ E CDEFGHF@ E ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?@I @AAC@ @ CDEFGHF@ E ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @ABF> > CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @ABFB B CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @ABFA A CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @ABF@ E CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?@C @ABF@ @ CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @A@B> > CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@B@ B CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@BF A CDEFGHF@ A ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@>L E CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?@L @A@>L @ CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @BCI> > CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>'G?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @BCI@ B CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>IG?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @BCIF A CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>IG?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @BC'L E CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>IG?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?>F @BC'L @ CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>IG?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @BEF' > CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>IG?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @BEFE B CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>IG?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @BEFA A CDEFGHF@ B ?'DILG?F> ED>IG?FB 'DC@G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @BEFB E CDEFGHF@ > ?'DCFG?F> ED>IG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&=+/%0&>?>@ @BEFB @ CDEFGHF@ > ?'DCFG?F> ED>IG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&J!"#$%K @B>>C > CDEFGHF@ > ?'DCFG?F> ED>IG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @B>>I B CDEFGHF@ > ?'DCFG?F> ED>IG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @B>>' A CDEFGHF@ > ?'DCFG?F> ED>IG?FB 'DC>G?F> FDFI
&&&&&&&&&&&&&&&&&& @B>>E E CDEFGHF@ > ?'DCFG?F> ED>IG?FB 'DC>G?F> FDFI
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Figur 5.9. Känslighetsanalys för att se hur grundvattennivån och ytvattennivån i Fyrisån påverkar deformationerna. 
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 Tabell 5-3. Påverkan av ändyteeffekten 

Vertikal sättning Utan beaktad ändyteeffekt Med beaktad ändyteeffekt 
Slitsmur 10m konsol 30,5mm 30,7mm 
 
Den lilla ökning som sker med beaktad ändyteeffekt kan bero på att lite plasticitet sker under 
konstruktionen, därmed går jorden under till brott vilket ger lite större vertikal sättning. 

5.2 Spänningssituationen i jorden  
Jordtrycken för respektive sida är uträknad efter Rankies teori om jordtryck. Resultatet är 
presenterat i Figur 5.10 och Figur 5.11. Även vilojordtrycket är medtaget.  
 

 
Figur 5.10. Jordtryck mot Fyrisån. Positivt aktivt tryck betyder att jorden är i drag. 

sig v Aktiv Sig V Passiv
7,4 0 0 50
5,9 17 25,5 50
5,9 17 25,5 25

4,266 15 50,01 25
4 15 54 25
4 15 54 0 25
3 15 69 15 25

2,9 15 70,5 16,5 25
2,9 15 70,5 16,5 35

2 16 84,9 30,9 35
0,9899 16 101,0616 47,0616 35

0,43 16 110,02 56,02 35
0 16 116,9 62,9 35

-1 16 132,9 78,9 35
-1,5 16 140,9 86,9 35

-2 16 148,9 94,9 35
-3 16 164,9 110,9 35
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Figur 5.11. Jordtryck mot Svartbäcksgatan. Positivt aktivt tryck betyder att jorden är i drag. 

 

5.3 Analys av deformationer 
Resultaten från den utförda analysen anses vara tveksamma. Det sker en stor elastisk 
svällning av schaktbottnen vid avlastningen, på ca 40 cm. Det påverkar resultatet i den mån 
att underdelen av konstruktionen rör sig väldigt mycket, mer än vid markytan. En viss rörelse 
är väntad eftersom leran är lös. Dock påvisar en del litteratur att det att en viss överskattad 
hävning som sker med Mohr Coulumb. Därför finns det rekommendationer att andra 
materialmodeller bör användas vid avlastning och schaktproblem. 
 

7,4 0 0 0
5,9 18 27 0
5,9 18 27 25

4,266 15 51,51 25
4 15 55,5 25
4 15 55,5 0 25
3 15 70,5 15 25

2,9 15 72 16,5 25
2,9 15 72 16,5 35
2 16 86,4 30,9 35

0,9899 16 102,5616 47,0616 35
0,43 16 111,52 56,02 35
0 16 118,4 62,9 35
-1 16 134,4 78,9 35

-1,5 16 142,4 86,9 35
-2 16 150,4 94,9 35
-3 16 166,4 110,9 35
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Utifrån jordtrycksprofilen utmed Fyrisån är det bara ett pådrivande tryck på de nedersta 0,3 
meterna. Det betyder att schaktet, utan att beakta säkerhetsfaktorer, i princip skulle kunna stå 
utan stödkonstruktion. Därav påverkas konstruktionerna mer av det passiva trycket som gör 
att speciellt sponten, som är minst styv, vinklas ut från schaktet. Mot Svartbäcksgatan skapar 
friktionsmaterialet i det övre skiktet ett pådrivande tryck. Detta bidrar till att konstruktionen 
står mera vertikalt. Därmed kan resultatet från modellen verifieras som rimliga ur 
spänningssynpunkt i marken. Detta bygger självklart på att deformationerna är så stora att 
fullt passiv och aktivt jordtryck utvecklas. 
 
Modellen har förenklats en hel del. Det finns noggranna skikt uppmätta från utförda borrhåll 
inom området, dock skiljer sig tjockleken på fyllning och torrskorpa. En viss förenkling måste 
ske för att kunna analysera problemet. Förenklingen anses inte påverka resultaten i allt för 
stor utsträckning, 
 
Känslighetsanalysen utfördes för att identifiera kritiska parametrar samt verifiera antaganden. 
Analysen visar att det är elasticitetsmodulen och ytvattennivån i ån som påverkar 
deformationerna. Att elasticitetsmodulen påverkar deformationerna var väntad eftersom 
elasticitetsteorin används. Försiktighet bör iakttas när det gäller storleken på deformationen 
eftersom elasticitetsmodulen är antagen. Därför bör ej storleken på deformationen beaktas. 
Att kohesionen inte påverkar deformationen visar att leran inte går till brott, utan att 
hävningen enbart beror på den elastiska svällningen. Om bottenupptryckning skett kring 
stödkonstruktionerna hade materialet i den svällande massan betett sig plastisk, vilket skulle 
ha iakttagits under beräkningen. Det enda stället där massan gått till brott är några punkter i 
botten av modellen, under vägen. Förmodligen har leran där konsoliderat och fått en 
hållfasthetsökning med tiden. I verkligen är det vanligt att kohesionen ökar med djupet. I 
simuleringen är den konstant för respektive jordlager. Då kohesionen sänks med 10 % 
plasticerar de understa 3-4 metrarna i hela modellen under initieringen, speciellt under vägen, 
vilket antyder att kohesionen blir orimligt låg.  
 
Längden på stödkonstruktionerna anses minimalt påverka resultatet. Dubblas längden på 
stödkonstruktionen från 6 till 12 meter ökar deformationen ca 3 mm, vilket också kan 
ifrågasättas. Varför minskar inte den horisontala deformationen med ökad längd? Antagandet 
om att sekantpålar och slitsmurar beter sig lika tekniskt i dessa förhållanden kan verifieras när 
det är en väldigt liten skillnad i horisontell deformation, ca 1 mm. Likaså minskar inte den 
vertikala sättningen hos slitsmuren med beaktad ändyteeffekt. Vid pålberäkningar beaktas 
sällan ändytan eftersom den tillför nästan ingen bärighetsförmåga i sammanhanget. Vilket 
verifierar antagandet om att inte beakta ändytan. 
 
Simuleringarna utfördes främst för att urskilja beteendet hos respektive stödkonstruktion. 
Utifrån analyserna iakttas det att slitsmuren i konsolvariant har största deformationerna, 
medan den avsträvade slitsmuren medför minst deformationer på båda sidorna. Sponten är 
mer flexibel, vilket den också ska vara. Skillnaden mellan spont och slitsmur är inte stor. Det 
rör sig om ca 2-15 mm. Genom att leran är lös är det svårt att erhålla några högre mothållande 
krafter. Rörelserna anses direkt kopplade till den elastiska svällning som sker.  
 
Tyngden hos konstruktionerna, speciellt slitsmuren och sekantpålarna, medför att de sätter sig 
mer än sponten, som istället har en tendens att tryckas uppåt. Den höga styvheten hos 
slitsmuren medför ett högre moment inom konstruktionen, vilket var väntat eftersom 
momentet motarbetar deformationen. Momentet i brottgränstillståndet överskrids inte. 
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Det är idag osäkert om stödkonstruktionen behöver förankras eller inte. Produktionstekniskt 
är det intressant att försöka klara sig ifrån att använda en invändig stämp. Normalt 
utåtförankras stödkonstruktionen av just den anledningen. Ingen optimering av förankringen 
har gjorts. Mothåll lämnas för att en del av deformationen ska få ske innan förankringen 
installeras. Storleken på mothållen bestämmer storleken på deformationen. Behövs förankring 
bör det granskas mer ingående i projektet, simuleringen visar klart att deformationen i 
överkant minskar för respektive stödkonstruktion om den förankras.  
 
Trafiken på Svartbäcksgatan spelar in när det gäller storleken på deformationen. I 
simuleringen är den simulerad som en statisk utbredd last men frågan är hur rättvisande det är. 
Det finns även tvetydliga uppgifter om att vägkroppen är förstärkt med bankpålning, vilket 
inte har beaktats. Resultatet från simuleringen antyder att trafiken bör beaktas, men den har 
ingen påverkan vid val av stödkonstruktion. 

5.4 Utvärdering av ekonomi 
Utvärderingen är utförd genom att se över grov kostnadsdata. En mer detaljerad utvärdering 
kan inte genomföras eftersom bra kostnadsdata saknas, sedan är konstruktionerna inte 
optimerade. Enligt avgränsningen ska kostnadsjämförelsen baseras på det som finns 
presenterad i publicerad litteratur. Därför är kostnadsjämförelsen av en grövre karaktär, där 
resultatet bör ses med en viss försiktighet eftersom den baseras på relativa 
kostnadsjämförelser som kan vara upp till 20 år gamla samt från andra länder. Dessa 
jämförelser säger inte heller mycket om dimensioner och hur den geotekniska situationen 
påverkar kostnadsbilden.  
 
En viktig sak till i denna kostnadsjämförelse är hur mervärden hos respektive 
konstruktionsalternativ bör beaktas. Här saknas både kunskap och gränsvärden för att värdera 
hur riskbilden med de olika alternativen ser ut. Billigare alternativ kan uteslutas helt eftersom 
de inte kan uppfylla de vibrations- och täthetskrav som ställs. 
 
Analyseras de relativa kostnader som presenterats i litteraturstudien säger den att det är klart 
dyrare med slitsmurar och sekantpålar istället för en temporär spont. Vilket också tidigare 
beskrivits som en orsak till varför sekantpålar och slitsmurar inte används, då de är ett klart 
dyrare alternativ som temporär konstruktion. Skillnaden är inte heller liten utan det handlar 
om att slitsmuren är upp till 4 gånger så dyr som en temporär spont. För sekantpålarna beror 
det på kombinationen av pålar, men det alternativet är minst dubbelt så dyr som en temporär 
spont. 
 
Används sekantpålar och slitsmurar ska de användas som temporär stödkonstruktion och 
permanent källarvägg. Jämförelsen här får baseras på exemplet från Singapore som 
presenterades i litteraturstudien. Källarväggen vid Kv. Heimdal är en tredjedel av 
stödkonstruktionen som användes i exemplet i litteraturstudien, 3,5 meter djupt schakt och 10 
meter lång stödkonstruktion. Där var schaktet 12 meter djupt och stödkonstruktionen 16 meter 
lång. 75 % av konstruktionen utnyttjas där som källarvägg istället för 33 % som vid Kv. 
Heimdal. Nu är inte längden på stödkonstruktionen optimerad. I Singapore var det 50 % 
billigare att använda en temporär spont och en platsgjuten källarvägg. Hur siffran ser ut vid 
kv. Heimdal är det svårt att säga. Troligen är den lika, om inte större på grund av de krav som 
ställs, samt att en mindre del av stödkonstruktionen utnyttjas som permanent källarvägg. 
Sedan är det viktigt at uppmärksamma att jämförelsen är från en annan del av världen och är 
gjord för 14 år sedan.  
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5.5 Utvärdering av mervärden och övriga egenskaper 
Slitsmuren och sekantpålar har mervärden som en temporär stålspont saknar. Ett mervärde är 
integreringen i den permanenta konstruktionen. Idag börjar det bli tillåtet att integrera 
stödkonstruktionen som källarvägg. Därmed är en integrering möjlig, bara kraven efterföljs. I 
litteraturstudien berördes problem som beständighet- och täthetskrav, samtidigt som en del 
lösningar behandlades. 
 
Den lastbärande förmågan undersöktes i simuleringen genom att vertikalt belasta slitsmuren. 
Resultatet från analysen visar att slitsmuren sätter sig 30 mm av egenvikten innan den börjar 
ta last. Under belastningen syns det att plasticitet sker under slitsmuren. Storleken på 
bärförmågan är inte hög, för det kommer inte vara tillåtet med några större sättningar, dock är 
det en samverkansgrundläggning där alla lastbärande delar bör beaktas och tillgodoräknas. Att 
den lastbärandeförmågan hos slitsmuren är låg är inte konstigt genom att stödkonstruktionen 
är kort och hamnar ytligt. Leran är väldigt lös och det är långt till fast botten. När polishuset 
på andra sidan Svartbäcksgatan byggdes användes 43 meter långa kombinationspålar. I detta 
projekt diskuteras alternativ med 40 meter långa kohesionspålar eller 32 meters 
kombinationspålar. Därför är en 10 meter lång stödkonstruktion inte tillräcklig för att nå 
någon större lastbärandeförmåga. I kv. Triangeln, där NCC har använt slitsmurar i den 
permanenta konstruktionen, fördes slitsmurarna ända ner till kalkberget. Där kan det varit en 
motiverande faktor att använda slitsmurar då de integreras som lastbärande struktur och som 
källarvägg.  
 
Området är känsligt för omgivningspåverkan. Idag saknas tillåtna vibrations- och 
bullervärden. Det gör det svårt att uttala sig ifall dyrare alternativ måste väljas. Sekantpålar 
och slitsmurar har en mindre omgivningspåverkan, vilket är anledning till varför de ofta 
används i innerstads miljöer. Vibrationerna är i princip obefintliga och bullernivån är i nivå 
med vanlig anläggningsverksamhet. Dock kan stålspont installeras på olika sätt och det 
utvecklas hela tiden nya, för att få ner vibrationsvärdena.  
 
Som temporär tätskärm mot ån fungerar stålspont, slitsmur och sekantpålar likvärdigt. 
Därmed ses inte tätskärmen inte som ett specifikt mervärde hos just slitsmuren och 
sekantpålarna.  
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6 Diskussion 
Det finns idag en vilja hos företagen att hitta nya sätt att bygga på. Det har här undersöks om 
det är intressant att implementera sekantpålar eller slitsmurar istället för den traditionella 
stålsponten vid kv. Heimdal i Uppsala.  
 
Utifrån den modellering som genomförts påvisar resultatet att slitsmuren och sekantpålarna är 
styvare än sponten, vilket var väntat. Det finns inget som talar för att slitsmuren är bättre att 
använda som konsolvariant än stålsponten. Den elastiska svällning som uppstår medför att 
änden på stödkonstruktionen rör sig mer än vid markytan. Det ifrågasätts. En viss elastisk 
svällning måste ske men frågan är om 40 cm är realistiskt. Att elasticitetsteorin används för 
att beskriva deformationsegenskaperna för leran beror på att den är enkel att använda. 
Egentligen är elasticitetsmodulen och kontraktionstalet rent fiktiva. Det medför att när 
provtagningar utförs för att utvärdera jordens elastiska egenskaper så plasticerar jorden lite. 
Därav är den elastiska svällning som tidigare nämns är inte helt och hållet elastisk. 
 
Vid just schakten är det svårt att se exakt hur mycket den elastiska svällningen är. En del av 
svällningen sker direkt vid schakten, vilket gör att den aldrig upplevs. Eftersom schakten 
sedan fortlöper och avståndet till schaktfronten ökar kommer sista svällningen krypandes. 
Därför är det inte ovanligt att ett schakt måste schaktas om ett par extra 10 cm eftersom 
lermassan har svällt. 40cm upplevs orealistiskt men NCC förväntar sig en svällning upp mot 
30cm (Nordlund, 2013). 
 
Valet av Mohr Coulumb som materialmodell berodde på att materialparametrar fattades. 
Därmed förväntades inga exakta resultat, men förhoppningen var att simuleringen skulle vara 
mer rättvisande. För noggrannare resultat behöver en bättre materialmodell väljas, exempelvis 
Hardening Soil. Den beskriver jorden mera realistiskt än elastiskt perfekt plastiskt. Att 
använda en mer avancerad modell bör ge noggrannare resultat, men med antagna 
materialparametrar kan det i alla fall bli fel. Mohr Coulumb kan dock ge bra svar bara 
realistiska parametrar används. Fördelen med Hardening Soil är att den har en modul för 
avlastningen. Som tidigare nämnt skiljer sig på- och avlastningen sig åt vilket Mohr Coulumb 
inte tar hänsyn till. 
 
Ett stort problem som uppdagats är just valet av elasticitetsmodul. Vid just avlastning är det 
svårt att empiriskt uppskatta en representativ elasticitetsmodul. Därav skulle valet av 
materialmodell kunna vara till hjälp eftersom Hardening Soil anges avlastningsmodulen till 
tre gånger sekantmodulen. Elasticitetsmodulen är underskattad, frågan som kvarstår är; hur 
mycket?  
 
Sponten presterar likvärdigt när det gäller horisontala deformationer med slitsmuren, bara lite 
mer flexibel. Därmed finns det inget som tekniskt talar för att använda slitsmurar eller 
sekantpålar i detta skede. Blir styvheten ett problem hos sponten kan en styvare stålspont 
väljas. Styvvare stödkonstruktioner, som slitsmurar, sekantpålar och stålspont bestående av 
styvare stålplankor väljs om antalet förankringsnivåer vill minimeras, på så sätt byggs 
förankringsnivåer bort. Vid Kv. Heimdal handlar det om att möjligtvis förankra 
stödkonstruktionen på en nivå. Hade schaktet varit djupare skulle situationen varit 
annorlunda. Vid byggnationen av Polishuset på andra sidan vägen var schaktet 5 meter djupt. 
Där användes stålspont och invändiga strävor. I ett första skede var sponten oförankrad med 
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ett stort mothåll kvarlämnat. I nästa skede installerades en temporär sträva innan en mer 
permanent stäva installerades när plattan var färdig gjuten. Något likande tillvägagångssätt 
skulle vara intressant vid Kv. Heimdal. 
 
Initiala förhoppningen med studien var att se om slitsmurar eller sekantpålar kunde användas 
oförankrade. Att någon sorts förankring av sponten är ett måste var väntat. Förhoppningen var 
undvika att använda strävor med sekantpålar och slitsmuren, eftersom strävorna blir ett 
produktionshinder senare i produktionen. Väljs en dyrare stödkonstruktion som i slutändan 
medför att produktionen av grundplatta och källare går smidigare, kan byggkostnaden i helhet 
blir billigare. Därför är det viktigt att se helhetsbilden vid val av stödkonstruktion. Tyvärr kan 
inte sådana slutsatser dras i detta arbete. Resultatet blev istället tvärtom, sponten som 
konsolvariant ger en mindre horisontal deformation.  
 
Att göra en ekonomisk utvärdering av metoderna är komplicerat. Antingen görs en detaljerad 
jämförelse där allt vägs in eller så används grov kostnadsdata, som till exempel relativa 
kostnadsjämförelser och tidigare jämförelser. För att få en detaljerad rättvisande jämförelse 
måste först de olika konstruktionerna och metoderna optimeras. Rättvisande kostnader bör 
användas och alla moment fram till en färdig källarvägg och grundläggning bör beaktas för att 
få ett helhetsperspektiv, en fullständig kalkyl. Då blir det på en nivå där till exempel mindre 
schakt påverkar totalkostnaden för en färdig källarvägg, vilket det i verkligheten gör. Att 
genomföra en exakt sådan jämförelse är svårt förrän projektet befinner sig i kalkylskedet. Än 
är det för många obekanta risker och detaljer som saknas. Det finns inte heller bra 
kostnadsjämförelser publicerade att använda sig av. Den som används i arbetet har två 
nackdelar; dels är den från Singapore, dels gammal. Hur väl stämmer den idag? Är 
kostnadsbilden mellan Asien och Sverige lika? Finns det andra krav? 
 
Ekonomiskt har det påvisats att det är dyrare att använda en permanent slitsmur istället för att 
bygga traditionellt, med stålspont och prefabricerade eller platsgjutna källarväggar. Dock 
kvarstår frågan, med hur mycket? Även om analyserna grundar sig på relativa och osäkra 
kostnader anser jag att det finns belägg för att slitsmurar och sekantpålar är mycket dyrare. 
Vore slitsmurar och sekantpålar ett billigare alternativ skulle fler bolag på marknaden redan 
ha öppnat upp ögonen för dessa alternativ. Är de geotekniska förhållandena rätt och det byggs 
i ett fastare jordlager går det att motivera ett användande. Det finns tillfällen då spont inte är 
rätt val och när det finns mervärden att vinna med att använda slitsmurar och sekantpålar. I 
lera är det inga problem att installera spont, men i blockrik mark kan det vara ett stort 
problem. Dessutom blir det aktiva jordtryck blir större i friktionsjord, vilket kan kräva en 
styvare konstruktion. 
 
Som lastbärande del i den permanenta konstruktionen bidrar slitsmuren med väldigt liten del, 
nästan ingen. Även om bostadshuset ska grundläggas med en samverkansgrundläggning blir 
bidraget väldigt liten. Det krävs även en viss sättning innan någon lastbärande förmåga 
mobiliseras. Får konstruktionen sätta sig kan bidraget bli större. 
 
Det finns även intresse att ha en tätskärm mot ån. En översvämning av schaktet skulle 
innebära att vatten kan ta sig vidare mot närliggande viadukter. Slitsmurar, sekantpålar och 
stålspont har inget problem med att alla temporärt fungera som tätskärm mot ån. 
 
Om en slitsmur eller sekantpålar ska integreras i den permanenta konstruktionen kan det att 
bli komplikationer med arkitekturen. Enligt nuvarande arkitektisk plan syns delar av 
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källarplanet. Därför kan det bli problem eller extra arbete med att bearbeta den synliga ytan. 
Sett till arkitekturen kan det alltså bli problem med sekantpålar och slitsmur. 
 
Problemen som här lyfts fram, dels integreringen i den permanenta konstruktionen samt vilka 
mervärden konstruktionerna har, visar att slitsmurar och sekantpålar har potential, om rätt 
förhållanden råder. Det är i nuläget dyra konstruktioner och mer komplicerade att tillverka 
jämfört med det normala förfaringssättet att installera färdiga stålprofiler i marken. I och med 
att stålspont ofta är förekommande vid byggnationer har det med tiden utvecklats en uppsjö 
med olika profiler och kunskap om när de ska användas. Det finns även en maskinpark 
etablerad i Sverige med maskiner som installerar spont, vilket det idag inte gör för slitsmurar, 
då måste utländska entreprenörer anlitas. Endast enklare maskiner för att installera grävpålar 
finns i Sverige, dock är få projekt utförda. 
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7 Slutsats 
7.1 Svar på delfrågor till forskningsfråga 

Blir det mindre deformationer om sekantpålar eller slitsmurar används som 
stödkonstruktion jämfört med stålspont vid Kv. Heimdal? 
Inga belägg utifrån de analyser som gjorts pekar på att det blir mindre deformationer, i alla 
fall inga stora skillnader. Dock har resultat från simuleringarna ifrågasatts på grund av den 
stora elastiska svällning av jorden som sker i simuleringen. Den påverkar stödkonstruktionen 
som får stora rörelser i underkant. Det som kan konstateras är att slitsmuren har en större 
benägenhet att sätta sig vertikalt än stålsponten.  

Är slitsmurar och sekantpålar ekonomiskt konkurrenskraftiga i förhållande till stålspont? 
Bara en väldigt översiktlig analys har utförts på denna fråga och allt pekar kraftigt åt att 
stålsponten är klart billigast. Projektspecifikt handlar det om vad slitsmuren och sekantpålarna 
ersätter för funktioner stålsponten inte har. Det påverkar den ekonomiska jämförelsen. 
Beaktas endast stödkonstruktionen och källarväggen i projektet är det tydligt att det blir 
billigare att använda stålspont, utan någon djupare analys. Men betraktas fler mervärden hos 
sekantpålarna och slitsmuren kan den bilden förändras. 

Finns det mervärden med sekantpålar och slitsmurar som kan motivera att använda någon 
av dessa konstruktioner istället för stålspont vid Kv. Heimdal? 
Tekniskt sett skapar sekantpålar och slitsmurar mervärden vid kv. Heimdal genom att de 
också kan användas som källarvägg. Mervärde som tätbarriär är inte unikt med sekantpålar 
och slitsmuren eftersom stålspont också kan användas. Slitmurens och sekantpålarnas 
lastbärande egenskaper anses för små för att motivera ett användande. Ytterligare ett 
mervärde som slitsmur och sekantpålar skapar är dess milda omgivningspåverkan. De skapar 
inte vibrationer i omgivningen i samma omfattning som vid installation av spont. Om det 
mervärdet kan motivera ett användande beror på de vibrationsgränser projektet måste förhålla 
sig till. Däremot finns det en frågeställning kring hur en integrering av slitsmuren kosmetiskt 
sett ska se ut då delar av källaren kommer vara synliga. Det problemet avfärdar snarare att 
använda sekantpålar och slitsmur. 

7.2 Svar på forskningsfråga 

Är det intressant att använda sekantpålar eller slitsmurar som stödkonstruktion av schaktet 
på Kv. Heimdal? 
Utifrån faktorer som deformationer och ekonomi finns det ingenting som talar för att använda 
sekantpålar och slitsmurar. Vid projektet Kv. Heimdal talar ekonomin kraftigt för att använda 
spont. Dock är frågan hur mervärdena ska vägas. Att integrera sekantpålar eller en slitsmur 
som källarvägg kan inte anses tillräckligt för att motivera ett användande. Sponten har dock 
större omgivningspåverkan än slitsmurar och sekantpålar. Vilka vibrationsnivåer som blir 
styrande kan motivera att välja sekantpålning eller slitsmur, dock kan ingen sådan slutsats tas 
här.  
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8 Fortsatta studier 
Under arbetets genomförande har flera frågor och problem uppdagats som ej kunnat 
behandlas inom arbetets ramar. Förlag på fortsatta studier presenteras därmed: 

Hur påverkar valet av materialmodell resultatet? 
Pågrund av avsaknad av materialparametrar fick en enkel materialmodell användas under 
simuleringen. Materialmodellen var inte det bästa valet för det problem som simulerades. Det 
skulle vara intressant att simulera ett verkligtfall med olika materialmodeller, sedan jämföra 
resultatet mot uppmätta deformationer. Se hur simuleringen förhåller sig mot verkligheten. 
Intressant kunskap att erhålla för vidare simuleringsproblem.   

Titta på en modell av prefabricerade slitsmurar 
Går det att utveckla en halvprefabricerad slitsmur? Det finns idag redan prefabricerade 
slitsmurar som sänks ner i stödvätskan. Tanken här baserar sig utifrån diskussionen på 
handledningsmöten. Kan prefabricerade yttersidor användas, som det sedan gjuts emellan? Då 
behövs ingen efterbearbetning mer än tvättning av yttersidorna. Sedan blir det också en 
enklare hantering på arbetsplatsen mot om prefabricerade slitsmurar ska användas. Är detta 
möjligt? Uppstår det vidhäftningsproblem mellan betongen och prefabricerade betongformen? 

Empiriskt framtagande av elasticitetsmodul 
Som det har diskuterats i detta arbete finns det flera sätt att välja elasticitetsmodul. I 
litteraturen presenteras fler än vad som behandlats i arbetet. Känslighetsanalysen visades 
också att elasticitetsmodulen är direkt kopplad till deformationerna, då deformationen baserar 
sig på teorin om elasticitet. Därmed är det viktigt att uppskattningen av elasticitetsmodulen 
blir rätt, så inte deformationerna över- eller underskattas. Ofta är det storlekarna på 
deformationerna som är dimensionerande, om dimensioneringen sker i brukgränstillståndet. 
Vilket är vanligt i innerstadsmiljö. 
 
Finns det någon empiriskt metod som är ger bra approximationer? Genom att titta på flera 
olika fall där först elasticitetsmodulen tas fram empiriskt med olika metoder och jämförs mot 
data från triaxialtest. Är det någon metod som sticker ut? Ger det bra approximationer? Det 
vore väldigt intressant att se eftersom källor påpekar att empiriskt antagna elasticitetsmoduler 
ger bra approximationer.  
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10 Bilagor 
10.1 Bilageförteckning 

Bilaga A – Beräkning av moment för slitsmur och spont i brottgränstillstånd 

Bilaga B – Beskrivning av beräkningsfaser med bilder 

Bilaga C – Situationsplan över tomten i intresse. 
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10.2 Bilaga A 
Beräkning av moment för slitsmur och spont, brottgränstillstånd. 

Slitsmur 

 
Figur 10.1. Skiss över tvärsnitt av en 4 meter bred slits 

 
Betong: C20/25  
fck=20 MPa  (Isaksson, 2010) 

€ 

Med =Wx ⋅ fyd =1180⋅ 10−6m3 /m⋅ 234⋅ 103 = 276kNm /m  
αcc=1  (Isaksson, 2010) 
γc=1,5  (Isaksson, 2010) 

€ 

fcd =1⋅ 20
1,5

=13,3MPa 

 
Armering B500BT φ16mm 
Fyk=500MPa (Isaksson, 2010) 

€ 

fyd =
fyk
γ s

 

γs=1,15 (Isaksson, 2010) 

€ 

fyd =
500
1,15

= 435MPa  

 
Formler från ”FORMELBLAD BETONGBYGGNAD” 

€ 

x =
fyd As − fyd As

'

0,8⋅ fcd ⋅ b
 

€ 

Med = fcd ⋅ 0,8x⋅ b d − 0,4( )( ) + fyd ⋅ As
ʹ′ d − d '( )  

€ 

As = As
' = 26st⋅ 16mm

2

4
⋅ π = 5227,6mm2  

Eftersom armeringen är symmetrisk, dvs. lika på båda långsidorna=> x=0 

€ 

Med = fyd ⋅ As
ʹ′ d − d '( ) = 435⋅ 103 ⋅ 5,227⋅ 10−3(0,417 − 0,083) = 759kNm /4m  

€ 

Med =189kNm /m  
Det blir lågt eftersom det är symetriskt armerat, därmed utnyttjas inte betongen. 
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Spont 
Larsen 603 spont profil 

 
Figur 10.2. Tekniska specifikationer för spontprofil Larsen 603, Finns i stålsort S270 GP och S355GP (BE Group, 
2010). 

Tar profilen med lägst hållfasthet, S270 GP 

€ 

fyd =
fyk
γ s

 

γs=1,15 (Isaksson, 2010) 
 

€ 

fyd =
270
1,15

= 234MPa  

 

€ 

Med =Wx ⋅ fyd =1180⋅ 10−6m3 /m⋅ 234⋅ 103 = 276kNm /m  
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10.3 Bilaga B 
Översiktsbilder över beräkningsfaser  

 

Figur 10.3. Fas 0 - K0 initiering av spänningar 

 
Figur 10.4. Fas 1 - Urgrävning för Å. 

 
Figur 10.5. Fas 2 - Justering av vattennivå över hela modellen. Tidigare har vattennivån legat plant på +4,7 över hela 
modellen. 

 
Figur 10.6. Fas 3 - Kontroll fas för att se att kontrollera initiering. Här nollställs även deformationerna som uppstått i 
tidigare beräkningsfaser 
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Figur 10.7. Fas 4 - Installation av stödkonstruktioner. 

 
Figur 10.8. Fas 5 - Fullständig urgrävning. 

 
Figur 10.9. Fas 6 - Konsolkonstruktion utsätts för trafiklast på Svartbäcksgatan. 

 
Figur 10.10. Utgår ifrån fas 4. Fas 7 - Urgrävning av schakt med lämnade mothåll mot stödkonstruktionen. 
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Figur 10.11. Fas 8 - Strävor installeras 

 
Figur 10.12. Fas 9 - Mothåll schaktas bort. 

 
Figur 10.13. Fas 10 - Trafiklast appliceras. 

 
Figur 10.14. Fas 11 - Utgår från fas 5. Punktlast A appliceras, I fas 12 ökar lasten från 1 till 100 kN/m. 
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10.4 Bilaga C 
Situationsplan 

 
Figur 10.15. Situationsplan över tomt. 


