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Sammanfattning 
Sättningar i jord kring spontkonstruktioner kan under byggskedet ställa till med stora besvär i 

kringliggande bebyggelse och utgöra en säkerhetsrisk samt tillika vara en kostsam faktor. 

Sättningar och deformationer i jorden förutspås vanligtvis med tabellvärden från empiriska 

försök med avseende på konstruktionstyp, jordart mm. Det är även möjligt att FEM-simulera 

deformationerna. 

På uppdrag av WSP-Samhällsbyggnad har en spontkonstruktion vid Skanskas projekt Nya 

Karolinska Solna (NKS) studerats med avseende på deformationer under byggskedet. Detta med 

hjälp av fältmätning. Samtidigt har en FEM-analys av samma konstruktion utförts med 

programmet PLAXIS, ett program framtaget för geotekniska FEM-simuleringar. Detta för att 

göra en så exakt jämförelse som möjligt mellan simulering och fältmätning i avseende att 

utvärdera fördelar och nackdelar med simulering av deformationer i ett projekt likt det 

studerade.  

Projektet vid NKS har följts på plats under vår och sommar 2011 då författaren tagit del av 

geotekniska undersökningar, gjort egna försök på plats, samt vidare studerat ämnet för att ta 

fram adekvata jord- och spontparametrar till en så verklig simulering som möjligt i PLAXIS. 

Detta inkluderar triaxialförsök, rutinundersökning och sonderingsmetoder på jorden, samt 

framtagning av tillräckligt korrekta parametrar genom antaganden och bedömningar. 

Installation av inklinometrar och stagkraftgivare för fältmätning har gjorts, för att studera 

verkligheten, vars resultat beräknats och tolkats. 

Vid jämförelse märktes det att skillnaden i resultat mellan simulering och fältmätning inte 

skiljde sig anmärkningsvärt. Rörelserna var relativt små på grund av jordens karaktär, 

friktionsjord, i vilken deformationer till följd av drivning av spont och schaktning vanligtvis 

inte är särskilt stora. En känslighetsanalys med avseende på två av parametrarna, friktionsvinkel 

och elasticitetsmodul utfördes. Med ledning av denna analys framgick att dessa parametrar kan 

uppskattas, utifrån enkla samband med vanliga sonderingsmetoder, utan att resultatet blir 

markant avvikande vid en simulering av en konstruktion likt den studerade. 

Dock har det konstaterats att mer noggrant utförda geotekniska undersökningar, än de som 

fanns till förfogade innan denna studie, är en förutsättning för att kunna säkerställa resultatet i 

en FEM-analys. Det är idag mycket ovanligt, liksom i det studerade fallet, att det i branschen 

görs mer omfattande geotekniska undersökningar som underlag till spontdimensionering och 

således blir en simulering på ett liknande objekt ofta väldigt svår att genomföra. Om en 

simulering skall genomföra, bör alltså någon form av komplettering av undersökningarna göras. 

I friktionsjord där deformationerna ofta är små, ses även FEM-simulering som överflödig om 

inte särskild risk vid småskalig deformation/sättning föreligger, vilket sällan är fallet.
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Abstract 
Settlements in soil around sheet pile constructions, can during construction, cause major 

problems in the surrounding buildings by endanger the safety and be a costly factor as well. 

Settlements and deformation in soil are predicted usually with table values from empirical 

expressions with respect to design, soil type, etc. It is also possible to numerically model the 

deformations in a finite element simulation. 

On behalf of WSP-Civils a sheet pile construction at Skanska’s project “Nya Karolinska Solna” 

(NKS) has been studied regarding the deformations during the construction phase. This was 

made by using field measurements. Meanwhile, a FEM analysis of the same design was made 

with the program PLAXIS, a program designed for geotechnical FEM simulations. This has 

been performed in order to compare deformations obtained by field measurements and 

simulations, respectively, for evaluating the advantages and disadvantages of simulation of 

deformation in a project like the one studied. 

The project at NKS has been studied at the construction site during the spring and summer of 

2011. Previously made geotechnical investigations at the construction site were studied and 

analyzed. More specific investigations and studies were made in order to obtain appropriate soil 

and sheet pile parameters, making the simulation as real as possible in PLAXIS. This includes 

triaxial test, routine examination and probing methods of the soil, as well as producing 

sufficient accurate parameters by estimates and assumptions. The installation of inclinometers 

and brace force transducer for field measurements has been made to study the field conditions. 

The results were calculated and interpreted. 

In comparison, it was noticeable that the difference in result between the simulation and field 

measurements did not differ remarkably. The movements were relatively small in view of the 

soil’s character, friction soil, in which the deformations, as a result of sheet piling and 

excavation are usually not very large. A Sensitivity Analysis with respect to two of the 

parameters, friction angle and Young’s modulus were performed. It was concluded, in the light 

of the Sensitivity Analysis, that these parameters can be estimated, using relations with simple 

probing methods, without the result being markedly different in a simulation of a structure like 

the one studied. 

However, it was found that more carefully conducted geotechnical surveys, than those that 

were available before this study, is a prerequisite to assure a true FEM analysis. Today, it is very 

unusual, as in the studied case, that the industry does more thorough geotechnical 

investigations for sheet pile design. Therefore a numerical simulation of an object is often very 

difficult to carry out. In friction soil where the deformations are small, FEM simulation is also 

seen as superfluous if not a special risk due to small-scale deformation/settlements exists, which 

rarely is the case. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vid dimensionering av spontkonstruktioner tas deformationsaspekten in för att förutse de 

sättningar som kan uppkomma vid utförandet av spontarbetet samt under konstruktionstiden. 

Deformationen kan vara mer eller mindre viktig att förutse, beroende på den kringliggande 

bebyggelsens känslighet. Förväntad deformation tas idag fram med exempelvis empiriska 

försök, där man följer tabellvärden eller med någon form av simuleringsprogram såsom 

PLAXIS, vilket kommer att användas i denna studie. Oönskade sättningar i samband med 

spontkonstruktioner kan ställa till med stora besvär i kringliggande bebyggelse och utgöra en 

säkerhetsrisk och tillika vara en kostsam faktor. 

Författaren har därför i samarbete med WSP-samhällsbyggnad kommit fram till att göra en 

komparativ studie av deformationsförfarandet mellan fältmätningar och simulering av detsamma 

med programmet PLAXIS. Dessutom ses studien som ett brett och viktigt inlärningsmoment i 

anledning av författarens inriktning på väg- och vattenprogrammet, -Jord- och bergbyggnad.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva spontkonstruktioner i allmänhet, och de olika 

tillvägagångssätten att uppskatta deformationer kring dessa i synnerhet. I arbetet jämförs det 

huruvida en simulering av deformationen i PLAXIS stämmer överens med den uppmätta 

deformationen på referensobjektet vid Nya Karolinska Sjukhuset i Solna (NKS).  

Syftet är även att poängtera signifikansen av väl utförda geotekniska undersökningar som en 

förutsättning till en ekonomisk och säker upprättad konstruktion. 

1.3 Målsättning 

Målet är att identifiera skillnader mellan verkliga mätvärden och simulerade värden och utreda 

anledningen till differensen. Utifrån detta kommer det bästa alternativet för simulering av 

deformationer i jordar, som den i referensobjektet, att tas fram med hänsyn tagna till 

jordmodell i programmet, undersökningsresultat från jorden samt vald sponttyp, stag mm. 

1.4 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågor som ställts och ingår i denna studie är: 

 Är det överhuvudtaget relevant att göra en omfattande FEM-analys av 

deformationsutvecklingen på referensobjektet? 

 Vilka jordparametrar är viktigast att få fram med god precision? 

 Hur får man fram jordparametrarna på enklaste sätt? 

 Hur är de geotekniska undersökningarna utförda och hur hade de kunnat göras 

annorlunda? 

1.5 Avgränsningar 

Studien innefattar ett brett område varpå avgränsningar är av stor vikt. Nedan följer en 

beskrivning av de viktigaste avgränsningarna: 
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 Dimensionering av spontkonstruktionen är redan utförd av geokonstruktören och vid 

dimensioneringsfrågor refereras det till denna i studien. 

 Endast ett av de tre jordlagren är analyserat med mer avancerade 

undersökningsmetoder såsom triaxialförsök, rutinundersökning mm. Detta till följd av 

budget- och tidsbrist.  

 Inga djupare studier av beräkningsmetoderna för FEM och jordmodellerna i PLAXIS 

är genomförda, endast översiktliga beskrivningar, mer lättförstådda, är gjorda. En mer 

detaljerad beskrivning av numerisk analys och grundstommen partiella 

differentialekvationer lämnas tillsvidare med hänvisning till (Wiberg, 1974), samt till 

användarmanualen för PLAXIS, (Brinkgreve, 2002). 

1.6 Problemägare och resurser  

Problemägare är Luleå tekniska universitet (LTU). Huvudintressent är WSP-Samhällsbyggnad, 

avdelningen geoteknik, Stockholm. Övriga intressenter kan vara andra delar ur 

geoteknikbranschen såsom konsulter och entreprenörer som arbetar med geokonstruktioner 

och geoteknik i den form som studeras i detta arbete.  

Resurser omfattar en författare under 20 veckor full arbetstid, vilket motsvarar 30 

högskolepoäng. Handledare är från WSP Mats Tidlund (avdelningschef Geoteknik), med stöd 

från Matti Thalberg (geotekniker och spontexpert), samt andra kollegor på WSP-avdelningen 

för geoteknik. Handledare och examinator för arbetet är Hans Mattsson, universitetslektor vid 

LTU. Författarens referensram är att denne har studerat civilingenjörsprogrammet Väg- och 

vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet med inriktning Jord- och bergbyggnad.  

Även Matti Kivelö från Kivelö Geoteknik AB kommer att fungera som handledare i form av 

spontexpert sammalunda konstruktör vid dimensioneringen av referensobjektet.  

1.7 Metodval och metodbeskrivning 

Arbetet innefattar: litteraturstudie, vissa konstruktionsberäkningar enligt Sponthandboken, 

triaxialförsök och rutinundersökning (utförda på SGI, Linköping respektive Sweco Geolab, 

Stockholm). Vidare är simulering av spontens byggskede vid NKS simulerad med FE-

programmet PLAXIS. Fältmätning vid referensobjektet NKS utförda med inklinometrar och 

stagkraftsgivare. Simuleringen och fältmätningen jämförs sedan. 

1.8 Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod har valts litteraturstudie, som anses mest passande i förhållande till 

studien. Mätning av deformationer vid referensobjektet, samt ett antal geotekniska 

laborationsanalyser ligger även till grund för datainsamlingen. För litteraturstudien har data 

hämtats från bibliotek i Uppsala, Stockholm och LTU. Det har även funnits tillgång till 

litteratur på WSPs kontor vid Gullmarsplan, Stockholm. En stor del av litteraturen är översatt 

från engelska. Användarmanualen till programvaran PLAXIS har även haft stor betydelse vid 

datainsamlingen. Internet har flitigt använts för åtkomst av forskningsrapporter, andra 

examensarbeten samt för övriga kontakter via mejl. En rad intervjuer är även utförda på WSPs 

kontor i Stockholm, då författaren under nästan hela utförandet varit på plats just där. 

Telefonsamtal med diverse experter har även varit en viktig del i datainsamlingen. 
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1.9 Programvaror 

En rad programvaror är använda för att utföra studien. Nedan följer kort beskrivning om de 

viktigaste: 

 Vid framtagning av diagram och beräkningar används kalkylprogrammet Microsoft 

Excel som hjälpmedel. 

 För framställning av ritningar och skisser används ritningsprogrammet AutoCad Map 

2008. För omvandling och komprimering av bilder används PDF-Xchange Viewer, 

Paint, Microsoft Office 2010 bland flera. 

 För rapportskrivning används Microsoft Word 2010 med tillhörande stavning- och 

ekvationsprogram. 

 I deformationssimuleringen används PLAXIS, Finite Element Code for Soil and Rock 

Analyses. 



Deformationer kring spont – Jämförelse mellan fältmätningar och FEM-simulering 

 

 

4 



TEORI 

 

 

5 

2 TEORI 

2.1 Geoteknik allmänt 

Följande kapitel tar upp de delar inom geotekniken som anses relevanta för den utförda 

studien. För att beskriva hur jord och konstruktioner samverkar och påverkar varandra reds 

begrepp ut såsom jordens friktionsvinkel, kohesion och dilatansvinkeln. Vidare beskrivs olika 

typer av jordtryck utifrån tidigare nämnda parametrar. Moduler och tvärkontraktionstal, 

beskrivande jorden och andra materials hållfasthetsegenskaper, är även nödvändiga för att 

åstadkomma en komplett modellering i PLAXIS, vilka även redogörs för i detta kapitel.  

2.1.1 Densitet, vattenkvot, vattenmättnadsgrad med mera 

För att bestämma jordens skrymdensitet  utnyttjas jordens massa m och volymen V enligt 

sambandet 

      (2.1) 

eller jordens tunghet , då med tyngdaccelerationen g inräknad i enlighet med  

     (2.2) 

Jordens skrymdensitet bestäms från exempelvis ett vattenvolymeterförsök, d.v.s. den densitet 

som mäts in-situ. Skrymdensiteten varierar beroende på hur mycket vatten som porerna i 

jorden är fyllda med. Det beskrivs av jordens vattenmättnadsgrad  

    (2.3) 

 där s står för kompaktdensitet, d för torrdensitet och där s är vattnets densitet. Vattenkvoten 

w beskrivs utifrån sambandet  

     (2.4) 

där mw är vattnets vikt och ms är fasta substansens vikt.  

Vattenmättnadsgraden används även för att ta fram skrymdensitet både över och under 

grundvattenytan med formeln 

    (2.5) 

där Gs är den specifika gravitationen för jordpartiklar givet av  

     (2.6) 

och portalet e beskrivet enligt 

    (2.7) 
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Givet är alltså att om vattenmättnadsgraden ökar, ökar också skrymdensiteten och då 

vattenmättnadsgraden är lika med 1 är alla porer i jorden fyllda med vatten. Ekvation (2.8) är 

definitionen av vattenmättnadsgrad Sr i förhållande till volymen vatten Vw och volymen porer, 

Vp 

     (2.8) 

och ekvation (2.5) blir då förenklad till  

    (2.9) 

Portalet e är alltid konstant då porvolymen inte varierar med ändrat vatteninnehåll, under 

förutsättning att jorden inte belastas,(Craig, 2004). 

Vid inmatning av tunghet i PLAXIS används tunghet både för över och under vattenytan och i 

det fall där skrymdensiteten ovanför vattenytan är framräknad, används ovanstående samband 

för beräkning av tungheten under grundvattenytan och vice versa.  

2.1.2 Jordarter och hållfasthet 

Jord delas in i tre huvudgrupper: friktionsjord, kohesionsjord samt mellanjordarten silt. Med 

friktionsjord menas grövre kornstorlekar såsom sand, grus, block och stenar. Friktionsjords 

hållfastegenskaper styrs av dess förmåga att utbilda mekanisk vilo- eller glidfriktion mellan 

kornen. Skjuvhållfastheten beskrivs av den energi som går åt för att skapa en brottyta, d.v.s. 

krävd energimängd för att överstiga friktionen i jorden, (Hansbo, 1975), (Sällfors, 1995). 

Kohesionsjord är jord av mindre fraktioner som lera, gyttja och dy. Alla dessa består i huvudsak 

av lermineral och de två senare med mer eller mindre organiskt innehåll. Mellan lerpartiklarna 

uppstår attraktion, eller kohesion, orsakat av de kemiska bindningarna (Van Deer Vaal-

bindningar), vilka ger jorden dess skjuvhållfasthet. Tills skillnad från friktionsjord har 

kohesionsjorden mycket låg permeabilitet. 

Siltjordar, även kallade mellanjordarter, ligger på gränsen mellan de två ovan beskrivna, och 

kommer att uppvisa de bådas egenskaper, (Hansbo, 1975), (Sällfors, 1995). 

Mohr- Coulombs brottkriterium 

Mohr-Coulombs brottkriterium används i senare beskrivna jordmodeller i PLAXIS. I 

brottkriteriet beskrivs jordens skjuvhållfasthet utifrån dess effektivspänning, vilket är den 

spänning som kommer att tas upp av kornskelettet. Effektivspänningen ’ beror av jordens 

totalspänning  och det porvattentryck, u, som råder i jorden, detta enligt sambandet 

     (2.10) 

där   

     (2.11) 

med h för jordmäktigheten in-situ.  
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För att beskriva Mohr-Coulombs brottkriterium studeras det vanliga sambandet med mekanisk 

friktion. Om en kropp ligger mot ett plant underlag uppstår friktion mellan kroppen och 

underlaget enligt jämnvikten 

     (2.12) 

där F är kraften i horisontalled  friktionstalet och N normalkraften från kroppen mot 

underlaget. Med hänsyn tagen till Arean A kan uttrycket skrivas som  

     (2.13) 

och skrivs om till 

     (2.14) 

där  är skjuvspänningen och  är normalspänningen. 

Grafiskt beskrivs detta i Figur 2.1 

 

Figur 2.1 Mekanisk friktion i termer av skjuvspänning och normalspänning. 

På denna linje råder jämnvikt och då spänningar faller av från linjen rubbas jämnvikten. Med 

detta som bakgrund kan Mohr-Coulombs brottkriterium skrivas som, (Sällfors, 1995) 

    (2.15) 

där f är skjuvhållfastheten vid brott, c’ kohesionsinterceptet och ’ jordens inre friktionsvinkel. 

Grafiskt beskrivet i Figur 2.2.2 ges brottenveloppen till ekvation (2.15). 

 

Figur 2.2 Mohr-Coulombs brottkriterium. 

Utifrån en brottspänningsanalys i exempelvis ett triaxialförsök ges Mohr’s brottcirklar, som i ett 

skjuvspänning-effektivspänningsdiagram tangerar brottenveloppen såsom i Figur 2.3. I 
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diagrammet ses två olika lastfall i försöket, A och B, där ’1 är den största och ’3 den minsta 

huvudspänningen vid brott.  

 

Figur 2.3 Mohr’s brottcirklar med tangerande brottenvelopp. 

Om endast ett triaxialförsök är utfört på en friktionsjord, där ingen kohesion antas, kan 

brottenveloppen räknas fram då den kommer att gå genom origo, se Figur 2.4.  

 

Figur 2.4 Mohr’s brottcirkel med brottenvelopp genom origo, (Brattberg, 2011). 

För bestämning av friktionsvinkeln i detta fall kan det geometriska sambandet i Figur 2.4 

användas vid härledning av uttrycket  

    (2.16) 

2.1.3 Dilatans och kontraktans 

Då jord påverkas av en skjuvkraft kommer den, beroende om den är löst eller hårt packad, att 

behöva omfördela kornstrukturen. Om jorden är hårt packad kommer s.k. dilatans att uppstå, 

vilket innebär en volymökning då kornen, under skjuvning, klättrar upp på varandra. I det 

omvända fallet, kontraktans, är kornen initialt löst lagrade och kommer glida ner relativt 

varandra och då erhålls en tätare packning, (Hansbo, 1975), se Figur 2.5.  
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I PLAXIS används dilatansvinkeln  för att beskriva jordens dilatans. Dilatansvinkeln definieras 

av  

    (2.17) 

där v är töjningen i vertikalled och  skjuvtöjningen, (Craig, 2004).  

I alla modelleringar är dilatationsvinkeln antagen till , vilket föreslås i PLAXIS-

manualen. Vid låga värden på dilatansvinkeln sättes denna till 0, detta för att den inte skall 

överskattas (Brinkgreve, 2002).  

2.1.4 Elasticitetsmodul 

För att beskriva hur jorden beter sig i dess elastiska del används elasticitetsmodulen. E-modulen 

kommer från det idealiserade fallet i Hookes lag, och beskriver den elastiska delen av 

deformationen enligt relationen 

     (2.18) 

där  är spänningen och  töjningen. I jord beräknas modulen utifrån ett förhållande mellan 

deviatorspänningen q och den axiella töjningen a i exempelvis ett triaxialförsök, med 

förhållandet 

     (2.19) 

Denna relation anses inte tillräcklig för att beskriva jords beteende i den elastiska fasen, varför 

mer avancerade moduler används i PLAXIS för simulering av beteendet, (Jönsson, 2007), se 

avsnitt 2.5.3 om jordmodeller i programmet. 

2.1.5 Tvärkontraktionstal 

Tvärkontraktionstalet  beskriver hur ett material reagerar på drag- och tryckkrafter och hur 

det deformeras när det utsätts för dessa. Sambandet 

     (2.20) 

Figur 2.5 Kontraktans beskrivet med kulor i en låda, (Hansbo, 1975). 
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beskriver hur tvärkontraktionstalet förhåller sig till initialformen och formen efter deformation, 

se Figur 2.6. 

 

Figur 2.6 Förändring av objektets form ger tvärkontraktionstalet .  

Ett materials tvärkontraktionstal kan beskrivas i det idealiska förhållandet, mellan horisontal- 

och vertikaltryck, med andra ord som en funktion av vilojordtryckskoefficienten enligt 

   (2.21) 

Detta samband används för att beräkna tvärkontraktionstalet för jorden, som ett genomsnitt av 

hela jordlagret, (Brinkgreve, 2002).  

2.1.6 Jordtryck 

Alla geokonstruktioner kommer att utsättas för jordtryck i någon form. Hur det horisontella 

trycket h verkar på sponten utger dimensioneringsförutsättningarna för denna, varför det är 

viktiga att bestämma. Vid olika typer av deformationer kommer horisontaltrycket att kunna 

anta skilda värden, vilka redogörs för i detta delavsnitt. 

Vilojordtryck 

Som regel ökar horisontaltrycket med djupet och i en naturligt lagrad jord kommer 

horisontaltrycket att kunna beskrivas som  

,     (2.22)  

där  

.    (2.23) 

där’ är jordens inre friktionsvinkel, framtagen ur exempelvis ett direkt skjuvförsök. För 

naturligt avlagrad friktionsjord blir K0 omkring 0.4 för tätt packad och omkring 0.5 för hårdare 

packad. Vid ytterligare mekanisk packning kan K0 öka upp till cirka 0.8, (Terzaghi & Peck, 

1948). För kohesionsjord ligger K0 kring 0.5 till 0.7, för normalkonsoliderad lera och ökar med 

belastning eller överkonsolideringsgrad, OCR.  Ökningen i horisontaltryck beror av 

överkonsolideringsgraden enligt  (Mayne & Kulhawy, 1982) 
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   (2.24) 

där OCR är överkonsolideringsgraden som tecknas som förhållandet mellan vertikala 

förkonsolideringstrycket ’c och vertikala effektivspänningen ’0, i enlighet med 

     (2.25) 

Ekvation (2.25) är något förenklad i Eurocode 7 med förslaget 

   (2.26) 

enligt (Craig, 2004). 

Förhållandet beskrivs i diagrammet i Figur 2.7.  

 

Figur 2.7 Förhållandet mellan OCR och vilojordtryckskoefficienten K0. (Craig, 2004). 

Om jorden är packad i ytlagret erhålls alltså ett förhöjt horisontaltryck där. Detta kan förväntas 

vid många spontkonstruktioner, särskilt för den i referensobjektet eftersom den ligger intill en 

väg, (Solnavägen). 

Aktivt jordtryck 

Det horisontella trycket, vilojordtrycket '0, kommer att förändras om konstruktionen 

deformeras. Om konstruktionen rör sig från den bakomliggande jorden kommer trycket att 

minska tills det att ett minsta värde erhållits. Detta kallas det aktiva jordtrycke, 'a och beror av 

jordens hållfasthetsegenskaper. Om konstruktionen fortsätter röra sig i samma riktning kommer 

inte trycket att fortsätta förändras utan istället kommer jorden flytta sig med konstruktionen. En 

jordkil kommer att ha bildats bakom konstruktionen, glidandes nästan rakt längs en nästan plan 

brottyta, se Figur 2.8.  Egentligen är denna brottyta inte helt plan utan snarare något buktig. 

Dock är buktigheten så pass liten att den antas försumbar. I en spontkonstruktion antas väggen 

helt vertikal och glatt, a=0. Om så är fallet ses det största huvudspänningen,'1, i vertikalled 

på den aktiva sidan. Den minsta huvudspänningen,'3, är den i horisontalled och motsvarar 

således det aktiva jordtrycket'a. I friktionsjord med en antagen glatt och horisontell vägg kan 

spänningsförfarandet beskrivas i ett spännings-skjuvspänningsdiagram utifrån Mohr’s 

spänningscirklar. Detta eftersom väggen i detta fall blir ett huvudspänningsplan. Utifrån detta 
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kan då utläsas aktivt jordtryck, 'a samt hur brottytans riktning är lokaliserad i en horisontell 

stödmur, se Figur 2.8.  

 

Figur 2.8 Jordtryck enligt Rankine gällande friktionsjord, samt brottytans riktning vid en stödmur. (Brattberg 

2011) 

I Figur 2.8 finns detta åskådliggjort och ur det följer sambandet för det aktiva effektivtrycket  

  (2.27) 

I ren friktionsjord, där kohesionsinterceptet c’ försummas blir uttrycket förenklat till  

   (2.28) 

där termen Ka är en substitution för geometritermen. 

På samma sätt förenklas uttrycket för kohesionsjord där friktionsvinkeln ’ är antagen till noll, 

vilket ger sambandet 

    (2.29) 

som visas i Figur 2.9, där cu är jordens odränerade skjuvhållfasthet, vars värde bestäms från 

direkta skjuvförsök, fallkonförsök eller från in-situ metoder såsom vingsondering. Detta 

förutsätter även att stödväggen är vertikal och glatt samt att markplanet ovan är horisontellt. 

Det går att beräkna lerans dränerade skjuvhållfasthet på samma sätt som för friktionsjord. Då 

antas ’ till 30 och c’ till 0.1∙cu, eller som 0.01’c (effektiva förkonsolideringstrycket). Sällan är 

dock det fallet aktuellt eftersom den odränerade skjuvhållfastheten oftast är den avgörande, 

samt att de deformationer som krävs för att uppnå det dränerade förhållandet undantagsvis 

framkallas (Sällfors & Larsson, 2007). 
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Figur 2.9 Aktivt jordtryck enligt Rankine avseende kohesionsjord. 

Kritiskt vattentryck 

Teoretiskt sett kommer ett negativt tryck att uppstå mot sponttoppen, se Figur 2.10, men vid 

dimensionering av aktivt jordtryck vid spontvägg måste även tryck hela vägen från markytan 

tas i beaktning. Detta eftersom vattenfyllda sprickor i jordytan kan utgöra ett förhöjt 

horisontaltryck mot sponten motsvarande vattentrycket, ukrit. Detta visas i Figur 2.10. 

 

Figur 2.10 Aktivt jordtryck mot stödkonstruktion, teoretiskt till vänster och dimensionerande värde, till höger i 

figuren (endast vid odränerade förhållanden). 

Ibland genomförs en grundvattensänkning för att kunna räkna hem konstruktionen på den 

säkra sidan. Om grundvattenytan sänks under spontbotten kommer det aktiva jordtrycket att 

minska i förhållande till det passiva jordtrycket, eftersom vattentrycket försvinner. På så vis 

krävs en kortare spontlängd för att uppnå samma kraftjämvikt i dimensioneringen, (Broms, 

1981). 

Passivt jordtryck 

Vid omvänd situation då konstruktionen pressas mot den bakomliggande jorden kommer 

horisontaltrycket att öka tills det når ett maximalt tryck. Vid vidare deformation kommer 

trycket hållas konstant vid det uppnådda passiva jordtrycket p. I det idealiserade fallet med glatt 

och vertikal vägg antas enligt Rankine en förenklad beskrivning av effektivt passivt jordtryck 

'p   
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   (2.30) 

I fallet passivt jordtryck är den största huvudspänningen den horisontella och på motsvarande 

sätt som för aktivt jordtryck blir således ekvationen för passivt jordtryck  

    (2.31) 

för friktionsjord, (Broms, 1981).  För kohesionsjord bestäms det passiva jordtrycket utifrån en 

totalspänningsanalys där skjuvhållfastheten cu beräknas, utifrån utförda vingförsök, eller 

fallkonförsök, (Broms, 1981). Situationen är grafiskt beskriven i ett spännings-

skjuvspänningsdiagram i Figur 2.11. 

 

Figur 2.11 Passivt jordtryck enligt Rankine avseende kohesionsjord. 

Vid glatt och vertikalt stöd beskrivs det passiva jordtrycket för kohesionsjord förenklat som 

    (2.32) 

(Broms, 1981). 

2.1.7 Porvattenundertryck 

Ett fenomen som kan uppstå i framförallt siltjordar är, p.g.a. kapillära krafter, ett undertryck i 

porvattnet, (Holmén, 2011). Detta kommer enligt sambandet för effektivspänning, ekvation 

(2.10), leda till en ökad effektivspänning. Fenomenet har iakttagits då triaxialförsök på den 

siltiga sanden i mellanjordlagret i schakten vid NKS genomförts. Det lagret ligger delvis 

ovanför grundvattenytan. Porvinkelvatten är vatten i naturligt fuktig jord (som ej är i direkt 

kontakt med grundvattnet) vars ytspänning gör att kornen i jorden dras mot varandra och ökar 

effektivspänningen, (Axelsson, 1998). 

Fenomenet kan beskrivas med en enkel konstruktion i en sandlådelaboration, se Figur 2.12. 
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Figur 2.12 Enkelt experiment med fuktig sand i sandlåda. 

När sanden i hinken, som förutsätts vara fuktig, vänds kommer porvattnet vilja strömma nedåt 

p.g.a. tyngdaccelerationen, varpå ett porvattenundertryck uppstår och ökar effektivspänningen. 

Vinkelvattnet i jorden bidrar också till ökningen. Effektivspänningen ökar så pass att jorden står 

av sig själv, se Figur 2.12.  

För att bestämma det undertryck som är aktuellt i undersökningspunkten har en studie, utförd 

av R. Bertilsson, SGI, för fenomenet studerats. Undertrycket i porvattnet beror i denna studie 

på dels av jordart, packningsgrad och volymetriskt vatteninnehåll, (Bertilsson, 2011).  

För att kunna tolka resultatet i studien behöver vissa parametrar redogöras för. Det studerade 

diagrammet är ett empiriskt förhållande mellan det volymetriska vatteninnehållet, , och 

jordarter i relation till undertrycket, se Figur 2.13.  

Volymetriskt vatteninnehåll, , ges av  

    (2.33) 

där Sr är vattenmättnadsgraden enligt ekvation (2.3), (Craig, 2004). 

Bertilssons studie är baserat på mätningar utförda längs Nipuddsvägen i Sollefteå, där varje 

jorddjup representerar en eller flera jordarter, vilka redogörs för i Tabell 2.1. 

Djupen/jordtyperna i förhållande till volymetriskt vatteninnehåll ger undertrycket enligt 

diagram i Figur 2.13. 

Tabell 2.1 Undersökningsdjup i förhållande till jordart, (Bertilsson, 2011).  

Djup 
Materialbenämning 

[mumy] 

0-2 Sand 

2-6 Sandig Silt 

6-12,13 Silt 

13-16 sulfidSilt 

17-19 Silt med lerinnehåll 
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Figur 2.13  Diagrammet visar ett förhållande mellan volymetriskt vatteninnehåll och undertryck, med avseende 

på jordart, se Tabell 2.1, (Bertilsson, 2011). 

I metodavsnittet 3.2.2 beskrivs hur dessa data är använda för att uppskatta förväntat undertryck 

i jordprov. 

2.2 Spontkonstruktioner 

Vid schakter då slänter av olika anledningar inte tillåts förekomma, konstrueras istället sponter 

för att kunna konstruera vertikala schakt. Två huvudgrupper förekommer; Bakåtförankrad 

spont samt konsolspont. Under dessa huvudgrupper kan flera varianter figurera. De vanligaste 

är tätspont, Berlinerspont samt borrad rörspont, vilket är en typ av Berlinerspont, (Ryner, et 

al., 1996). 

2.2.1 Konsolspont 

Vid enklare installationer med mindre schaktdjup och vanligtvis med fastare leror eller 

friktionsjord kan det bli aktuellt att använda konsolspont. Det är den enklaste formen där 

bakåtförankring inte används, vilket förenklar installationen avsevärt, samt minskar kostnaderna. 

I Sveriges jordförhållanden är den relativt ovanlig som sponttyp (Thalberg, 2011). 

Med konsolspont menas en spont där dimensioneringen sker genom att man ser sponten som 

en konsolbalk. Detta betyder att den måste kunna antas helt inspänd i spontfoten mellan de 

aktiva och passiva jordtrycken. Vid de tillfällen då bergytan ligger för högt för att uppnå en 

tillräckligt stor mothållande kraft från jordtrycket, kan det bli aktuellt att använda en borrad 

rörspont för att få spontfoten att bli inspänd, d.v.s. ett mer gynnsamt statiskt förhållande, se 

Figur 2.14.  
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Figur 2.14 Resulterande jordtryck mot konsolspont inspänd i jorden samt konsolspont fast inspänd i berg som 

borrad rörspont. 

Vid en konsolspontkonstruktion är risken för stora deformationer större vilket bör tas i 

beaktning vid dimensioneringen. Konstruktionstypen är således mindre lämplig då närliggande 

bebyggelse förestår, eller i övrigt deformationskänsliga områden. Samtliga tidigare nämnda 

spontlösningar är möjliga att använda som konsolspont (Thalberg, 2011). 

2.2.2 Förankrad spont 

Vid större schaktdjup och vid dimensionering i lösa leror används i regel förankrad spont. Den 

kan vara bakåtförankrad vid antingen en eller flera nivåer, beroende på schaktdjup. Vanligtvis 

består förankringen av stag som är borrade och förankrade i den aktiva sidan. Spontplankorna 

kopplas sedan samman med ett hammarband på spontens framsida, se Figur 2.15.  

 

Figur 2.15 Bakåtförankrad spont med hammarband i detaljerad vy. 

Stag 

Förankringen av stagen sker antingen direkt i berget om så är möjligt, annars förankras den 

med någon form av jordankare, se Figur 2.15. Det är att föredra att fästa stagen i berget för att 

slippa jordankare som ofta blir komplicerade att installera så att de uppnår rätt hållfasthet. I 

lerjordar är det mycket ovanligt att man använder jordankare. Istället kan man installera en så 

kallad spontlåda bakom sponten om området tillåter, se Figur 2.16.  
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Förborrade stag är att föredra när krafterna är mycket stora. Vanligtvis består förborrade stag av 

vajer, där flera stycken kan sammanflätas tills dess den önskade draghållfastheten uppnåtts. Ett 

foderrör borras ner i stagriktningen och ner till berget. Sedan borras ett mindre hål i berget, 

vanligtvis omkring 3 meter långt. Vajern förs ner i hålet och cement pressas in med hjälp av en 

slang. Efter sju dygn har bruket härdat färdigt och staget kan därefter provdras. En nackdel med 

förborrade stag är det relativt dyra borrförfarandet, samt att det av arbetsmiljömässiga skäl är 

mindre gynnsamt med allt bruk som kommer att spillas kring arbetsplatsen (Tidlund, 2011). 

Självborrande stag är vanligt förekommande i Sverige och består av borr och stag i en och 

samma komponent. En borrkrona fästes i ändan och går förlorad då staget fixeras med 

bruk/cement. Metoden kräver ingen överflödig borrning eller onödig åtgång av 

injekteringsbruk. Staget är gängat och i infästningen vid sponten appliceras en mutter som 

håller kvar staget.  

När staget är installerat görs en provdragning för att säkerställa injekteringens hållfasthet. 

Därefter appliceras den dimensionerade förspänningslasten på staget. Detta för att minska de 

initiala sättningar som uppkommer om inte sponten och jorden har kontakt från början, 

(Kivelö, 2011). 

 

 

 

Figur 2.16 Till vänster bakåtförankrad spont med berginjekterade stag samt spontlåda. Till höger en alternativ 

stämplösning samt berginjekterade stag. 

Spont med stämp 

Vid vissa situationer är bakåtförankring inte aktuell, på grund av bakomliggande konstruktioner 

eller andra svårigheter. Det kan då bli aktuellt att använda stämp som mothållande kraft i 

konstruktionen, om inte avståndet till motstående spont är för långt, se Figur 2.17. Fördelar 

med stämp är minskad deformation och en enklare konstruktion. Man undviker komplicerad 

borrning av stag och förankring. Nackdelen är den något otympliga konstruktionen i själva 

schakten, som kan försvåra schaktarbetet. En alternativ stämplösning ses i Figur 2.16, för de fall 

då varken bakåtförankring eller spontlåda är möjlig att konstruera.   
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Figur 2.17 Förankrad spont med stämp (strävor). 

2.2.3 Berlinerspont 

Vid enklare och mer temporära spontkonstruktioner där vattentäthet inte är ett krav kan en 

berlinerspont användas, även kallad glesspont. Den ursprungliga konstruktionen är H-balkar 

nedslagna i marken med träribbor lagda mellan balkarna, se Figur 2.18. 

 

Figur 2.18 Berlinerspont med träribbor, horisontal vy. 

Hela momentet tas upp av balkarna och ribborna utgör egna fritt upplagda balkar, som 

dimensioneras efter jordtryck omkring dem. Istället för träribbor används idag vanligtvis plåtar 

som svetsas på balkarna.  

En annan typ av glesspont bygger på samma teori men har istället för träribbor/plåtar ett 

nätarmerat betongvalv, som tar upp jordtrycket och utnyttjar betongens tryckhållfasthet, se 

Figur 2.19. I figuren är borrade eller slagna pålar använda som balkar.  

 

Figur 2.19 Berlinerspont med nätarmerad betong (horisontalvy) 
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2.2.4 Spontlösningar 

Tätspont 

Den vanligaste spontlösningen i Sverige är den så kallade tätsponten, se Figur 2.20. Den består 

av spontplankor som låses i varandra i spontlåset och med olika profil beroende på 

dimensioneringsförhållanden. Fördelar med denna lösning är den resulterande täta sponten 

ända ner till spontfot. Hela tvärsnittet ser likadant ut ända ner till spontbotten vilket gör att det 

går att uppnå en förhållandevis vattentät vägg. Om en fullständigt vattentät spont skall upprättas 

krävs tätningsmedel eller att alla spontlås svetsas igen. Jorden kring sponten måste då även tätas 

med jetinjektering och i vissa fall ridåinjektering, under schaktbotten, (Thalberg, 2011).  

 

Figur 2.20 Tätspont (U-profil), installerad vid Nya Karolinska Solna (NKS). 

Problem kan uppstå vid drivning av tätspont då den antingen slås eller vibreras ner i jorden. 

Om block skulle påträffas kan det utgöra problem som vridning och deformation av själva 

spontplankan. Det leder i många fall till att man tappar spontlinjen som skall följas, eller i vissa 

fall även totalstopp i drivningen.  De vanligaste tätspontprofilerna U-profil och Z-profil visas i 

Figur 2.21 och Figur 2.22.  

 

Figur 2.21 U-profil med spontlåset genom den neutrala axeln. 

Tätspont - U-profil 

U-profilen är utformad så att spontlåset sitter mitt på den neutrala axeln, där den maximala 

skjuvspänningen uppstår. Glidning kan alltså ske i spontlåset, och för det görs en 

momentreduktion på det karaktäristiska maxmomentet vid dimensionering. Även 

tröghetsmomentet bör justeras på grund av detta, vilket görs vid dimensioneringen av sponten, 

liksom i simuleringen av spontens styvhet i PLAXIS, se avsnitt 3.3.3. 
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Fördelar med U-profil är utformningen som utgör ett ekonomiskt försvarbart alternativ 

eftersom den täcker en större yta per använd planka. Den tjockare flänsdelen är statiskt 

fördelaktig liksom bra för korrosionsmotståndet eftersom flänsen är den mest rostkänsliga delen 

på profilen.  Den symmetriska profilen underlättar även återanvändningen av spontplank 

(Persson & Sigström, 2010). 

 

Figur 2.22 Z-profil med låset i ändpunkterna (Brattberg 2011) 

Tätspont - Z-profil 

I Z-profilen går den neutrala axeln genom det solida livet, och kräver ingen momentreduktion. 

I Z-profilen är även flänsen tjockare vilket ger ett ökat korrosionsskydd på den mest känsliga 

delen, flänsen. Dessa faktorer ger bättre förutsättningar för en permanent spontkonstruktion, 

men ökar problematiken i drivningsskedet. Detta eftersom plankorna ofta slås två och två och 

då ökar risken att stöta på block eller motsvarande. Detta kräver även större maskiner som kan 

komma att utgöra ett problem med transport, ökad trafiklast intill spont o.s.v. 

Rörspont 

Borrad eller slagen rörspont kan även användas och med det menas en konstruktion 

motsvarande berlinerspont. Det kan vara fördelaktigt då man dimensionerar med konsolspont 

och vill räkna med en inspänd balk i det underliggande berget, beskrivet i Figur 2.14, då en 

borrad rörspont är en förutsättning för att ta sig ner i berget.  

Vid mycket stora konstruktioner förekommer även kombinerad rörspont med tätspont då de 

statiska egenskaperna hos tätsponten inte räcker till men man fortfarande vill uppnå en tätspont. 

Det är vanligare vid permanenta konstruktioner i exempelvis kajer, med stor åverkan av 

erosion från havet och höga utfyllnadsvallar, (Ryner, et al, 1996).  

Även då jorden är blockig och drivning av tätspont blir problematisk, kan borrad rörspont bli 

aktuell, och då i form av berlinerspont, se Figur 2.23. Exempelvis kan, vid drivningsstopp av 

tätspont, en rörspontkonstruktion ta vid längre ner för att göra drivningen möjlig. Om täthet 

skall uppnås även vid rörspont måste fogar svetsas och noga kontrolleras, (Kivelö, 2011). 
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Figur 2.23 Rörspont installerad vid NKS. 

2.3 Deformationer och sättningar intill spontkonstruktioner 

2.3.1 Sättningar i sponttvärsnittet 

För att det passiva jordtrycket skall kunna utvecklas fullt ut krävs en deformation av jorden 

motsvarande 1-5 % av spontdjupet under schaktbotten. Det betyder att en deformation är till 

och med nödvändig för att man skall kunna dimensionera med passivt jordtryck ordentligt. 

Sker inte deformationen uppstår inget passivt jordtryck(Ryner, et al., 1996). Finns inget passivt 

jordtryck kommer däremot sponten deformeras och passivt jordtryck uppstår o.s.v. En viss 

deformation är alltså att räkna med förutsatt detta.  

Deformationer som uppstår vid konstruktion beror av flera andra faktorer och ger upphov till 

en sammanlagd vertikal sättning bakom sponten. Detta kan beskrivas som summan mellan olika 

typer av deformationer beskrivna i kronologisk ordning såsom 

  (2.34) 

slagning är rörelser orsakade av slagningen av sponten. Storleken på denna deformation är 

beroende av slagningsutförandet, vilken metod som använts och vilken slagutrustning som 

använts.  

borrning är från borrning av förankringar. Vid borrning omfördelas jord, i synnerhet i 

friktionsjordar. Det kan även inträffa om borrning sker långt ifrån spontkonstruktionen och det 

är därför av stor vikt att minimera borrningsarbetet.  

övrigt är av andra orsaker utvecklade deformationer. Ett exempel är den jetinjektering som ofta 

utförs vid spontfoten. Ofta sker även en grundvattensänkning i samband med schaktningen, 

medveten eller ej, som också kan ge upphov till sättningar.  När sponten dras upp och 

avinstalleras sker även en deformation; dragning. Summan av dessa ger den totala sättningen tot i 

vertikalled.  

Deformationen från själva schaktningen, spont utgör förmodligen den största delen.  Då den 

mothållande pasiva sidan schaktas bort utbildas passivt jordtryck, och det bör tas i beaktning att 

det krävs erforderlig deformation för att passivt jordtryck ska utbildas fullt ut. Den 
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deformationen överstiger ofta deformationen i själva sponten på grund av momentbelastning, 

se Figur 2.24.  

 

Figur 2.24 Viss deformation krävs för att passiva jordtrycket, p skall utbildas fullt ut. 

Sättningarna bakom sponten kan liknas vid spontens utböjning, dock något mindre. Att 

förutspå den totala sättningen bakom sponten kan i många fall vara mycket svårt och då ofta på 

grund av bristfällig geotekniska undersökningar. De program som simulerar deformationen, 

som exempelvis PLAXIS, kräver tämligen utförliga geotekniska undersökningsresultat för att de 

inmatade parametrarna skall vara rimliga och trovärdiga. Ofta resulterar simuleringen i en 

underdrift av sättningen. Detta på grund av att alla övriga deformationsparametrar, beskrivna i 

detta avsnitt, inte tas i beaktning. Det leder till att man ofta uppskattar sättningarna på andra 

sätt, exempelvis med empiriska diagram beskrivna i Figur 2.25. Där bedöms den sättning som 

kommer att uppstå bakom sponten vid schaktning. Diagrammet är grundat på erfarenheten från 

ett stort antal utförda schaktarbeten med spont i olika jordarter, se Figur 2.25. 
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I: - Friktionsjord eller lera (Cu >30kPa) 

II:   1: Löst lagrad friktionsjord eller lera (Cu>30kPa) med begränsat lerdjup under schaktbotten eller 

stort lerdjup under schaktbotten med kriteriet uppfyllt att Nb<Ncb (ingen risk för 

bottenupptryckning råder) 

2: Svåra arbetsförhållanden för spontning och schaktning. 

III: - Lera med stor mäktighet med Nb<Ncb (risk för bottenupptryckning) 

Figur 2.25 Förväntade sättningar,  beroende av jordtyp, avstånd från spont, S och schaktdjup H, (Ryner et al., 

1996). 

Krypsättningar 

Då jorden ”utsätts” för schaktning kan krypsättningar utbildas. Detta eftersom jorden befinner 

sig i ett tillstånd mellan stabil och skred. Så länge så är fallet kommer skjuvhållfastheten att 

överskridas i ett område som successivt ökar, och på så sätt ge upphov till kryprörelser. Hur 

stora dessa blir kan vara svårt att förutspå men att tiden inverkar råder det inga tvivel om. I ett 

fall då ingen FEM-analys görs brukar man använda sig av diagram som beskriver den maximala 

krypsättningen som funktion av totalsäkerhetsfaktorn för bottenupptryckning. Diagrammet i 

Figur 2.26 är hämtat från ”Finite Analysis of Deep Excavation Behavoir in Soft Clay”, (Mana, 

1978).  
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Figur 2.26 Maximal krypsättning i förhållande till totalsäkerhetsfaktor mot bottenupptryckning, (Mana, 1978). 

För att förutsätta att ingen krypning kommer att ske bör en totalsäkerhetsfaktor mot 

bottenupptryckning motsvarande 1.5 - 1.7 uppnås. I detta fall kan man förvänta sig så små 

sättningar orsakade av kryprörelser, att de kan försummas. Även om försiktighet vid 

schaktförfarandet antas, kan man förvänta sig en sättning motsvarande en eller fler decimetrar 

vid en säkerhetsfaktor kring 1,3. Även vid säkerhetsfaktorer i intervallet 1.3 – 1.5 kan det 

förväntas sättningar kring några centimetrar, (Ryner, et al, 1996).   

Det konsolideringsförlopp som i lera initieras i och med lastökning från trafiklast eller från 

grundvattensänkningens effektivspänningsökning ger också upphov till sättningar. I lera 

kommer dessa tas i beaktning endast i de fall sponten lämnas som permanent konstruktion, eller 

om konstruktionstiden är så lång att konsolideringsförloppet fortskrider så pass att signifikanta 

sättningar hinner utbildas. En sättningsberäkning inklusive kryprörelser bör även göras i detta 

fall, (Ryner, et al, 1996). 

2.3.2 Sättningar orsakade av utböjning i hela spontväggen 

Deformationer kan uppkomma i och med utböjning av sponten sett uppifrån. Effekten av att 

använda hammarband i en konsolspontkonstruktion har studerats med resultatet att 

användandet av hammarband i konsolspont medför ökad styvhet och således minskade 

deformationer, (Persson & Sigström, 2010), se Figur 2.27. En tredimensionell analys har gjorts 

med hänsyn till spontkonstruktionens stålprofilers parametrar i alla riktningar kombinerat med 

analys av jordegenskaper, samt egenskaperna hos hammarbandet. Den studien är utförd på 

konsolspont och kommer således inte tas i beaktning vid deformationer i en bakåtförankrad 

spont, där de korta avstånden mellan stagen samt dimensionen på hammarbandet gör att den 

deformationen ses som minimal och försumbar. 
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Figur 2.27 Utböjning av konsolspont reduceras med hjälp av hammarband (horisontal vy). 

2.4 Numerisk modellering och Finita elementmetoden (FEM) 

2.4.1 Kort om FEM 

I detta avsnitt följer en enkel beskrivning av finita elementmetoden, om nu en sådan är möjlig. 

För att till fullo förstå metoden krävs goda matematikkunskaper med fördjupning inom 

numeriska beräkningsmetoder o.s.v. Med hjälp av enklast möjliga konstruktion, en 

endimensionell serie av fjädrar, kommer begreppen styvhetsmatris, last- och 

deformationsvektor att ges ett sammanhang.  

I Figur 2.28 visas fjäderkonstruktionen där k är fjäderstyvheten och F, externa krafter.  

 

Figur 2.28 Konstruktion av fjädrar med verkande externa krafter. 

Konstruktionen delas in i två element med sammanlagt tre noder, representerade av ringarna i 

Figur 2.29. Eftersom rörelsen är endimensionell (i x-led) kommer varje nod ha en frihetsgrad 

med positiv rörelseriktning i förflyttningen u.  

 

Figur 2.29 Noderna utsatta i fjäderkonstruktionen med förflyttningen u i x-led. 
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Ett element friläggs och visas i Figur 2.30. De så kallade elementkrafterna P uppkommer vars 

relation till de externa krafterna beskrivs senare i avsnittet.  

 

Figur 2.30 Friläggning till ett element med elementkrafterna P. 

Enligt Hooke’s lag (beskrivet i avsnitt 2.1.4) här med avseende på krafter och inte spänningar, 

ges sambanden 

     (2.35) 

     (2.36) 

Newtons andra lag säger dessutom att eftersom systemet befinner sig i jämvikt gäller  

.     (2.37) 

(2.35) och (2.36) kan kombineras till  

    (2.38) 

och skrivs oftast som 

     (2.39) 

(2.39) är styvhetsrelationen i allmänhet. (2.38) gäller för alla fjädrar i en dimension med 

varierande styvhet k, som är fjäderspecifik. (2.38) görs elementspecifik och expanderas till 

matriser så stora att de kan hantera hela konstruktionen enligt 

   (2.40) 

   (2.41) 

(2.40) och (2.41) kan kombineras till en global styvhetsrelation  

    (2.42) 

vilken resulterar i  

1 2 

P1 

u1 
k1 u2 

P2 x 
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  (2.43) 

där även relationen till  de externa krafterna visas. Detta samband kan även skrivas som 

     (2.44) 

i vilken K är styvhetsmatrisen, a deformationsvektorn och f, lastvektorn. Det krävs att minst en 

frihetsgrad är lika med noll, ett s.k. randvillkor, för att kunna lösa ekvationssystemet i (2.43) 

samt att lasten är beskriven och deformationen okänd eller tvärtom. I FEM-simulering är detta 

typiskt, så och i denna studie där lasten och schaktförfarandet har kända värden. 

Detta avsnitt förklarar endast en förenklad struktur i vilken styvhetsrelationen är möjlig att 

direkt ta fram, något som inte hade varit görligt i mer komplicerade konstruktioner. 

Relationen, beskriven i (2.44) stämmer dock överens med hur FEM fungerar.  

2.5 PLAXIS (PLAXIS 2D version 8.6.) 

PLAXIS startades 1987 på Delfts Universitet i Delft, Nederländerna, som en FEM-kod i 

avseende att analysera flodbankarna på det Nederländska låglandet. Programvaran har utvecklats 

och idag finns versioner som behandlar simuleringar i tre dimensioner avsedda för både 

tunnelarbeten i PLAXIS 3D Tunnel och sedan 2004 finns även en version som är utvecklad 

mer för geoteknik och geokonstruktion, PLAXIS 3D Foundation. I denna studie kommer 

PLAXIS 2D version 8.6. att användas. Det programmet behandlar tvådimensionella 

modelleringar för geoteknik såsom deformationssimuleringar eller modellering av 

konsolideringsförlopp. Funktionerna i programmet är uppbyggda i delprogram bestående av ett 

datasammanställningsprogram (input) och ett beräkningsprogram. Redovisning sker i ytterligare 

ett kurvgenereringsprogram (Curves) där diagram över resultaten ritas upp för att tydligare 

åskådliggöra resultaten. 

2.5.1 FEM i PLAXIS 

FEM används i PLAXIS för att modellera spänningar, deformationer och porvattenflöden.  

Versionen (version 8) som används utför statiska beräkningar i två dimensioner.  

Det automatiskt genererade elementnätet består av triangulära element i oregelbunden struktur 

utvecklade av Sepra1. Det ger ett gott numeriskt resultat till skillnad från regelbundet nät, 

(Brinkgreve, 2002).  

Geometrin delas upp i ett antal element som var och en innehåller ett antal noder (6 eller 15 i 

antal). Noderna är beräkningspunkter och har två stycken frihetsgrader i en tvådimensionell 

analys och bildar tillsammans med de andra noderna i elementet ett ekvationssystem, se Figur 

2.31. FEM-analysen utförs i tre delar där den första är att dela upp geometrin i element vars 

ekvationssystem kan lösas relativt enkelt i nästa steg. Det sista steget är systemanalys där alla 

elementen binds samman med randvillkor, (Brinkgreve, 2002) beskrivna i avsnittet om 

materialparametrar, avsnitt 2.5.4.  

1 Ingennieursbureau Sepra, Leidschendam Nederländerna 
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Figur 2.31 Elementen består av noder och bildar en nätstruktur. Figuren föreställer en spontkonstruktion med 

enkelt stag. 

FEM-analys är en approximativ beräkningsmetod och att fel uppstår är oundvikligt, (Wiberg, 

1974). Ju fler noder och element minskar dock felen men ökar beräkningstid och mer 

datorkapacitet krävs. Beräkningstiden ökar linjärt med antalet noder medan deformationen 

förändras mot ett gränsvärde beroende på antalet noder. Det gör att ett visst antal noder är nog 

för att få en tillräckligt rättvisande bild av deformationen, (Persson & Sigström, 2010). I denna 

studie används konsekvent en 15-nodersanalys, då detta ger en fullt godtagbar beräkningstid 

och ett gott resultat gällande deformationen. 

2.5.2 Materialmodeller 

Balkelement 

Balkelement, benämnt Plates i PLAXIS, har både böj- och axialstyvhet med tre frihetsgrader i 

varje nod, två förskjutningsfrihetsgrader (u1, u2) samt en rotationsfrihetsgrad i x-y-planet. 

Mindlin’s balkteori är använd vilket gör att utböjning både är beräknad av böjning och 

skjuvning, samtidigt som elementet kan ändra längd om det utsätt för axiella laster, 

(Brinkgreve, 2002). 

I denna studie är detta balkelement använt för att simulera sponten. 

Fjäderelement 

Fjäderelementen kommer väl till pass för att simulera stagen i studien. De kallas i programmet 

för node-to-node anchors och detta härstammar från elementprincipen som använts. Elementen 

har en konstant normalstyvhet och varsin nod i varje ände. Elementet sammanlänkas det övriga 

materialet endast i nodpunkterna och således uppstår ingen friktion med kringliggande jord, 

vilket antas rimligt för ett stag, (Brinkgreve, 2002). 

 

Detta element nyttjas för bakåtförankringstagen i simuleringen.  

”Geonät” 

Dessa linjeelement med två förskjutningsfrihetsgrader (u1, u2), i varje nod har normalstyvhet i 

drag men saknar styvhet i tryck och har inget böjmotstånd. I PLAXIS är de kallade geogrids 
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eftersom de kan användas för geotextil och andra förstärkningsnät. Eftersom fler noder finns 

längs med linjen kommer även friktion mellan kringliggande (jord)element att inverka, till 

skillnad från de tidigare beskrivna fjäderelementen, (Brinkgreve, 2002). 

I denna studie är de använda för att motsvara stagens berginjektering.  

2.5.3 Jordmodeller 

I PLAXIS finns ett antal jordmodeller att välja bland. Vidare har inte fler än tre av dem 

presenterats i denna del. Detta för att den valda Hardening-Soil-modellen, anses som fullt 

tillräcklig och därför beskrivs endast de jordmodeller som anses viktiga för att beskriva den 

valda.  

Isotrop linjär-elastisk modell 

Denna används endast för mycket enkla numeriska modeller i PLAXIS och tillämpar det 

enklaste konstitutiva sambandet mellan spänningar och töjningar i ett material med de två 

ingångsparametrarna E, för elasticitetsmodulen och tvärkontraktionstalet,. Sambandet baseras 

på Hooke’s lag enligt 

     (2.45) 

där G är skjuvmodulen. Sambandet kan även beskrivas med avseende på ödometermodulen Eoed 

enligt 

    (2.46) 

Modellen är för enkel för att kunna användas för mer adekvata deformationsanalyser i jord, 

varför mer komplexa modeller används för dessa.  

Mohr-Coulombs jordmodell 

Denna modell består av fem parametrar. Elasticitetsmodulen E, tvärkontraktionstalet , 

friktionsvinkeln ', kohesionen c' och dilatansvinkeln . De senare tre för brottkriteriet och E 

och , för den elastiska fasen. Modellen är väl lämpad för att användas i första 

beräkningsomgången, då den är relativt tidseffektiv, men ger oftast ett ganska felaktigt resultat. 

Den är dock bra för att få en ungefärlig bild av hur deformationen kommer att kunna se ut 

samt för att se till att alla ingångsvärden är riktigt inmatade. Modellen tar inte hänsyn till 

förändrade moduler vad gäller på- och avlastning, varpå den är högst olämplig i 

schaktningsmodelleringar, liksom de utförda i denna studie. Resultatet blir oftast en för stor 

upplyftning i schaktbotten, som följd av detta. 

Hardening-soil modellen 

Modellen är en elastisk-plastisk modell med MC som brottmodell. Den involverar 

kompressionshårdnande egenskaper för att simulera irreversibel kompression. Med Hardening 

Soil-modellen (HS) tillkommer därför modulparametrar för att mer precist beskriva jordens 

beteende under kompression. Modulen  , är sekantstyvheten för jorden i ett dränerat 

triaxialförsök. Mer exakt beskrivet är detta värdet av sekantlutningen mellan 0 och 50 % av 
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brottspänningen i ett förhållande mellan deviatorspänning och elastisk töjning, beskrivet i Figur 

2.32, och beskriver jordens beteende under en första pålastning. 

  

Figur 2.32 Beskrivning av  i ett triaxialförsök, som skär brottkurvan vid häften av deviatorspänningen vid 

brott, (Brinkgreve, 2002). Av- och återlastningsmodulen är också representerad i diagrammet som 

, (Brinkgreve, 2002). 

Den andra modulen,  , beskriver jordens beteende under av- och återlastning, då denna 

skiljer sig från responsen vid den initiala belastningen i jord, (Jönsson, 2007). I PLAXIS sätts 

som defaultvärde till tre gånger större än referensmodulen  och detta förhållande bör 

inte ändras av ovana programanvändare, (Brinkgreve, 2002). 

Ödometermodulen, Eoed är den tredje modulen som behövs i HS-modellen och definieras av 

tangentlutningen vid ett referenstryck i en ödometerkurva, alltså plastisk töjning i förhållande 

till primärspänning, se Figur 2.33. Den modulen kommer i denna studie att vara densamma 

som (Brinkgreve, 2002). 

 

Figur 2.33 Definition av ödometermodulen  vid ett visst referenstryck (100 kPa), (Brinkgreve R. , 2002). 

Det signifikanta med HS-modellen är att modulerna kan förändras med djupet. Detta sker 

genom omräkning av dessa med hänsyn till det ökande horisontaltrycket, som utgör den minsta 

huvudspänningen ’3, samt ett referenstryck, som i PLAXIS är satt som standardvärde till 100 

kPa, vilket motsvarar bakgrundsspänningen i ett triaxialförsök. 

Relationen mellan den antagna eller experimentiellt bestämda initiala modulen  och de 

övriga modulerna beskrivna i användarmanualen till PLAXIS ges av 
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 (2.47) 

och på samma sätt för ödometermodulen 

   (2.48) 

För av- och återlastningsmodulen gäller 

    (2.49) 

som då är satt som standardvärde i PLAXIS, vilket inte kommer att ändras i studien. 

Referenstrycket pref är fortfarande satt till 100 kPa och ’3 motsvarar minsta effektiva 

huvudspänningen vilket i sammanhanget motsvarar horisontalspänningen i mitten av jordlagret 

och bestäms av  

    (2.50) 

Det skall observeras att ’3 är negativ för kompression, varför tecknet ändras i täljaren i 

uträkningen. Exponenten m beskriver hur styvheten beror av spänningen vilket för mjuka 

jordar, utläses det i användarmanualen för PLAXIS, och bör hålla värdet 1,0. För friktionsjord 

skall m-värdet sättas kring 0,5 till 0,7. 

Vidare ansatt värde för brottförhållandet är 

     (2.51) 

se diagrammet i Figur 2.32. Även här används ett standardvärde för programmet på 0,9, 

(Brinkgreve, 2002). 

2.5.4 Datasammanställningsprogrammet (Input) 

Inledningsvis i fasen väljer man generella inställningar för modelleringen. Där bestäms antalet 

noder i varje element, axelsymmetriskt eller plant deformationstillstånd antas (se Figur 2.34) 

och enheterna för modelleringens storheter väljs.  
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Figur 2.34 Till höger: Plant deformationstillstånd, för långsträckta konstruktioner (plane-strain). Till vänster: 

Axelsymmetriskt för cirkulära konstruktioner, (Brinkgreve, 2002). 

I denna fas genereras den geometri som används i hela simuleringen. Den ritas upp liksom i ett 

vanligt CAD-program, där man använder sig av geometrilinjer för att ange hur tvärsnittet ser 

ut från början och hur det eventuellt skall förändras, exempelvis vid en schaktning. I denna fas 

anges också de olika jordlagren i profilen med tillhörande jordmodell, vars egenskaper beskrivs 

senare i avsnittet. Jordlagren ses i Figur 2.35 där de är redovisade med olika rasterfärg, 

(Brinkgreve, 2002). Här ritas även eventuella geokonstruktioner in. 

Randvillkor (fixities) för ramen i geometrin skapas även i denna fas. Vanligtvis används 

standardrandvillkor, som automatiskt genereras för ränderna, vilket för basen innebär låst i både 

x- och y-led, medan det för sidorna betyder låst i endast x-led. I en axelsymmetrisk analys, se 

Figur 2.34 blir detta logiskt eftersom mitten på den axelsymmetriska geometrin utgör en av 

sidorna i modellen. Mitten kommer ändå att vara orörlig eftersom motsvarande deformation 

antas på den andra sidan. 

Samma randvillkor fungerar för en analys av en hel spontkonstruktion med utsträckta långsidor 

(plane-strain) där man tillåter en deformation i y-led medan den i x-led är lika med noll, 

eftersom hela konstruktionen skulle kollapsa annars. Standardrandvillkoren för simuleringarna i 

denna studie med spontkonstruktioner är alltså fullt godtagbara, se Figur 2.35.  

 

Figur 2.35 Profil med utsträckta sidor i en spontkonstruktionsprofil. Elementnätet är mer finmaskigt i områden 

nära ”viktiga” punkter. De olika geokonstruktionsdelarna är representerade med olika färg och 

form. 
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Det är klokt att skapa en modell med element bestående av ett mer finmaskigt elementnät i 

områden som har mer signifikant påverkan på deformationen. Detta för att minska 

beräkningstiden men samtidigt behålla noggrannheten, (Wiberg, 1974).  

När geometrin är uppritad och konstruktionerna applicerade, anges det initiala tillståndet för 

profilen. Då genereras vattentrycket med avseende på grundvattenyta och tunghet. Det vanliga 

är att en grundvattenyta ritas ut, varpå programmet själv räknar ut hur det initiala portrycket 

blir. På samma sätt genereras även det initiala spänningstillståndet utifrån teorin om 

vilojordtryck beskrivet i avsnitt 2.1.3, (K0-metoden).  

Alla delar som installeras i PLAXIS input-program har en modell som är anpassad till dess 

materialegenskaper, vare sig det är jord, spontplanka eller stag.  

2.5.5 Beräkningsprogrammet (Calculations) 

I detta program väljs även beräkningsmetod och då mellan c/-reduktion, som utför en 

säkerhetsanalys på konstruktionen, konsolideringsanalys i vilken portrycksanalys genomförs och 

slutligen den plastiska analysen. Plastisk analys innebär att alla laster appliceras och den elastisk-

plastiska beräkningen genomförs, där styvhetsmatrisen, beskriven i avsnitt 2.4.1, är baserad på 

den odeformerade ursprungsgeometrin, som är definierad i inputfasen.  

Hur lasten skall appliceras väljs även i beräkningsprogrammet och i studien används stegvis 

konstruktion (staged construction) som metod, vilket innebär att en ny geometri definieras som 

resultat efter varje beräkningssteg. Varje beräkningssteg pålastas upp till att all last är angiven, 

och den s.k. total multiplier uppgår till 1,0, (startar vid 0).  

I varje beräkningssteg definieras alltså en ny geometri som motsvarar verklighetsförfarandet. 

När alla beräkningsdelarna är definierade väljs intressanta beräkningspunkter som skall 

analyseras mer i detalj. I noderna för elementen kan punkter väljas för last-

deformationsrelationer och i spänningspunkter, liggandes mittemellan noderna, spänning-

töjningsförhållanden. Dessa punkter används senare i curves-programmet. 

Resultatfasen 

I resultatfasen visas den deformerade nätstrukturen som förvalt läge. Vidare kan andra utdata 

presenteras i denna fas såsom spänningssituation efter varje beräkningsfas liksom deformation 

och krafter i de olika konstruktionerna. 

2.5.6 Kurvgenereringsprogrammet (Curves) 

Detta program baseras på de punkter som valts i beräkningsprogrammet och används för att 

åskådliggöra spänning och deformationssituation i dessa. Dessa kan enkelt exporteras till Excel 

där de sammanställs till diagram mm. 

2.6 Mätutrustning 

2.6.1 Vattenvolymeter samt rutinundersökning 

Med en vattenvolymeter mäts in-situdensiteten på plats. Det görs med en vattenblåsa som fylls 

med vatten för att mäta volymen i ett hål som grävts i jorden. Den uppgrävda jorden tas om 

hand och en rutinundersökning utförs, vilket innebär vägning av naturligt fuktigt och torrt 
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prov, jordartsbestämning mm. Med dessa egenskaper kan skrym- och torrdensitet och 

vattenkvot tas fram enligt ekvation (2.1) och (2.4).  

2.6.2 Triaxialförsök 

Jordprovet, vanligtvis cirkulärt med en höjd motsvarande 2-2,5 gånger större än diametern, 

appliceras med ett åtslutande membran i en cell som vätskefylls. Cellvätskan är ofta någon form 

av olja som gör att membranets yta löses upp vid kontakt för att förhindra luftbubblor. Trycket 

i cellvätskan regleras och utgör det allsidiga trycket, 3 i Figur 2.36. Genom cellens topp löper 

en laststång vilket möjliggör en ökning av axiallasten (1 i ett aktivt försök, kompression). 

Genom provets ändytor kan dränering ske vilket gör att portrycket i provet kan regleras, 

(Larsson, 1989), se Figur 2.36. 

Under konsolideringsfasen anläggs den last som motsvarar förhållandena in-situ. Därefter läggs 

last på i den önskade riktningen. I friktionsmaterial utförs i regel dränerat försök och 

volymändringen mäts kontinuerligt, portrycket hålls konstant liksom det allsidiga trycket, 

(Larsson, 1989). Försöket fortskrider tills det att brott uppstått eller till dess att en önskad 

deformation uppnåtts, 15 % axiell töjning för friktionsjord, (Holmén, 2011). 

Resultaten ges i form av värden på huvudspänningarna kontra töjningen som vanligtvis 

redovisas i diagramform.  
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Figur 2.36 Detaljskiss och principskiss för triaxialapparat, (Larsson, 1989). 

2.6.3 Inklinometrar 

För att åskådliggöra de deformationer som sker i jorden vid sponten används inklinometrar som 

är installerade i nerborrade rör i jorden. Inklinometrar mäter deformation i förhållande till 

ursprungsläget. Ursprungsläget för röret mäts innan inklinometrarna installeras, detta med hjälp 

av en separat inklinometer, (Geometrik, 2009). Ett rör installeras i marken i vilken 

inklinometrarna monteras i, se Figur 2.37. Spår i röret gör att mätarna inte kan rotera kring 

vertikalaxeln eftersom de endast mäter rörelser i två dimensioner, (Geometrik, 2009).  
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Figur 2.37 Inklinometer installerad i PVC-rör, principskiss, (Geometrik, 2009) 

Mätning av läget för inklinometrarna registreras med en utsignal i ett strömintervall 

motsvarande 4-20 mA, där varje strömstyrka motsvarar ett läge för mätaren. En gång i timmen 

registreras läget och en gång per dygn skickas data, via en GMS-logger, till en server som kan 

läsas av beställaren till installationen, genom att man loggar in på mätföretagets hemsida, 

(Geometrik, 2009). 

2.6.4 Stagkraftsgivare 

Stagkraftsgivarna är installerade vid staginfästningen på sponten och mäter kontinuerligt kraften 

mellan staget och sponten, se Figur 2.38. Geometrik har utvecklat en stagkraftsgivare vars 

mätprincip är baserad på resistiva töjningsgivare. Töjningsgivarna är anslutna till en 

mätvärdesomvandlare för en utsignal på 4-20 mA. Stagkraftsgivare finns som standard för de 

vanligast förekommande stagtyperna och lasterna. Värdena tas om hand på samma sätt som 

inklinometervärdena, (Geometrik, 2009). 

 

Figur 2.38 Stagkraftsgivare installerad vid spont. Nedan syns logger som skickar värden till beställaren, 

(Geometrik, 2009). 
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3 METOD 
I metodkapitlet beskrivs referensobjektet i allmänhet och vilka mätmetoder som använts vid 

framtagning av parametrar i simuleringen, samt vilka fältmätningsmetoder som använts på plats. 

Vidare är mer specifika metoder för parameterbestämning redovisade, liksom tillvägagångssättet 

för simuleringen. 

3.1 Referensobjektet Nya Karolinska Solna (NKS) 

Skanska utför på uppdrag av Stockholms Läns Landsting upprättandet av Nya Karolinska Solna 

(NKS) i Solna stad, just norr om Solnabron, där Solnavägen går över väg E4, se karta i Figur 

3.1. Projektet utförs som en funktionsentreprenad (även benämnd totalentreprenad), vilket 

innebär att Skanska och deras konsortiepartner Innisfree, en brittisk investeringsfond, har hand 

om hela entreprenaden inklusive projektering, utförande och drift och underhåll fram till år 

2040.  

 

Figur 3.1 Lokalisering av Nya Karolinska Solna, markerad med röd ruta (Google, 2011) 

Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med 

uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av 

stor omfattning och högsta kvalitet, se Figur 3.2. Det nya sjukhuset planeras öppna för den 

första patienten under 2016 och vara helt klart 2017. Anläggningen kommer då rymma 600 

slutenvårdsplatser, med den signifikanta siffran om 400 enkelrum, vilket följer de nya 

direktiven gällande smittskydd och dylikt, (Stockholms Läns Landsting, 2010). Den totala ytan 

blir 320 000 m2 fördelat på 8000 rum inklusive 36 operationssalar, 8 strålningsbunkrar och 160 

mottagningsrum mm. Den totala kontraktssumman hamnar omkring 15 miljarder kronor. På 

den andra sidan E4.an pågår de två miljardprojekten Norra Länken och Norra Station, vilket 

gör området till en av Sveriges största byggarbetsplatser.  
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Figur 3.2 Modellbild av anläggningen med Solnavägen till vänster. Den undersökta sponten ligger just i det 

hörn som är närmast i bilden, (Stockholms Läns Landsting, 2010). 

Anläggningen grundläggs direkt på berg eller på spetsburna pålar på berg. Området schaktas ner 

till grundläggningsnivån motsvarande +12 m.ö.h. vilket innebär att bergschakt är aktuellt i 

ungefär halva området. Den västra delen av anläggningen angränsar mot Solnavägen, som 

ligger på +22,5 m.ö.h, och har en jordmäktighet omkring 10 meter (varierande mellan 2 och 

12 meter längs med sponten), varför det där blir aktuellt med en spontkonstruktion, se Figur 

3.3. I Figur 3.3 är även tvärsnittet för simulering och fältmätning utritad. 

 

Figur 3.3 Spontens utbredning, samt visad genomskärning för simulering. Planritning från bygghandling,    

(Kivelö, 2011). 
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Figur 3.4 Etableringen sett från nordväst maj 2011 

Den inledande fasen i byggskedet innefattar en omfattande bergschakt, se Figur 3.4. 

Spontkonstruktionen upprättas på grund av den djupa schaktens närhet till Solnavägen. 

Huvudbyggnaden i projektet ligger i direkt anslutning till den hårt trafikerade Solnavägen, se 

Figur 3.2.  

3.1.1 Dimensionering och spontdrivning 

Som underlag till dimensioneringen används geotekniska undersökningsresultat redovisade i 

bilaga 3. Utifrån dessa resultat räknas dimensionerande värden fram för jordtryck, beskrivet i 

avsnitt 2.1.6, som sedan ligger till grund för själva dimensioneringen av sponten. 

Dimensionerande maxmoment är den faktor som avgör sponttyp, men då jorden vid schakten 

bedömdes som blockig, valdes en kraftigare spont av modell Larssen 604n, för att göra 

drivningen av sponten möjlig, (Kivelö, 2011).  

Sponten förankras i berget med dubb. Dessa borras ner 0,5 m i berget i ett på sponten ditsvetsat 

rör på passivsidan, se Figur 3.5 och Figur 3.6, där de sedan injekteras fast tillsammans med 

sponten.  

 

Figur 3.5 Spontprofil med ditsvetsat rör för dubbmontering. 

När sponten är driven schaktas jorden ner till första hammarbandsnivån där hammarband och 

stag installeras. Hammarbandet består av en H-balk, HEB-240, se bygghandling i bilaga 3. Som 

stag har MAI R51N-stag använts, som är självborrande och fästs i berget genom injektering 
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med cement. Stagen borras i en vinkel om 45 grader mot horisontalplanet och borras 3,5 meter 

ner berget där de injekteras fast. När stagen är injekterade förspänns de med en bestämd 

provlast, motsvarande 600 kN. Därefter initieras låslasten om 300 kN. Detta görs med en enkel 

hydraulisk domkraft, se Figur 3.7. 

När hela schakten är gjord gjuts en kantbalk längs med spontfoten (botten), se Figur 3.6. Detta 

för att säkra sponten då sprängning senare utförs intill sponten. 

 

Figur 3.6 Till vänster: Spontens utseende hämtad från bygghandlingen. Sektionen i figuren är från ett tvärsnitt 

längre västerut på sponten, varför alla mått inte stämmer överens med de som är använda i 

simuleringen. T.h. Dubben drivs ner för att hålla sponten på plats vid spontfoten, (Kivelö, 2011). 

 

Figur 3.7 Spontdrivning t.v. och provdragning av stagen med domkraft t.h. Detta är den första 

hammarbandsnivån av två. 

Drivningen gick som planerat i delen längs med Solnavägen, där den projekterade tätsponten 

användes. När man närmade sig det södra hörnet blev jorden mer och mer blockig och stora 
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problem med drivningen av tätspont gjorde att delar av drivningen fortsattes med rörspont 

istället, se Figur 3.8. 

 

Figur 3.8 Problem vid drivning av tätspont gjorde att man tvingades använda rörspont istället. Det är den enda 

möjliga metoden för spontdrivning i sådan blockig jord. Bilden är tagen i det södra hörnet, se 

planritning, i Figur 3.3. 

3.2 Undersökningsmetoder 

Metoderna för att bestämma jordparametrar till FEM-simuleringen är olika sonderingsmetoder, 

triaxialförsök samt omräkningsteorier utifrån empiriska samband, vilka beskrivs i detta 

delavsnitt.  

3.2.1 Geotekniska undersökningar  

De geotekniska undersökningar som sedan tidigare är gjorda är jord- bergsondering och 

viktsondering. Resultaten från dessa sonderingsmetoder, redovisade i bilaga 2 ligger till grund 

för konstruktörens antaganden om jordparametrar, vilka delvis använts i studien. Den slutliga 

jordprofilen vid det undersökta tvärsnittet ses i Figur 3.9 där även tidigare tolkade nivåer 

redovisas. 

 

Figur 3.9 Genomskärning av jordlagren med bergnivå +12,5 m och markyta +22,5 m. Grundvattenytan ligger 

vid +15,0 m 

Värdena på jordparametrarna (karaktäristiska värden), redovisade i Tabell 3.1 är hämtade och 

tolkade av spontkonstruktören utifrån geoteknisk undersökning ”NKS” utfört av Ramböll 

daterat 2009-03-31 och kompletterande geoteknisk undersökning av Sweco, dat. 2010-08-18. 
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Tabell 3.1 Resultat från undersökningar och antaganden från projektören. Karaktäristiska värden för 

friktionsvinkel, odränerad skjuvhållfasthet för lera, tunghet och effektiv tunghet. 

Jordart karakt. värde tunghet 

  k cuk /' 

Fyllning (Sa/gr) 33 grader 18/11 kN/m
3
 

Lera 20 kPa 18/8 kN/m
3
 

Friktionsjord 36 grader 19/12 kN/m
3
 

 

Värdena i Tabell 3.1 justerades då det under försöket visade sig att mellanlagret inte bestod av 

lera utan siltig sand (siSa). Detsamma gäller densiteten och hållfasthetsparametern i sandlagret. 

De räknades fram genom vattenvolymeterförsök respektive triaxialförsök. Bergnivån är även 

justerad, se Figur 3.9, från +14,5, enligt bygghandlingen, till +12,5 som bestämdes vid en jord- 

bergsondering i samband med installation av inklinometerrör 2011-06-16, se avsnitt 3.5. 

Anledningen till feltolkningen av bergnivån är bristande mängd utförda sonderingar längs med 

spontlinjen.  

Omräkning av värden från undersökningar 

Då alla parametrar till PLAXIS inte är tillgängliga i de jordlager där inget triaxialförsök är utfört 

måste de uppskattas utifrån de mätresultat som finns tillgängliga. Alla värden är beskrivna för att 

efterlikna det verkliga fallet så långt som möjligt, och således kommer en del skillnader 

uppträda i förhållande till bygghandlingen för NKS, då denna ej beskriver jordens fullständiga 

egenskaper noggrant nog.  

Karaktäristisk E-modul, Ek, och friktionsvinkeln, ’, för jord bestäms utifrån tumregler 

och/eller triaxialförsöksresultat. För friktionsjord bestäms vanligtvis de karaktäristiska värdena 

utifrån genomförda provtagningar eller från fältprovtagning. En klassificering är utförd och 

redovisad i Tabell 3.2, vilken baseras på samband i litteraturen samt jämförelser mellan olika 

sonderingsmetoder. Värdena är inte belastade med några säkerhetsfaktorer och överensstämmer 

med internationell praxis, (Bergdahl et al., 1993). 

Tabell 3.2 Karaktäristiska värden på friktionsvinkel och E-modul för naturligt lagrad friktionsjord, bedömda 

med ledning av sonderingsresulat, (Bergdahl et al., 1993). 

Relativ  Friktionsvinkel E-modul
2
  Viktsondering  

fasthet k  [ Ek [MPa] Vimk 
      [hv/0,2 m]  

mycket låg 29-32 <10 0-10 
låg 32-35 10-20 10-30 
medelhög 35-37 20-30 20-50 
hög 37-40 30-60 40-90 
mycket hög 40-42 60-90 >80 

1) Angivna värden gäller för sand. För siltig jord görs avdrag med 3. För grus med 2. 

2) Angivna värden motsvarar sättningarnas 10-års värde. Vissa undersökningar tyder på att dessa värden kan 

vara 50 % lägre i siltig jord och 50 % högre i grus. I överkonsoliderad friktionsjord kan modulen vara 

betydligt högre.  
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För lera kan modulen beräknas utifrån det karaktäristiska värdet på den odränerade 

skjuvhållfastheten, cuk.  Beroende på om jorden är överkonsoliderad eller ej, anges den 
karaktäristiska modulen till 

    (3.1) 

för normalkonsoliderad lera och  

    (3.2) 

för överkonsoliderad lera, (Bergdahl et al., 1993). 

Då Stockholmslera antas vara svagt överkonsoliderad (OCR=1,1), (Tidlund, 2011) används en 

faktor i det nedre intervallet i ekvation (3.2), motsvarande 300, för leran i denna studie. Då det 

sedermera inte blev aktuellt med modellering av lera i studien, ses ovan beskrivna teori mer 

som en riktlinje för hur studien gått till om så var fallet. 

3.2.2 Densitetsbestämning och triaxialförsök 

För att mer noggrant kunna avgöra jordens parametrar utfördes ett triaxialförsök med avseende 

att undersöka mellanlagret i genomskärningen, sandlagret. 

Rutinundersökning och vattenvolymeter  

Tillvägagångssättet motsvarades inledningsvis av densitetsbestämning av jorden i mellanlagret, 

som efter vidare undersökning bestämdes till siltig sand med lerskikt (siSa le), enligt Svenska 

Geotekniska Föreningens (SGFs) beteckningssystem, (SGF, 2011). 

En vattenvolymeter användes för densitetsbestämning, vilket innebär en fältmätning av jorden. 

Testet utfördes den 5 juli 2011 på 5,5 meters djup i schakten fyra meter från sponten vid den 

aktuella genomskärningen. En jordartsbestämning utfördes på ett geotekniskt laboratorium 

(Sweco Geolab) där även torkning skedde för att bestämma vattenkvot och torrdensitet hos 

jorden. Två separata test genomfördes med resultat beskrivna i Tabell 3.3 varpå ett medelvärde 

används för jordens densitet och vattenkvot. 

Tabell 3.3 Resultat från vattenvolymetertest utfört den 5 juli 2011. 

    Prov nr. 1 3 
 volym V cm

3
 230 245 

 vikt naturligt vattenkvot Ws g 465 503 
 vikt torr Wd g 387 419 snitt 

skrymdensitet  g/cm
3
 2,02 2,05 2,04 

torrdensitet d g/cm
3
 1,68 1,71 1,70 

vattenkvot w % 20,3 20,1 20,2 

 

Triaxialförsök utfört på jordprov från sandlagret (mellanlagret) 

Densiteten och vattenkvoten används för att återskapa fältförhållandena i triaxialförsöket, som 

utfördes 2011-07-13, på SGIs laboratorium i Linköping. Försöket genomfördes med en 

vertikallast motsvarande vertikaltrycket i mitten av jordlagret på 5,5 meters djup, d.v.s. från 

hela fyllningen och 2,1 meter av sandlagret enligt 
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och den extra last som antogs från undertrycket i sandlagret, med hänvisning till studien i 

avsnitt 2.1.7. Eftersom jorden bedömdes vara en siltig sand motsvarar det jordprov mellan 1,5- 

och 4,5 meters djup i diagrammet i Figur 2.13. Det volymetriska vatteninnehållet räknas ut 

med en kombination av ekvation 2.3 och 2.33 enligt 

 

Ur diagrammet i Figur 2.13 följer att vid 33 % volymetriskt vatteninnehåll blir undertrycket 

cirka 15 kPa. Sammanlagt blir således det effektiva vertikaltrycket i fält 118,2 kPa, (103,2+15). 

Försökets utförande och resultat 

Efter att provet lagervis packats till naturlig densitet fördes det in i provcellen i 

triaxialapparaten. Portrycket i provet och den allsidiga spänningen höjdes båda med först 15 

kPa för att kompensera bort volymändring i provet. Volymändringen i initieringsfasen är en 

följd av ojämn packning och luftbubblor i provet. För att få provet helt vattenmättat höjs både 

por- och celltryck tills det att volymändringen stoppas, vilket till slut ledde till en höjning 

motsvarande 123 kPa för celltrycket och 100 kPa för portrycket vilket ger ett allsidigt 

effektivtryck på 23 kPa. 

När detta var färdigt fortsatte höjningen av celltrycket och fältspänningen ansattes motsvarande 

118,2 kPa (allsidigt) och provet fick konsolidera i någon timme.  

Därefter började ökningen av vertikallasten vilken uppgick till 435 kPa i effektivtryck då brott 

antogs ske. Försöket fortsatte tills dess att 15 % av axiella deformationen utbringats, för att 

tydligt se brottet bland värdena. Den allsidiga effektivspänningen hölls hela tiden konstant kring 

118 kPa. Dessa spänningar utgör effektiva huvudspänningar ('1 och '3) vid framtagningar av 

friktionsvinkel ’, och elasticitetsmodul E50. 
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Figur 3.10 Deviatorspänningen, q, (1-3) och axiell töjning a, från triaxialförsök utfört på sandlagret. 

Uträkningen av E50 görs utifrån diagrammet vid halva brottspänningen qf, se Figur 3.1, och 

utifrån värden i försöksresultaten erhålls  

  

och motsvarar då sekantlutningen på linjen vid halva brottspänningen qf. Friktionsvinkeln 

räknas fram från maximal och minimal effektiv huvudspänning ('1 och '3) vid brott enligt  

  

Se även avsnitt 2.1.2 och Figur 2.4 för framtagning av friktionsvinkel ur triaxialförsök. 

3.3 Parameterbestämning till PLAXIS 

Då Hardening Soil-jordmodellen (HS) används i alla jordlager, är de aktuella parametrarna för 

modelleringen tunghet för jorden både under och över grundvattenytan, permeabilitet i 

vertikal- och horisontalled. Vidare är elasticitetsmodulen, tvärkontraktionstalet, kohesionen, 

friktionsvinkeln och dilatansvinkeln för jorden angiven. Eftersom beräkningsmetoden är 

plastisk analys i programmet, är permeabiliteten, givet tidsberoende, irrelevant. Dock ansätts ett 

värde om 0,001 så att programmet fungerar felfritt, (Brinkgreve, 2002).  

Beräkning av de olika modulerna, beskrivna i avsnitt 2.5.3, genomfördes i ett excelark med 

omräkning av den antagna/triaxialförsöksbaserade, modulen E50,k, redovisade i Tabell 3.4. 

  



Deformationer kring spont – Jämförelse mellan fältmätningar och FEM-simulering 

 

 

48 

Tabell 3.4 Omräkning av moduler utifrån teorier tagna från användarmanual till PLAXIS. Värden med normalt 

formade siffror är inmatade värden och kursiva siffror är beräknade värden. 

Parametrar för hardening soil model 
   Projekt: Nya Karolinska Solna 

    Sektion: Typsektion mot Solnavägen  
      Enhet   Fy (+22.5)   siSa (+19.1)   Fr (+15,6) 

mäktighet m 
 

3,4 
 

3,5 
 

3,5 
tunghet kN/m

3
 

 
18 

 
20 

 
19 

(OCR) - 
 

- 
 

- 
 

- 
Parameter               

E50,k kPa 
 

13 300 
 

8 179 
 

25 000 
Eoed kPa 

 
18 435 

 
11 010 

 
32 761 

 - 
 

0,31 
 

0,3 
 

0,29 
cuk kPa 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

m - 
 

0,6 
 

0,6 
 

0,6 

' grader 
 

33 
 

35 
 

36 

cos ' - 
 

0,84 
 

0,82 
 

0,81 

sin ' - 
 

0,54 
 

0,57 
 

0,59 
pref kPa 

 
100 

 
100 

 
100 

´1 kPa 
 

30,6 
 

96,2 
 

152,95 
Ko - 

 
0,46 

 
0,43 

 
0,41 

´3 kPa 
 

13,9 
 

41,0 
 

63,0 

E50,ref kPa   43 146   13 943   32 955 

Eoed,ref kPa   59 805   18 769   43 186 

Eur,ref kPa   129 439   41 829   98 866 

 

 Modulen Ek är framräknad utifrån friktionsvinkeln, se Tabell 3.2 i avsnitt 3.2.1, eller från triaxialförsök, 

då benämnd E50. Förhållandet mellan modulen E50 och ödometermodulen Eoed beskrivs i ekvation 2.46. 

 Tvärkontraktionstalet  är beräknat enligt  

 Kohesionen cuk är bestämd till noll i alla lager men för att programmet skall fungera felfritt används värdet 

0,1. 

 Exponenten m är antagen till 0,6 för friktionsjord i alla lager, se avsnitt 2.5.3. 

 Friktionsvinkeln ’ är antingen tagen från bygghandlingen eller framräknad från triaxialförsök, se avsnitt 

3.2.1, resp. beräkning i avsnitt 3.2.2.  

 ’1 är beräknad för varje lager baserad på en grundvattennivå på +15.0 m.ö.h. d.v.s. på 7,5 meters djup, 

enligt ekvation 2.10.  

 Vilojordtryckskoefficienten K0 är uträknad enligt  i teoriavsnittet. 

 Minsta huvudspänning ’3 är framräknad enligt ekvation 2.22.  

3.3.1 Jordlager 

När dessa försök och antaganden var färdiga matades värden in för respektive jordlager i 

datasammanställningsprogrammet till PLAXIS, beskrivet i avsnitt 2.5.4. Värden för varje 

jordlager är redovisade i tabell 3.5.  
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Tabell 3.5 Värden för parametrar som matas in i PLAXIS datasammanställningsprogram. 

Parameter    fyllning sand friktionsjord enhet 

Tunghet, ej vattenmättad unsat 18 19 19 kN/m
3
 

Tunghet, vattenmättad sat 19 20 20 kN/m
3
 

Permeabilitet horisontalled kx 0,001 0,001 0,001 m/dag 

Permeabilitet vertikalled ky 0,001 0,001 0,001 m/dag 
Kohesion c' 0,1 0,1 0,1 kPa 

Friktionsvinkel ' 33 35 36 

Dilatansvinkel  3 5 6 

Tvärkontraktionstal  0,31 0,30 0,29 - 

Sekantmodul omräknad E50
ref

 43 146 13 943 32 955 kPa 

Ödometerm odul omräknad Eoed
ref

 59 805 18 769 43 186 kPa 

Av- pålastningsmodul omräknad Eur
ref

 129 439 41 829 98 866 kPa 
Exponent m 0,6 0,6 0,6 - 

Tvärkontraktionstal av- och pålastning ur 0,2 0,2 0,2 - 

Referenstryck p
ref

 100 100 100 kPa 

Brottförhållande Rf 0,9 0,9 0,9 - 

Draghållfasthet tension 0 0 0 kPa 

Ökning av kohesion med djup cincrement 0 0 0 kPa 

Reduktionsfaktor för jord/spont Rinter 0,67 0,67 0,67  - 

 

 Tungheten ovan och under grundvattenytan är beräknad utifrån formlerna beskrivna i avsnitt 2.1.1.  

 Draghållfastheten tension, sätts lika med noll i alla jordlager liksom ökningen av kohesionen med djupet, 

cincrement. Detta eftersom ett värde i mitten av jordlagret är valt (snittvärde för jordlagret) och ger samma 

kohesion hela lagret igenom. 

 Tvärkontraktionstalet för av- och pålastning,ur, sätts till 0,2 enligt användarmanualen till PLAXIS, 

(Brinkgreve, 2002). 

 Reduktionsfaktorn Rinter anger friktionen i gränssnittet mellan jordlager och spontkonstruktion. Detta 

värde är taget från användarmanualen till PLAXIS och motsvarar för friktionsjord 0,67, (Brinkgreve, 

2002). 

3.3.2 Berg 

Berget simuleras med Mohr-Coulomb-modellen där friktionsvinkeln, kohesionen, 

dilatationsvinkeln och modulen sätts till mycket (orimligt) höga värden för att simulera ett 

nästintill icke deformerbart material. Värdena är redovisade i Tabell 3.6. 

Tabell 3.6 Parametrar till bergdelen i simuleringen 

Parameter    värde enhet 

Tunghet, ej vattenmättad unsat 25 kN/m
3
 

Tunghet, vattenmättad sat 25 kN/m
3
 

Permeabilitet horisontalled kx 0,001 m/dag 

Permeabilitet vertikalled ky 0,001 m/dag 

Elasticitetsmodul Ek 6000000 kPa 
Tvärkontraktionstalet  0,2 - 
Kohesion c' 4000 kPa 

Friktionsvinkel ' 42 

Dilatansvinkel  12 
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3.3.3 Spontvägg 

Spontplank av märket ThyssenKrupp används i sponten vid tvärsnittet och är av modellen 

Larssen 604n 355GP. Sponten är en U-profil och håller stålkvalitén 3, enligt Eurokod 5 (ENV 

1993-5), vilket innebär att flytgränsen, fyk är 355 MPa. Relevanta indata för 

parameterberäkning till simulering av sponten redogörs för i Tabell 3.7.  

Tabell 3.7 Indata spontvägg Larssen 604n, värden från Sheet piling handbook, (ThyssenKrupp, 2010), se bilaga 5. 

Spontvägg (Larssen 604n, S355GP) 
  Parameter   värde per m vägg enhet 

Tvärsnittsarea AS
vägg

 156,7 cm
2
 

Tröghetsmoment Ix 30400 cm
4
 

Elasticitetsmodul Estål 210 GPa 

Beräkning av styvhet och böjstyvhet 

Normalstyvhet och momentstyvhet beräknas med antagen elasticitetsmodul för stål 210 GPa.  

  

Med hänsyn tagen till glidning i spontlåset, se avsnitt 2.2.4, reduceras det totala 

tröghetsmomentet med 0.8. Detta enligt bestämmelser hämtade från Banverkets rapport i 

arbetet med Citybanan, Stockholm gällande detsamma, (Ryner et al., 2004). 

Momentstyvheten för spontväggen erhålls som 

  

I tabell 3.8 anges de värden som slutligen matats in i datasammanställningsprogrammet i 

PLAXIS, gällande sponten. 

Tabell 3.8 Parametrar till spontväggen i simuleringen 

Spontvägg (plates-element, elastisk) 

  Parameter   värde per m vägg enhet 

Normalstyvhet EA 156,7 kN 

Momentstyvhet EI 30400 kNm
2
 

Tvärkontraktionstal  0,3 - 

Vikt per m W 1,208 kN/m 

 

3.3.4 Stag  

Använda stag är av varumärket Bauer, en tysk tillverkare av stag och pålar till geotekniska 

installationer. Modellen är MAI R51N. I bygghandling för NKS (bilaga 3) beskrivs att 

användning av trelinorsstag skall användas. Det är dock upp till entreprenören att avgöra om 

vilken stagtyp som anses bäst lämpad för ändamålet. Förutsatt vald stagtyp enligt ovan, beskrivs 

dess hållfastegenskaper, väsentliga för PLAXIS, i detta avsnittet. 

En elastisk analys är aktuell för inparametern jordankare (anchors), i PLAXIS. Förutsatt endast 

elastisk deformation, behöver endast styvheten för staget beräknas. Styvheten beräknas utifrån 
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värden tagna från Geomeks hemsida (Stockholms geomekaniska AB, 2010), presenterade i 

Tabell 3.9.  

Tabell 3.9 Indata stag MAI R51N (Stockholms geomekaniska AB, 2010).  

Parameter   värde per stag enhet 

Tvärsnittsarea (effektiv) Asstag 939 mm
2
 

Elasticitetsmodul Estål 210 GPa 

Sträckgräns fyk 670 Mpa 

 

Styvheten beräknas enligt nedan och redovisas tillsammans med övriga parametrar i Tabell 

3.10. 

  

Tabell 3.10 Parametrar till stagen i simuleringen 

Stag (node-to-node anchors-element, elastisk) 

  Parameter   värde per stag enhet 

Normalstyvhet EA 1,97∙10
5
 kN 

Anstånd mellan stag Lspacing 2,4 m 

3.3.5 Injekteringszon 

Injekteringszonen är simulerad med ”geogrids” (geonät), vars enda parameter är styvhet, vilken 

är densamma som för stagen, 1,97∙105 kN. Däremot måste styvheten delas med cc-avståndet 

mellan stagen (2,4 m) för att få rätt enhet i programmet (kN/m). Injekteringszonen blir alltså 

stagets förlängning i berget vars noder kommer att ”fästa” an mot bergets noder i simuleringen, 

se 2.5.2 om geonät (geogrids).  

Tabell 3.11 Parametrar till berginjekteringen i simuleringen 

Berginjektering (geogrid-element, elastisk) 

  Parameter   Värde per meter  enhet 

Normalstyvhet EA 8,21∙10
4
 kN/m 

3.3.6 Bergdubb 

Bergdubben som håller fast sponten för förskjutning i horisontalled simuleras genom att plates-

elementet (sponten) ligger an mot berget och kommer således inte flytta sig mer än berget, 

eftersom den är ”infäst” i samma nod som berget. Eftersom dubben även är fastgjuten i spont 

och berg, se Figur 3.6, tolkas det som ett fast inspänt läge för sponten. Därför används 

funktionen ”rotary fixities” som gör spontelementet inspänt (konsolbalk).  

3.3.7 Trafiklast 

Trafiklasten är enligt bygghandlingen bestämd till en utbredd last om 20 kPa (Vägverket, 

2008), lokaliserad 3,5 meter bakom spontlinjen och utsträckt mot vänster i snittet. Det värdet 

används i en simulering och i en annan används ingen trafiklast alls. Detta eftersom lasten inte 

kan verka överlång tid då det är en dynamisk last från trafik. Det är ändå intressant att se hur 

lasten slår på beräkningen. De är även troligt att det i byggskedet kommer att stå arbetsredskap 

nära sponten, samt att trafiken på Solnavägen kommer att påverka en aning. 
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3.4 Simulering i PLAXIS 

Flödesschema för hur beräkningar är gjorda redovisas nedan i tabeller i ordningsföljd och med 

beskrivningar.  

3.4.1 Datasammanställningsprogrammet 

Utförandet av simuleringen i datasammanställningsprogrammet redovisas kortfattat i tabellform 

i följande avsnitt. Se även tillhörande Figur 3.11 och Figur 3.12. 

Tabell 3.12 Hur datasammanställningsprogrammet är använt i simuleringen (kronologisk ordning) redogörs för 

i tabellen. 

 Generella inställningar utförs. 
o Plane Strain används. 
o 15 noder per element bestäms. 
o Dimensioner på verktygsfält matas in liksom enheter för hela projektet (SI). 

 Geometrilinjer ritas ut för: 
o  hela genomskärningen med jordlagerindelning. 
o kommande schaktskeenden (utseende efter schaktning). 
o alla konstruktioner, spont, stag och berginjektering. 
o lastutbredning. 

 Randvillkor 
o I botten är genomskärningen fast inspänd i både x- och y-led och i sidorna endast i x-

led, (standardinställning). 

 Laster 
o Trafiklasten A läggs in som utbredd 20 kPa. I en andra simulering används ingen 

trafiklast. 

 Jordmodeller och jordparametrar 
o För varje jordart anges: 

 Jordmodell med tillhörande parametrar 
 Dränerad analys (friktionsjord delvis ovanför grundvattenytan). 

 Gränsytor 
o Gränsyta mellan spont och jord läggs in, indikeras av (+) och (-) i Figur 3.11. 

 Konstruktioner 
o Alla olika konstruktioner läggs in utmed ditsatta geometrilinjer: 

 ”Plates” för sponten, blå i figuren. 
 ”node-to-node anchors” för stagen, svart i figuren. 
 ”geogrids” för injekteringszonen, gul i figuren. 

 Nätstruktur genereras och elementtätheten förfinas i signifikanta punkter, se Figur 3.12. 
Några försök gjordes för optimering av tätheten i nätet kontra beräkningstiden. Då samma 
deformations erhölls med ökad täthet, minskades den till så grovt som möjligt, utan att göra 
skillnad i deformation. Därav tidsoptimeringen. 

 Grundvattenytan på +15,0 m, läggs in och portrycket genereras. 

 Jordtrycket genereras med K0-metoden. 

 I vissa områden (15 områden avgränsas av geometrilinjer) kommer K0-metoden göra att vissa 
punkter uppträder som plastiska, där det alltså redan sker en plastisk deformation. Denna 
problematik löses i beräkningsprogrammet.  
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Figur 3.11 Inputprogrammet med de olika jordlagren i skilda färger samt berget längst ner. Sponten med stag 

och injektering syns i bildens vänsterkant, liksom trafiklasten A. Genomskärningen är fast inspänd i 

x- och y-led i botten och endast i x-led på sidorna. 

 

Figur 3.12 Genererad nätstruktur i inputprogrammet, med 15 noder i varje element. Nätet är förfinat kring 

sponten och dess stag med injekteringszoner. 

3.4.2 Beräkningsprogrammet 

I beräkningsprogrammet görs simuleringen i sju steg som redovisas i tabell 3.13.  

tabell 3.13 Beskrivning av de olika faserna i beräkningsprogrammet som simuleras med stegvis konstruktion. 

Utskrifter från programmet i varje steg är redovisade i bilaga 6. 

Fas Händelse Beskrivning             

1. Gravity loading Hela geometrin initieras 
    2. Drivning Sponten sätts på plats           

3. Schakt 1 Schakt till 2 meter genomförs           

4. Förspänning 1 Stagen vid första hammarbandsnivån installeras och förspänns med 125 kN/m 

5. Schakt 2 Schakt till 4,3 meter genomförs         

6. Förspänning 2 Stagen vid andra hammarbandsnivån installeras och förspänns med 125 kN/m 

7. Schakt 3 Slutlig schakt till 10 meter genomförs         
1 Denna fas används för att kompensera för den spänningsinitiering som inte genomförts normalt enligt K0-

metoden. All jord och last ”läggs” på plats för att initiera in-situförhållandet. All deformation efter denna 

fas nollställs. 

2 Plates-elementet (sponten) förs in i geometrin. 

3 Översta området i geometrin tas bort. 

4 Stag med injektering initieras (”node-to-node anchors” och ”geogrids”). Samtidigt initieras stagens 

förspänning per meter, med avstånd mellan stag 2,4 meter. 300 kN /2,4 m = 125 kN/mvägg. 

5 Näst översta området i geometrin tas bort. 

6 Se punkt 4. 

7 Resten av området till höger om sponten tas bort. 
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3.5 Installation av mätutrustning  

För att mäta hur sponten deformeras används inklinometer och stagkraftsgivare. Hur dessa 

fungerar redogörs för i avsnitt 2.6.3 och 2.6.4.  

3.5.1 Inklinometer 

En multi-inklinometer (ink 1), ett rör med flera inklinometrar i, installerades i början av juni 

1,5 meter innanför spontkrönet, se Figur 3.13. Först borrades ett foderrör ner i jorden för att 

möjliggöra neddrivningen av det PVC-rör som de fem inklinometrarna sedan ska installeras i. 

Under drivningen av foderröret gjordes även en provisorisk geoteknisk undersökning av 

jorden. Det framkom att fyllningen var relativt blockig och att det tidigare definierade lerlagret 

bestod av sjösalasand, en benämning enligt fältgeoteknikern, (Gullbrandsson, 2011), vilket är en 

siltig sand av fin karaktär, som kan uppfattas som lera vid exempelvis en jord- och 

bergsondering. Därav misstolkningen av jordlagret, vilket tidigare nämndes i avsnitt 3.2.1. 

 

Figur 3.13 T.v: Inklinometer installeras bredvid sponten för att mäta deformationen i horisontalled. T.h: 

Inklinometern löper i spår i PVC-röret så att den hamnar vinkelrätt mot spontlinjen. 

Vid mätning av rörets vinkel mot sponten observerades en avvikelse motsvarande 20 grader, se 

Figur 3.13. Detta kommer att leda till en skillnad mellan den registrerade deformationen ureg 

och den verkliga uverk enligt 

   

Detta kompenseras för i deformationsresultaten från inklinometern. 

Inklinometerinstallationen var färdigställd den 16.e juni. 
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3.5.2 Stagkraftsgivare 

Då stagen borrats ner i berget och där injekterats fast installeras en stagkraftsgivare vid 

infästningen, se Figur 3.14. Givaren sänder kontinuerligt mätdata till en hemsida som 

författaren haft tillgång till.  

Stagkraftsgivare vid övre hammarbandet vid det undersökta tvärsnittet var färdiginstallerad den 

23.e juni.  

 

Figur 3.14 Stagkraftsgivare installeras vid staginfästningen för att registrera hur mycket kraft som staget tar upp 

från sponten. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Resultat från simuleringen och inklinometermätning 

Redovisningen av resultaten från simuleringen kategoriseras efter fas i beräkningen, d.v.s. efter 

händelserna i byggskedet. Faserna är kopplade till tidpunkter, månadsvis och jämförs på så sätt 

med mätningen från inklinometrar, vars mätregistreringar också är redovisade månadsvis. 

Deformationsmätningen som jämförs med inklinometermätning avser simuleringsresultat i 

horisontalled (x-led) och är utvärderade från observationspunkter som ligger på en vertikal linje 

1,5 meter innanför sponten, vilket motsvarar placeringen för inklinometern.  

Deformationer från inklinometermätningen är hämtade från Geometriks hemsida och har 

förfinats i diagrammen. Originaldiagram redovisas i bilaga 5. Inklinometrarnas vinklar har 

behållits i de tolkade linjerna och sedan översatts till följsamma kurvor. Eftersom inklinometern 

installerades efter att första schakten redan utförts, kan jämförelserna bara göras på de senare 

delarna i byggskedet. 

I både simulering- och mätningsdiagrammen är y-axeln vid x=0 ursprungsläget för 

mätpunkterna/inklinometern.  

4.1.1 Belastning genom tyngdkraft (Gravity loading) 

Den första fasen kallas belastning genom tyngdkraft (fas 1) och uppvisar en viss deformation 

eftersom hela geometrin appliceras då, läggs dit. Den deformationen nollställs eftersom jorden 

antas ha legat där under lång tid och alla eventuella deformationer som uppstått under den 

tiden redan har utbildats och blir således irrelevanta för resultatet. Fas 1 är endast till för att 

utveckla rätt initialläge för jorden (med eller utan last) och för att kompensera för de plastiska 

punkter som utbildas under jordtrycksgenereringen i datasammanställningsprogrammet (input), 

tidigare omnämnt i avsnitt 3.4.1. 
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4.1.2 Drivning och schakt 1 (maj/juni) 

Drivningsfasen (fas 2 i beräkningsprogrammet) uppvisar en deformation som kan ses som 

minimal, 0,03 mm i horisontalled. Deformationen är så liten i horisontalled att den helt kan 

försummas. 

Efter schakt 1 (fas 3) utförts observeras en deformation om maximalt 0,43 mm vilket också ses 

som minimal. Deformationen bedöms dock som påverkande och kommer att subtraheras från 

senare eftersom inklinometern installerades först efter denna fas.  

Båda faserna från simuleringen är redovisade i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Deformationsresultat från drivning (fas 2) och schakt 1 (fas 2) i simuleringen. Observera skalan på x-

axeln jämfört med senare diagram. 

Även om deformationen är minimal ses en utböjning av sponten som följd av schaktningen, 

vilket verkar sannolikt. Det är även här som sponten uppträder som en konsolspont, innan 

stagen installeras, varpå utböjning möjliggörs. 
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4.1.3 Förspänning 1 (juni) 

I följande tre avsnitt redovisas resultatet från simuleringen med det uppmätta från 

inklinometern tillsammans, för att lättare kunna jämföra de olika resultaten.  

Förspänning 1 är det första momentet som registrerats av inklinometern eftersom den 

installerades just innan första förspänningen genomfördes 25.e juni. Jämförelsen illustreras i 

Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Resultat från simulering (till vänster) och inklinometermätning (till höger) efter förspänning 1 (juni). 

Nivån (y-axel) är gjord som funktion av deformationen. 

Observationer: 

 Spontkrönet (toppen) börjar dra åt passivsidan i inklinometermätningen. Detta kan 

förklaras med fel i mätningen. Mer troligt är att fyllningen i övre lagret, som är mycket 

blockig, försvårar förskjutning i horisontalled. Den översta inklinometern kommer då 

att vinklas medsols istället.  

 En minimal inbuktning mot aktiva sidan vid nivå +21,5 ses i simuleringen och förklaras 

av staget som spänns in i denna fas. Det är också stagets inspänning som i verkligheten 

får sponten och jorden att bukta inåt. Det aktiva jordtrycket verkar i motsatt riktning 

men inte av samma storlek som stagkraften. 

 I övrigt följer simuleringen mätningen relativt exakt. En något mindre förskjutning ses i 

mätningen jämfört med simuleringen, vilket kan vara ett resultat av en underskattad 

elasticitetsmodul i jordlagren. 
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4.1.4 Schakt 2 (juli) 

Simuleringen för schakt 2 är redovisad efter det att schakt 2 utförts, d.v.s. när det näst översta 

området i geometrin tagits bort. Schakt 2 var klar 20.e juli och därför är mätvärdena från juli 

månad jämförbara med denna simuleringsfas, se Figur 4.3.  

 

Figur 4.3 Resultat från simulering och inklinometermätning efter schakt 2 (juli). 

Observationer: 

 I denna fas ses en utbuktning i jorden som följer spontens utbuktning. I mätningen 

fortsätter jorden bara inåt mellan nivåerna 12,5 och 20,5. Detta kan förklaras med att 

jorden i verkligheten inte följer med sponten utan bara trycks in av stagkraften och hålls 

samman i sin kornstruktur. 

 Den lilla utbuktningen på nivå 18,5 i mätningen kan förklaras med att jorden inte är 

homogen utan innehåller mer eller mindre ”hårda” lager. 

 Inklinometertoppen drar i denna fas ännu mer åt höger vilket följer hypotesen i tidigare 

fas om fyllningens svårighet att deformeras i horisontalled. Dessutom står inklinometern 

oskyddad vid undersökningspunkten och kan således ha utsatts för yttre åverkan eller 

motsvarande. Fortfarande är deformationerna så små att de är känsliga för en sådan 

åverkan. 
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4.1.5 Förspänning 2 (augusti) 

Nästa steg som jämförs är det efter installation och förspänning av stagen till den andra 

hammarbandsnivån (+18,5) gjorts, visat i Figur 4.4. Förspänningen av dessa var klara 9.e 

augusti vilket är tidpunkten för när mätregistreringen gjordes.  

 

Figur 4.4 Resultat från simulering och inklinometermätning efter förspänning 2 (augusti). 

Observationer: 

  I simuleringen ses en fortsatt deformation på aktivsidan, som gör att simuleringen 

stämmer ännu bättre överens med mätningen. Deformationen åt det hållet kommer av 

de initierade krafterna från stagnivå 2. Däremot ses en mindre tillbakagång mot 

passivsidan i deformationen i mätningen vilket troligtvis beror av spontens utbuktning 

till följd av ökat resulterande jordtryck mot sponten på aktivsidan. 

 Toppen på inklinometern är fortfarande starkt lutande åt schakten vilket ytterligare 

rättfärdigar antagandet om fyllningens inverkan på de översta nivåerna. 

  



Deformationer kring spont – Jämförelse mellan fältmätningar och FEM-simulering 

 

 

62 

4.1.6 Schakt 3 

Den sista schakten som simulerades är också det slutgiltiga utseendet för schakten. Eftersom 

denna schakt i verkligheten fortfarande är under utförande vid tidpunkten för examensarbetets 

färdigställande finns inga mätvärden från slutskedet att jämföra med. Dock kan det tänkas att 

deformationerna går tillbaka en del eftersom det aktiva jordtrycket får mer och mer effekt på 

sponten då det passiva successivt försvinner.  

 

Figur 4.5 Resultat från simulering efter schakt 3 (ej ännu utförd i verkligheten). 

 En utbuktning ses i Figur 4.5 mot passivsidan på nivå +16,5 som följd av ännu mer 

minskat passivt jordtryck.  

 Kraftkomposanterna från stagen som går rakt neråt får också stor inverkan på hur 

sponten buktar ut. Det ökande resulterande jordtrycket på aktivsidan får tillsammans 

med kraftkomposanterna i vertikalled sponten att knäckas som en inspänd konsolbalk.  
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Inklinometerkurvorna är i Figur 4.6 redovisade tillsammans för att få en bild av deformations-

utvecklingen över tiden. 

 

Figur 4.6 I figuren är de tre mätningarna från inklinometrarna redovisade tillsammans för att åskådliggöra den 

uppmätta deformationens utbredning. De översta mätvärdena är borttagna eftersom de var 

svårtolkade. Anledningen är att det är vinkeländringen i inklinometrarna som tolkas och inte läget. 
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4.2        Resultat från simulering och stagkraftsmätning 

Stagkraftsgivaren blev installerad den 25.e augusti cirka 20 meter från undersökt sponttvärsnitt 

på den översta hammarbandnivån. Kurvan för mätvärdena studeras och tolkas mot resultatet i 

simuleringen och visas i Figur 4.7. I Tabell 4.1 ges resultaten från de tre skeden som simulerats 

och som kan jämföras med Figur 4.7, tidsmässigt.  

Tabell 4.1 Krafter i staget från simuleringen. 

    kN/mspont kN/stag (motsvarar mätningen) 

efter förspänning 1 (125 kN) (25.e juni) 
 

125 300 

efter schakt 2 (20.e juli) 
 

130 312 

efter förspänning 2 (9.e augusti)   120,7 290 
  

 

Figur 4.7 Stagkraftgivaren utslag under slutet av juni, juli och början av augusti. 

I jämförelsen observerades följande: 

 De simulerade värdena ligger per stag på 300 kN efter förspänning 1 (eftersom det 

värdet initieras i fas 4 i beräkningsprogrammet, förspänning 1). Uppgången i kraft efter 

schakt 2 som ses i simuleringen i Tabell 4.1, verkar inte vara tydlig i mätningen i Figur 

4.7.  

 Däremot är nergången i slutet av mätningen (9.e augusti) jämförbar med nedgången i 

slutet av simuleringen, efter förspänning av den andra hammarbandsnivån (förspänning 

2). Detta förklaras med att stagkraften från hammarbandnivå 2 avlastar nivå 1. 

 De generellt lägre värdena i mätningen av stagkraften kan förklaras av att låslasten vid 

installation av stagen inte riktigt uppnåtts eller att den snabbt gått ner efter installation. 

Detta i anledning av glapp eller liknande. Kraftgivaren kan även ha mätt fel även om 

verkar mindre troligt. 

 Både mätningen och simuleringen går ner i slutet av mätperioden vid tiden för 

förspänning av hammarbandnivå 2.  
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4.3 Resultat från sättningsantaganden och simulering för sättning 

I jämförelsen i avsnitt 4.1 redovisas deformation i horisontalled och kan inte direkt översättas 

till motsvarande sättningar (i vertikalled). Däremot ger de en uppfattning om hur 

sättningsförfarandet borde se ut i en spontkonstruktion av detta slag. 

Sättningar utifrån empiriskt framtaget diagram i avsnitt 2.3.1. räknas fram utifrån 

konstruktionens utseende. Den uträkningen ger en sättning mellan 0 och 8 %, d.v.s. mellan 0 

och 8 cm sättning (10 m schakt), och är således inte lika exakt som den som bestäms utifrån 

simuleringen. Detta eftersom en rad andra parametrar inverkar på den slutgiltiga sättningen, 

mer beskrivna i teoridelen, avsnitt 2.3.1.  

Krypsättningar med avseende på säkerhetsfaktorn mot bottenupptryckning kan ses som 

försumbar eftersom sponten står på berg. Dessutom är konstruktionstiden så kort inga 

krypsättningar hunnit fortskrida under byggskedet av sponten.  

En simulering av de slutgiltiga sättningarna i vertikalled är redovisade i Figur 4.8. 

 

Figur 4.8 Deformation i y-led, sättningar. Maximal sättning illustreras med röd rasterfärg.  

I Figur 4.8 observeras att maximal sättning bildas cirka tre meter innanför sponten och 

motsvarar ungefär 4,3 mm. Dock är de av motsvarande storleksordning som de tidigare 

redovisade horisontalsättningarna, om möjligt, något mindre, vilket stämmer med antagandet i 

avsnitt 2.3.1. Det är känt att sättningar kring sponter i friktionsjord är just minimala och tas 

därför normalt inte i beaktning vid spontdimensioneringen, (Thalberg, 2011). Att sättningarna 

är som störst i rödskuggat område verkar troligt eftersom mest jordrörelse orsakad av 

spontutböjning, sker under just detta område. 
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4.4 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys genomfördes även för att utreda hur de antagna friktionsvinklarna och E-

modulerna slog mot resultatet. Analysen gjordes i simuleringen efter den sista fasen, schakt 3, 

d.v.s. när all schaktning genomförts för att se så mycket deformation som möjligt. En 

känslighetsanalys av lastens inverkan gjordes också.  

4.4.1 Förändrade parametrars inverkan 

Analyssimuleringen med minskade parametrars inverkan är uppbyggd enligt följande: 

 Originalresultatet är med att jämföra med. 

1. En simulering med minskad friktionsvinkel (5 grader i alla jordlager). 

2. En simulering med minskad E-modul (justerad till nedre intervallgränsen för de antagna 

modulerna, se Tabell 3.2 i avsnitt 3.2.1). 

3. En sista simulering där både minskad E-modul och minskad friktionsvinkel används. I 

procedur 3 är alltså minskningarna i procedur 1 och 2 utförda. 

I Figur 4.9 observeras de tre olika förändringarna i diagrammet. 



RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

67 

 

Figur 4.9 Deformationerna ses i figuren efter schakt 3 med samma konstruktion i övrigt förutom förändrade 

elasticitetsmoduler- och friktionsvinkel för jorden. 

Observationer:  

 Med förändrad friktionsvinkel följer också en förändrad E-modul i och med 

omräkningen i avsnitt 2.5.3. Sänks friktionsvinkeln så minskas även modulen och 

tvärtom. Det ses i diagrammet i form av förändrad deformation. 

 De två försöken som har minskad friktionsvinkel 1 och 3, vilket leder till minskad 

modul, resulterar också i ökat horisontaljordtryck (se avsnitt 2.1.6 om jordtryck), varpå 

sponten utsätts för mer jordtryck och kommer således deformeras mer mot passiva 

sidan. 

 I simuleringen då endast E-modulen minskas, observeras en mindre deformation än i 

originalsimuleringen för schakt 3. Det förklaras av att trycket från stagen och sponten 

deformerar jorden inåt istället. 

 Deformationen är mer känslig för en förändrad friktionsvinkel. 
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4.4.2 Lastens inverkan 

I simuleringen med lastens inverkan på deformationen användes antingen utbredd last om 20 

kPa tre meter innanför sponten (se Figur 3.11) eller ingen last alls. 

 

Figur 4.10 Schakt 3 med eller utan trafiklast om 20 kPa. 

Observationer: 

 Resultat i diagrammet i Figur 4.10 med de båda simuleringarna visar att med trafiklast 

ökar utbuktningen av sponten. Förmodligen ökar inte jordtrycket markant hela vägen 

p.g.a. lastspridning med djupet. Däremot ökar jordtrycket i ytlagret och drar med hela 

sponten i deformationen. 

 Kurvan utan trafiklast är den som anses mest representativ för verkligheten och är därför 

den som använts i jämförelsen med fältmätningarna. Detta eftersom en trafiklast inte 

kan ses som utbredd och ständigt närvarande. Således kommer inte en trafiklast ha 

någon inverkan på deformationerna i det verkliga fallet
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Eftersom resultaten från triaxialförsöket uppvisade en förhållandevis låg E-modul (8 MPa) 

jämfört med det antagna värdet för friktionsjord (20-60 MPa), borde det ha utförts flera försök 

för att säkerställa resultatet. En rad delar kan ha gått fel i försöket, framförallt återskapandet av 

fältförhållandena med packning. Dock gav försöket en låg E-modul, vilket i och för sig säger 

någonting om jordens egenskaper. 

Uppskattningen av E-modul utifrån friktionsvinkel som gjordes i de två andra jordlagren 

gjordes inom ett intervall som senare analyserades i känslighetsanalysen. Den gav intrycket av 

att skillnaden i moduler inte har markant betydelse för deformationer och att det kan vara gott 

nog att uppskatta den inom rätt tiopotens. Vad som hade mer inverkan är valet av 

friktionsvinkel, som i sandjordlagret gjordes utifrån genomfört triaxialförsök, och i övriga lager 

utifrån uppskattningar från spontkonstruktören.  

Fältmätningen med inklinometrar gjordes endast i en punkt varpå mätvärdena kan ifrågasättas, 

även om resultaten ligger utanför felmarginalen. Det hade även varit intressant att registrera 

fortsatt deformation under resten av schaktskedet för att ytterligare kunna utvärdera mätningens 

noggrannhet. 

Stagkraftsmätningen visade sig vara tämligen irrelevant i sammanhanget då det inte gav särskilt 

mycket förändring. Inte heller i simuleringen blev skillnaden i stagkrafter speciellt stor. 

Anledningen är de mycket små deformationerna som registrerades, så små att någon variation i 

stagkraft inte hunnit utbildas. 

Den valda jordmodellen Hardening soil kräver noggrant framtagna parametrar med tanke på 

dess uppbyggnad. Modellen simulerar bättre jordens elastiska och plastiska deformation till 

skillnad från många andra jordmodeller där en elastisk-perfektplastisk deformation simuleras. 

Modellen blir dock mer känslig eftersom fler parametrar används men ändå anses det, av 

författaren, bättre att använda HS-modellen och uppskatta värden, än att använda exempelvis 

Mohr Coulomb-modellen. Så pass missvisande är Mohr Coulomb-modellen. 

Slutsatsen blir ändå utifrån den jämförande studien att simuleringen stämmer överens relativt 

bra med verkligheten. Problemet blir dock att en FEM-analys med tillräckligt rättvisande 

resultat alltid kräver väl utförda geotekniska undersökningar vilket inte alltid finns tillgång till. 

Vid det studerade fallet på NKS-projektet var undersökningarna så bristfälliga att till och med 

själva sponten fick dimensioneras om under byggskedet till följd av för blockig jord. Sådana 

undermåliga undersökningar är dock vanligt i byggbranschen där brist på tid och indragna 

ekonomiska resurser är ett vanligt förekommande fenomen. Dock är det ganska lätt att räkna 

hem den ekonomiska vinsten i en väl utförd undersökning på sikt, då den snabbt betalar sig 

tillbaka i form av en optimerad konstruktion där inga problem uppstår under byggskedet. 

FEM-simulering av jords beteende kräver alltså mer av geotekniska undersökningar än vad som 

idag är vanligt och således blir det ett kostsamt, krångligt och i många fall mindre rättvisande 

alternativ. Kring spontkonstruktioner i friktionsjord kan deformationer och sättningar bedömas 

som minimala utan vidare undersökning. 
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Bilaga 1 

I figur 7.1 ses sektioner och i Figur 7.2 planritning av den geotekniska undersökningen som 

ligger till grund för dimensioneringen av sponten. 

 

Figur 7.1 Sektionsritning av sonderingar inom aktuellt område för spontkonstruktion (sektion A-A). 
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Figur 7.2 Sektionsritning av sonderingar inom aktuellt område för spontkonstruktion. 
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Bilaga 2 

Förutsättningar för dimensionering av sponten framtagna av spontkonstruktören är delvis 

redovisade i figurer i metodkapitlet samt i Figur 7.3. 

 

Figur 7.3 Dimensioneringsförutsättningar som ligger till grund för vissa antagna jordparametrar i studien. 

(Kivelö, 2011). 
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Bilaga 3 

I Figur 7.4 visas utdrag från bygghandling som ligger till grund för värden använda i 

simulering. 

 

Figur 7.4 Utdrag ur bygghandling, (Kivelö, 2011). 
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Bilaga 4 

Använda data till sponten kommer från tillverkarens handbok och redovisas i Figur 7.5, 

(ThyssenKrupp, 2010). 

 

Figur 7.5 Tillverkarens faktablad om den använda sponten, (ThyssenKrupp, 2010). 
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Bilaga 5 

Resultaten från inklinometermätning är tolkade och omritadei rapporten. I Figur 7.6 visas de 

originaldiagram som hämtats från mätföretagets hemsida. 

 

Figur 7.6 Originaldiagram från inklinometermätning utförda av Geometrik AB, (Geometrik, 2009). 
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Bilaga 6 
De olika beräkningsfaserna i beräkningsprogrammet redovisas nedan i kronologisk ordning. 

 

Figur 7.7 Fas 1, belastning genom tyngdkraft (gravity loading) 

 

Figur 7.8 Fas 2, drivning av spont. Sponten "sättes" på plats. 

 

Figur 7.9 Fas 3, första schakten utförs. Översta området "tas bort". 

 

Figur 7.10 Fas 4, stag och injekteringszon installeras och förspänns. Staget förspänns i samma fas (”p” vid 

staget står för pre-stress). 
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Figur 7.11 Fas 5, andra schakten utförs. Näst översta området "tas bort". 

 

Figur 7.12 Fas 6, stagnivå 2 installeras och förspänns. 

 

Figur 7.13 Sista schakten genomförs och geometrin får sitt slutgiltiga utseende. 


