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Abstract 

Sheet pile walls is a common type of retaining structure and is today the 

most time and cost effective solution on the market. Sheet pile walls 

consist of steel sheet piles which often are driven with vibratory 

equipment. A number of studies have since the beginning of the 21st 

century investigated which factors that influence the driveability of a 

sheet pile. But the knowledge about expected production capacity, for an 

entire project, is still limited and the only indication for difficulties when 

piling, that is used today, is the occurrence of blocks and firm friction soil. 

This leads to uncertainties in the planning phase of project which can lead 

to delays and increased costs. 

The goal of this work is to enable for estimation of the sheet piling 

capacity in an early state of projects. The work intends to answer what 

capacity can be expected when sheet piling and if it is possible to predict 

this from the parameters evaluated from the soil-rock sounding. 

To fulfill the goal of this work nine sheet piling project performed by 

Skanska Sverige AB have been studied. Based on information from diaries 

and sheet piling protocols, from these projects, the capacities of the sheet 

piling have been gathered. Gathered data for the capacity have then been 

connected to the penetration resistance evaluated from the soil-rock 

sounding to find a possible relationship.  

The most significant result of this study illustrates that no relationship 

between the capacity and penetration resistance from soil-rock sounding 

can be shown. This lack of relationship can be used as an argument 

between parties to show that soil-rock sounding is not suitable for 

calculating expected capacity. There are several possible reasons for this 

result and one is uncertainties in the information gathered from project 

diaries. Another explanation can be that soil-rock sounding does not 

reflect the parameters in the soil which has the greatest significance when 

sheet piling.   

Keywords  

Sheet piling, Capacity, Vibratory equipment, Soil-rock sounding, 

Penetration resistance 





 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Tätspont är en vanligt förekommande typ av stödkonstruktion och är i 

dagslägen den mest tids- och kostnadseffektiva på marknaden. 

Tätsponter består utav sammanfogade spontplankor i stål som ofta drivs 

med vibrationsutrustning. Ett antal studier har sedan början av 2000-

talet undersökt vilka faktorer som påverkar drivbarheten av en planka. 

Men kunskapen kring förväntat produktionskapacitet, sett till ett helt 

projekt, är fortfarande bristfällig och det enda indikationerna för svår 

drivning som används idag är förekomsten av block och fast friktionsjord. 

Detta medför osäkerheter vid projektering som kan leda till förseningar 

och ökade kostnader.  

Målet med detta arbete är att möjliggöra för uppskattande av kapacitet 

vid spontdrivning i ett tidigt skede av projekt. Arbetet avser att besvara 

vilken kapacitet som kan förväntas vid spontdrivning och om det går att 

förutse denna utifrån de parametrar som kan utvärderas från en jord-

bergsondering. 

För att uppfylla arbetets mål har nio spontprojekt utförda av Skanska 

Sverige AB studerats. Utifrån information från dagböcker och 

spontprotokoll, från dessa projekt, har kapaciteten för spontdrivning 

sammanställts. Sammanställd data för kapaciteten har sedan kopplats till 

utvärderat borrmotstånd från jord-bergsonderingar för att undersöka 

eventuellt samband.  

Det mest väsentliga resultatet av genomförd studie visar att inget 

samband mellan kapacitet och borrmotståndet vid jord-bergsondering 

tycks gå att påvisa. Denna avsaknad av samband kan användas som 

argument mellan parter för att påvisa att jord-bergsondering inte är 

lämplig för att beräkna förväntat kapacitet. Flera möjliga orsaker till 

resultatet finns och en är osäkerhet i information som inhämtats från 

projektens dagböcker. Ytterligare en förklaring kan vara att jord-

bergsonderingen inte återspegla de parametrar i jorden som har störst 

betydelse vid drivning av spontplankor. 

Nyckelord  

Spontdrivning, Kapacitet, Vibrationsutrustning, Jord-bergsondering, 

Borrmotstånd 
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Symbolförteckning 

 

Grekiska symboler 

α Signifikansnivå         

β Regressions koefficient   

Δ2 Kumulativt kvadratfel    

θ Rotationsvinkel för excentervikt    [rad] 

μ Medelvärde  

ρ Korrelationskoefficient 

σ Standardavvikelse 

ω Vinkelfrekvens       [rad/s] 

Latinska symboler 

f  Frekvens      [RPM]  

F0 Statisk överlast      [kg]  

Fc  Centrifugalkraft      [kN] 

Fh  Horisontell komponent av centrifugalkraften   [kN] 

Fv  Vertikal komponent av centrifugalkraften   [kN] 

d Absolut skillnad mellan kumulativa fördelningar   

da Kritisk värde       

mdyn  Dynamisk massa      [kg] 

me  Excenterviktens massa      [kg] 

Me  Statiskt moment      [kgm] 

N Antal datapunkter     [st] 

re  Sträcka från rotationscentrum till masscentrum    [m] 

s Varians 

S0  Frihängande dubbla amplituden     [m] 

x Observerad data 

y Observerad data 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Vid byggande av exempelvis hus och större infrastrukturprojekt behövs 

ofta schaktning av jord utföras. Då schakter medför stora nivåskillnader 

kan stödkonstruktioner behövas för att exempelvis minska mängden 

urschaktat material, möjliggöra för vertikala schakter eller för att minska 

omgivningspåverkan. I dagsläget utförs allt fler djupa schakter i urbana 

miljöer och många olika typer av stödkonstruktioner finns att tillgå (Ou, 

2006). Då det finns många typer av stödkonstruktioner att välja på måste 

varje enskilt projekt utvärderas utifrån sina förutsättningar för att den 

mest lämpade konstruktionen ska väljas. Jordtryck, geologiska 

förhållanden, krav från omkringliggande miljöer, budget, tillgänglig 

utrustning och tidsplan är några aspekter som påverkar val av 

stödkonstruktion. En vanlig typ av stödkonstruktion är en så kallad 

tätspont vilken är konstruerad av spontplankor i stål. Tätsponten kan 

antingen fungera som en konsolkonstruktion eller vara stöttade av stämp 

eller bakåtförankrade stag för att klara de horisontella lasterna från 

jordtrycket. Spontplankor finns att tillgå i olika storlekar och de finns två 

vanligaste profilerna är U- och Z-profiler. Dessa sammansätts via 

spontlås och vilka medför att spontväggen blir förhållandevis vattentät 

(Brattberg, 2011). Plankorna drivs ned i jorden antingen med vibrations- 

eller slagutrustning och vid neddrivning kan problem uppstå om det finns 

block i jorden. Detta kan leda till vridning och deformationer av 

spontplankan eller till att den bestämda spontlinjen inte följs. I vissa fall 

kan även blockiga jordförhållanden leda till totalstopp i drivningen. I 

dagsläget är denna typ av stödkonstruktion den billigaste och mest 

tidseffektiva typen på marknaden (NASSPA, 2009). 

I början av 2000-talet var enligt Viking (2002) kunskapen kring 

vibrationstekniken och vad som påverkar drivbarheten av en spontplanka 

låg, detta trots att metoden varit vanlig sedan 1970 talet. På senare år har 

ett antal rapporter och artiklar studerat denna teknik och vilka faktorer 

som påverkar drivbarheten för stålspont samt hur omgivningen påverkas 
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av vibrationerna. Detta tillskott i litteraturen har lett till ett ökat 

förstående för spontdrivning med vibrationsutrustning, dock är 

kunskapen kring förväntat produktionskapacitet fortfarande 

knapphändig. De enda indikationerna för svårigheter vid spontdrivning 

som idag används är förekomsten av block i jorden och fast friktionsjord 

(Kivelö, 2018). Två jordsonderingsmetoder som indikerar på förekomsten 

av detta är hejarsondering och jord-bergsondering. 

Knapphändig information i produktionsskedet medför att förväntad 

kapacitet vid nedrivning är svår att uppskatta och således försvåras 

planering av projektet och dess budget. Det sker även i vissa projekt att 

valet av stödkonstruktion av typen vibrerad stålspont måste ändras under 

projektets gång då för stora svårigheter vid neddrivning har stötts på, 

vilket i sin tur kan leda till förseningar och ökade kostnader. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap rörande nedrivning 

av stålspont med vibrationsutrustning och till de produktionsmässiga 

aspekterna för detta. Kunskapen är baserad på information från 

genomförda spontprojekt utförda i Sverige av Skanska Sverige AB samt 

tillgänglig litteratur på området. Målet är att möjliggöra för att i ett tidigt 

skede av ett projekt kunna uppskatta vilken kapacitet vid spontdrivning 

som kan förväntas. I detta avseende är jordförhållandenas inverkan på 

kapaciteten av intresse. Denna kunskap kan förhoppningsvis underlätta 

vid såväl projektering som planering av framtida projekt. 

Den frågeställning som arbetet har som mål att besvara lyder som 

följer: Vilken kapacitet kan förväntas vid spontdrivning och går det att 

förutse denna utifrån de parametrar som kan utvärderas från en jord-

bergsondering? 

1.3. Metod 

För att besvara arbetets frågeställning har en ingående studie av nio 

genomförda spontprojekt gjorts. I denna studie har kapaciteten 

sammanställts för varje enskilt projekt genom att sammanställa antalet 

meter driven spont och motsvarande antal arbetade timmar. Detta har 

sedan utvärderats utifrån tre olika kombinationer, vilka är alla projekt 

gemensamt samt separerat för de två typer av vibrationsutrustning som 

använts i projekten. Därtill har också eventuellt samband mellan 
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borrmotståndet, bedömts utifrån jord-bergsonderingar, och 

sammanställd kapacitet undersökts. 

1.4. Rapportens uppbyggnad 

Nedan presenteras rapportens disposition och en kort introduktion till 

vilken information som ges i varje kapitel.   

 

Litteraturstudie 

Kapitel 2 i arbetet består av en litteraturstudie och i denna beskrivs 

använd utrustning, jordens påverkan på spontens drivbarhet, 

arbetsbeskrivning för nedrivning av spont, hur geoteknisk undersökning 

och spontdrivbarhet kan kopplas till varandra samt en beskrivning av hur 

jord-bergsondering utförs. Utöver detta finns ett avsnitt rörande de 

statistiska verktyg som använts för att analysera insamlade data för de 

studerande projekten.  

Litteraturstudien är framförallt gjord med hjälp av litteratur som 

fokuserar på tätspont och drivning av spontplankor med 

vibrationsutrustning. Vetenskapliga artiklar, böcker och 

doktorsavhandlingar är några typer av källor som använts. Google 

Scholar är den sökmotor som i huvudsak använts för att finna den 

litteratur som studerats. Även två intervjuer har genomförts och 

presenteras i detta kapitel. 

 

Studerade spontprojekt 

I kapitel 3 beskrivs de olika projekten som studerats, den information 

som inhämtats från dessa samt hur inhämtad information har 

sammanställts. Sammanlagt har nio olika projekt studerats och den 

information som inhämtats och sammanställts från dessa består bland 

annat av antalet arbetade dagar, meter neddriven spont, använd 

utrustning, jord-bergsonderingar och antalet arbetade timmar per dag. 

Denna del avslutas med en genomgång av hur inhämtad information har 

använts för att bestämma borrmotståndet från jord-bergsondering och 

kapaciteten för spontdrivningen.  

Data för de studerade projekten har kommit från Skanska Sverige AB 

och varit presenterad i form av spontprotokoll, geotekniska 

undersökningar, ritningar och dagböcker.  
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Resultat 

Resultaten från de data som sammanställts från de studerade projekten 

ges i kapitel 4. Sambandet mellan kapaciteten och borrmotståndet 

utvärderat från jord-bergsondering, som representerar rådande 

jordförhållanden, presenteras samt hur värdena för kapaciteten fördelar 

sig. Observerad fördelning för kapaciteten jämför även med statistiska 

fördelningar. 

 

Analys och slutsatser  

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från studien samt 

vilket slutsatser som kan dras utifrån detta. Även förslag för framtida 

studier inom detta ämnesområde presenteras. 

1.5. Omfattning och avgränsning 

Stödkonstruktioner i allmänhet och tätspont i synnerhet är två områden 

med stor bredd. Detta medför att vissa avgränsningar har gjorts inom 

ramen för detta arbete. Nedan listas det mest relevanta avgränsningarna. 

 

• Endast stödkonstruktioner av typen tätspont konstruerad av 

stålplankor och som drivits ned i jorden med 

vibrationsutrustning har studerats.  

• Ur geotekniska undersökningen har endast data för 

borrmotståndet från jord-bergsondering studerats och 

kopplats till kapaciteten vid drivning. 

• Vid undersökning av samband mellan kapacitet och 

borrmotståndet har endast linjär regressionsanalys används. 

• Sammanställd fördelning av kapacitet har jämförts med 

normalfördelning och lognormalfördelning. 

• Hänsyn till olika maskinförare vid spontdrivning har inte 

tagits med.  
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2. Litteraturstudie 

2.1. Introduktion 

I detta kapitel ges en genomgång av aspekter med direkt betydelse för 

drivning av spont och sådant med betydelse för den analys av genomförda 

projekt som görs i kapitel 4 och 5.  

Avsnitt 2.2 ger en kort inblick i några utvalda forskningsprojekt som 

genomförts inom området för spontdrivning med vibrationsutrustning, 

både internationella och svenska. Fokus ligger på projekt som har 

studerat neddrivning av spont genom storskaliga fältförsök.  

I avsnitt 2.3 presenteras vilken typ av utrustning, i form av 

spontmaskiner och spontplankor, som finns tillgängliga på marknaden 

samt hur dessa fungerar rent mekaniskt och är utformade, med fokus på 

de dominerande typerna i Sverige.  

Innehåll i en geoteknisk undersökning för spontprojekt presenteras i 

avsnitt 2.4. Stort fokus i denna del ligger på sondering och framförallt 

beskrivning av hur en jord-bergsondering går till samt vilken information 

som kan utläsas ur denna. Att fokus ligger på denna sonderingstyp beror 

på att den är relevant vid spontslagning och är den information som 

funnits tillgänglig och inhämtats vid uppföljningen av genomförda 

projekt som presenteras i kapitel 3 och 4.   

Avsnitt 2.4 beskriver ingående vilka parametrar som påverkar 

nedrivningen av en spontplanka. Stort fokus ligger på förutsägandet av 

jordens beteende vid spontdrivning med hjälp av olika sonderingstyper.  

Avsnitt 2.6 redogörs för hur arbetet vid spontprojekt går till från 

projektering till färdig spont och vilka potentiella orsaker till förseningar 

som finns. Informationen är baserad på intervjuer med anställda på 

Skanska Sverige AB som arbetar med spontdrivning respektive 

projektering av spont. 

I avsnitt 2.7 görs en genomgång av de statistiska verktyg som används 

för att generera och utvärdera de resultat som presenteras i kapitel 4. 
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2.2. Historik  

I en doktorsavhandling av Viking (2002) görs en genomgång av den 

historiska utvecklingen för vibrationsutrustning. I denna framgår att från 

de första försöken på 1930-talet att driva ned pålar med hjälp av 

vibrationsteknik och fram till början av 2000-talet har flertalet 

forskningsprojekt studerat denna metod. Dock har fokus inom 

forskningen, dessa första 70 år, legat på att studera neddrivningen av 

pålar av olika slag och i början av 2000-talet fanns det få fullskaliga 

fältförsök där neddrivningen av stålspont studerats, detta trots att 

metoden varit vanlig sedan 1970-talet.  

Denna knapphändiga tillgång på information ges som skäl för att 

Viking (2002) initierade sitt forskningsprojekt där just fullskaliga försök 

med att driva spontplankor med vibrationsutrustning genomfördes. 

Utifrån dessa försök kunde sedan slutsatser kopplade till vilka faktorer 

som har störst påverkan på spontdrivningen dras. Dessa försök kan ses 

som ett av de första i sitt slag och under de nu snart efterföljande två 

decennierna har ett flertal forskningsprojekt undersökt spontdrivning 

med vibrationsutrustning.  

Ett forskningsprojekt som utkom i samband med Vikings 

doktorsavhandling och som även det avhandlar neddrivning av stålspont 

genomfördes av projektgruppen SIPDIS och författades av Martin 

(2002). Målet med detta arbete var just att utveckla riktlinjer för hur en 

geoteknisk undersökning ska utföras för att den ska ge optimal 

information inför drivning av stålspont. Rapporten tar i beaktande både 

drivbarheten och vibrationernas påverkan på omgivningen och projektets 

huvudsakliga källa till information är två fältförsök. Vid dessa fältförsök 

utfördes både geoteknisk undersökning och neddrivning av spont och 

detta dokumenterades med stor noggrannhet. Vissa slutsatser kring den 

geotekniska undersökningens betydelse kopplat till spontdrivning görs i 

detta arbete. En sådan slutsats är att mätdata från jordsondering kan 

användas för att utvärdera drivbarheten av spontplankor.  

Ytterligare en studie som genomfört fullskaliga fältförsök där spont 

drivits med vibrationsutrustning presenteras av Whenham et al. (2009). I 

denna studeras i detalj neddrivningen av elva stycken spontplankor på en 

testplats i Belgien. Plankorna drevs i liknande jordförhållanden, i 

huvudsak sand, men med varierande parametrar på 

vibrationsutrustningen, bland annat frekvens och förskjutningsamplitud. 

Målet med denna studie uppges vara att studera vibrationsparametrars 
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påverkan på penetrationshastigheten och energikonsumtionen vid 

spontdrivning. De resultat som presenteras indikerar att vid variation av 

frekvensen, mellan 1200 RPM och 2280 RPM, ger den högsta frekvensen 

snabbast penetrationshastighet. Trotts att en högre vibrationsfrekvens 

medför en högre energikonsumtion visar resultaten att den totala 

åtgången blir mindre tack vare den snabbare installationen av plankan.  

En studie som i huvudsak studerar drivbarheten av spontplankor och 

hur energin färdas från källan till plankan och jorden genomfördes av 

Whenham (2011). Arbetet baseras på tillgänglig data från genomförda 

studier men även egna fältförsök genomfördes för att komplettera den 

data som saknades. Whenham bidrar genom sitt arbete till en större 

förståelse för energiförbrukningen vid spontdrivning, att utveckla de 

modeller som finns för att uppskatta spontdrivning samt att skapa en 

FEM-modell för interaktionen mellan vibrator, spont och jorden.  

Resultatet från ytterligare ett forskningsprojekt där mätningar 

genomfördes på spontplankor vilka drevs med vibrationsutrustning 

presenterades i en artikel av Lee, Kim och Han (2012). Syftet med denna 

undersökning är att få en bättre förståelse för spontplankans dynamiska 

beteende vid drivning och att kunna uppskatta drivningshastigheten. 

Några av slutsatserna som presenterades är, antagandet om att 

spontplankor kan betraktas som en stelkropp vid neddrivning 

överensstämmer bra med uppmätta värden samt att effektivitetskvoten, 

som mäter kvoten mellan uppmätt drivningskraft i spontplankan och 

teoretisk drivkraft, är något lägre än vad tidigare studier visat. 

I en nyligen publicerad artikel av Qin et al. (2017) beskrivs också 

genomförandet av fullskaliga fältförsök av spontdrivning med 

vibrationsutrustning. Här presenteras sju faktorer som direkt påverkar 

drivbarheten av en spontplanka och i denna studie inkluderas även 

produktionsmässiga aspekter, exempelvis erfarenhet av maskinförare, 

något som inte beaktats i tidigare studier. Resultatet från dessa fältförsök 

visar att det framförallt är jord relaterade faktorer, exempelvis drivnings 

djup, som påverkar drivningen och att maskinförarens erfarenhet har 

inverkan på produktionskapaciteten.  

Utöver de ovan nämnda arbetena, med fältförsök, har O’Neill, 

Vipulanandan och Wong (1990) genomfört storskaligt laboratorieförsök i 

syftet att bättre förstå vilka faktorer som påverkar neddrivning med 

vibrationsutrustning. Undersökningen är dock genomförd på pålar och 

inte spontplankor, men principen med vibrationsutrustningen är 

densamma. I studien har ett storskaligt laboratorieförsök genomförts 
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med syftet att undersöka vilka jordparametrar, in-situ spänningar och 

vibrationsrelaterade parametrar som påverkar drivbarheten, 

bärförmågan samt deformations beteende för pålar drivna med 

vibrationsutrustning. Försöken utfördes i två olika typer av sand, 

finkornig och grovkornig, samt med två olika värden för den relativa 

densiteten, 65 % respektive 90 %. Resultaten gällande vad som påverkar 

drivbarheten visar, bland annat, att en större statisk överlast ger en högre 

penetrationshastighet. Den faktor som har störst påverkan på 

penetrationshastigheten är dock den relativa densiteten i sanden. Detta 

resultat stämmer överens med det för bland annat Qin et al. (2017) vilka 

också anser att det är de jord relaterade faktorerna som har störst 

påverkan på hastigheten vid drivning med vibrationsutrustning.  

Feng och Deschamps (2000) undersöker även de vilka faktorer som 

påverkar penetrationshastigheten hos pålar drivna med 

vibrationsutrustning, men med hjälp av finita differensmetoden istället 

för laboratorieförsök. Genom en tvådimensionell modell i programmet 

FLAC har författarna modellerat neddrivningen av en påle i friktionsjord, 

bland annat med syftet att öka förståelsen för vilka faktorer som 

framförallt påverkar drivbarheten med vibrationsutrustning. Påverkan 

från olika parametrarna undersöktes, exempelvis vibrationsfrekvens, 

statisk överlast, friktionsvinkel och variation av centrifugalkraften, och 

jämfördes med tillgänglig data från fältförsök. Resultatet av 

modelleringen visar att penetrationshastigheten är lägre för kompakt 

sand än lös och likt studien av O’Neill, Vipulanandan och Wong ökar 

penetrationshastigheten med ökad statisk överlast. Modelleringen visar 

också att penetrationshastigheten är högre vid högre arbetsfrekvenser, 

dock har endast frekvenser upp mot 1800 RPM modellerats. Detta 

resultat gäller då centrifugalkraften får variera med frekvensen, vilket den 

gör i konventionell vibrationsutrustning. 

Massarch, Fellenius och Bodare gör i en artikel från 2017 en 

genomgång av vad de anser är grundläggande vid drivning av spont med 

vibrationsutrustning. Författarna har inte genomfört egna fält- eller 

laboratorieförsök men baserar sina slutsatser på tillgänglig litteratur och 

data från redan genomförda försök. I artikeln presenteras bland annat 

vad som är de viktigaste parametrarna för vibratorn vid drivning, hur 

vibratorsystem kan väljas inför projekt och hur omgivningen påverkas vid 

spontdrivning. Stort fokus läggs även på att analyserar hastigheten vid 

spontdrivning i förhållande till geoteknisk undersökning. Den typ av 

information som används från den geotekniska undersökningen är 
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jordtyp och hejarsondering. Resultaten visar att det finns ett tydligt 

samband mellan drivningshastighet och uppmätt motstånd vid 

sondering.  

Inom området för spontdrivning med vibrationsutrustning har också 

ett flertal artiklar publicerats med fokus på hur vibrationerna från 

spontdrivningen påverkar omkringliggande miljöer. En sådan artikel har 

publicerats av Deckner, Viking och Hintze (2015) där syftet är att öka 

kunskapen kring hur vibrationer överförs från vibratorn ner i jorden. 

Olika faktorers påverkan på hur vibrationerna sprids i marken studeras. 

Dessa är, hur vibrationerna genereras i vibratorn, installationsmetod, 

jordförhållanden, tillväxt och dämpning av vågor i marken, 

pålen/spontplankans egenskaper, avstånd från källan och 

penetrationsdjupet. Fyra av dessa, jordförhållanden, vibrationer 

genererade i vibratorn, avståndet från källan samt installationsmetoden 

är de som utifrån studien anses vara de faktorer som framförallt påverkar 

markvibrationer som uppkommer i samband med att drivning pålar och 

spontplankor. 

2.3. Utrustning 

Viking (2002) presenterar i sin doktorsavhandling en genomgång av 

vibratorutrustningen som används på marknaden. Från denna framgår 

att det i huvudsak är hydrauliska system som används för kraftöverföring 

och drivning och att vibratorutrustningen kan delas in i två principiellt 

skiljande system, frihängande och maskinmonterade. De frihängande 

systemen lyfts av exempelvis en mobilkran och drivs av ett externt 

hydrauliskt kraftaggregat medan de maskinmonterade systemen är 

fastmonterade och drivs av samma maskin. I övrigt fungerar 

vibrationsutrustningen på ungefär liknande sätt för de två systemen.  

Nedan ges en mer ingående presentation av hur en vibrator fungerar 

generellt samt en schematisk genomgång av de två olika systemen. 

Avslutningsvis görs en genomgång och beskrivning av spontplankor som 

används vid drivning.  

Frihängande och maskinmonterade vibratorsystem 

Frihängande vibratorsystem består i huvudsak av fem delar, vilka är 

listade nedan samt presenterade schematiskt i Figur 1 (Viking, 2002):  
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• hydrauliskt kraftaggregat, 

• kraftöverförings system, 

• vibratorn, 

• hydraulisk gripklo och 

• kran 

 

Vanligtvis används mobilkran för att lyfta och manövrera vibratorn på 

arbetsplatsen, skälet till att använda en kraftig lyftutrustning är att 

möjliggöra för stor räckvidd och att vibratorerna ofta väger mycket. 

Exempelvis väger den lättaste frihängande vibratorer från tillverkaren 

International Construction Equipment (ICE) 2.8 ton (ICE, 2013). Då 

frihängande system inte drivs av samma maskin som de bärs av behövs 

ett externt kraftaggregat. Enligt Viking (2002) finns det finns två typer av 

kraftaggregat att välja på, antingen med diesel- eller elmotor för drivning 

av hydraulpumpen. Vidare sker kraftöverföringen från aggregatet till 

vibratorn genom slangar som möjliggör för till- och frånflöde av oljan.  

 

 

Figur 1 – Schematisk bild över frihängande vibratorsystem (Viking, 2002) 
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Figur 2 - Maskinmonterad vibrationsutrustning. Till vänster en vibrator monterad på en mast 
(Green & Nilsson, 2000) och till höger monterad på en konventionell 
grävmaskinsarm (Qin et al., 2017). 

 

Den maskinmonterade vibrationsutrustningen skiljer sig från de 

frihängande genom att de drivs och bärs av samma maskin. Ytterligare en 

skillnad är att vibratorn är fast förankrad i den bärande maskinen och 

dess höjd regleras med hydrauliska kolvar. Detta medför att det statiska 

tryck som spontplankan utsätts för kan regleras i dessa maskiner och 

beror inte endast av vibratorns massa. Maskinmonterade system skiljer 

sig åt genom hur vibratorn är monterad. Vibratorn kan antingen 

monteras på en mast eller konventionell grävmaskinsarm och dessa är i 

sin tur monterade på grävmaskiner. I Figur 2 ges en schematisk bild av 

dessa två typer av maskinmonterade system. Vanligt förekommande 

fabrikat är ABI och Movax, där den först nämnda har vibratorn monterad 

på en mast och den andra monteras direkt på en konventionell 

grävmaskin.  

Fortsättningsvis presenterar Viking (2002) ett antal för- och nackdelar 

mellan de frihängande och maskinmonterade vibratorsystemen och dessa 

sammanfattas i Tabell 1. Som maskinmonterat system i detta fall 

inkluderas endast de med vibratorn monterad på en mast och inte de 

monterade på en konventionell grävmaskin. Dock är dessa två system lika 

varandra i de flesta avseenden och därav kan många av för- och 

nackdelarna som presenteras även appliceras på utrustning med 

vibratorn monterad på en grävmaskinsarm. En aspekt där de dock skiljer 

sig åt är att det sist nämnda systemet även kan användas till det en 

grävmaskin normalt används till och därav kan utnyttjas till flertalet 

arbetsuppgifter utöver spontdrivning.  
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Tabell 1 - Frihängande vibratorsystem kontra maskinmonterade system med vibratorn 
monterad på mast (Viking, 2002) 

Vibratorsystem Fördelar Nackdelar 

Frihängande  – Lägre produktionskostnad 

– Större räckvidd från en 

enskild plats, kan vara bra om 

markens bärighet är låg 

– Kranen kan användas till 

andra arbetsuppgifter 

– Svårare att positionera 

spontplankan 

– Statiska lasten kan 

endast utgöras av 

vibratorns vikt 

 

Maskinmonterade – Lättare att manövrera 

vibratorn och placera 

spontplankan 

– Den statiska lasten kan 

varieras med hydrauliska 

kolvar 

– Högre kostnad 

– Kan sällan användas till 

andra uppgifter än att 

driva spont 

– Erforderlig bärförmåga i 

marken krävs längs hela 

spontlinjen   

 

Vibratorn 

I huvudsak består vibratorn av fyra huvuddelar, avvibrerat chassi, fjädrar 

upphängning, excitationsblock och gripklo (Viking, 2002). I Figur 3 ges 

två schematiska bilder av dessa delars placering och utseende i både 

frihängande och maskinmonterade system.  

Det avvibrerade chassit kopplas till den typ av maskin som skall bära 

vibratorn. För ett frihängande system kopplas chassit till en kran via en 

lyftögla och för ett maskinmonterat möjliggörs för direkt anslutning till 

en mast eller bärarm på en grävmaskin. Via det avvibrerade chassit leds 

den statiska överlasten ned till spontplankan och excitationsblocket bärs 

upp genom den fjädrade upphängningen. Den fjädrade upphängningen 

åtskiljer excitationsblocket och chassit med syftet att vibrationerna från 

vibratorn inte ska ledas ut i andra delar av utrustningen, exempelvis kran 

eller mast. Materialet som möjliggör denna åtskiljning är vanligtvis 

tillverkade av stålarmerat gummi.  

Excitationsblocket innehåller de mekaniska delarna, hydraulmotor, 

växellåda och excentervikterna, som skapar de dynamiska krafterna vid 

drivning. Excentervikterna roteras av hydraulmotorn och växellådans 

uppgift är att synkronisera vikternas motriktade rotation. Genom att 

rotera de parvis monterade excentervikterna i synkroniserad och motsatt 

riktning från varandra elimineras den horisontella kraftkomponenten 

som uppkommer från centrifugalkraften. Skälet till att de horisontella 

krafterna ska minimeras är att dessa sprider vibrationer i den 

omkringliggande jorden som kan skada omkringliggande byggnadsverk.  
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Figur 3 – Huvuddelar för en vibrator. Till vänster ett frihängande system av typen ICE och till 
höger ett maskinmonterat system av typen ABI (Green & Nilsson, 2000).  

 

 

Figur 4 - Olika typer av gripklor vid drivning av spont (Whenham, 2011) 

 

Den avslutande delen av vibratorn är gripklon som greppar det som 

ska drivas ned i jorden. Beroende på om utrustningen används för att 

driva pålar, balkprofiler eller spontplankor av olika typ kan gripklon 

anpassas till detta. I Figur 4 visas tre typer av gripklor som används vid 

drivning av stålspont. Gripklons uppgift är att överför de vertikala 

krafterna från vibratorn till spontplankan och måste möjliggöra för en 

stum kraftöverföring för att minska förluster mellan dessa delar. 

Viking (2002)  definierar den teoretiska drivkraften, Fd, som genereras 

genom vibratorn som summan av den statiska överlasten, F0, och den 

vertikala komponenten, Fv, av centrifugalkraften, Fc. Figur 5 visar hur de 

två delkrafterna agerar på ett frihängande vibratorsystem. De faktorer 
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som påverkar den teoretiska drivkraften i störst utsträckning är listat 

nedan. Dessa faktorer är även det som används för att skilja olika typer av 

vibrationsutrustning, i termer av drivkraft, från varandra. Av de sex 

listade parametrarna anser Massarch, Fellenius och Bodare (2017) i sin 

artikel att de tre översta samt förskjutningsamplitud, S0, har störst 

betydelse för spontdrivning med vibrationsutrustning.  

 

• statiskt moment, Me, 

• frekvens, f,  

• centrifugalkraft, Fc, 

• statisk överlast, F0, 

• dynamisk massa, mdyn, 

• förskjutningsamplitud, S0, för frihängande system och 

 

F0 syftar till den statiska last som kommer från vikten av det 

avvibrerade chassit minus lyftkraften i kranen för ett frihängande system 

och den kraft som appliceras på vibratorn genom de hydrauliska kolvarna 

i ett maskinmonterat system. Således finns en större variationsförmåga 

hos de maskinmonterade vibratorerna att öka och minska F0. 

 

 

Figur 5 – Drivkraft i form av den statiska överlasten, F0, samt den vertikala komponenten, Fv, 
av centrifugalkraften (Whenham, 2011).   

 

 

 



Litteraturstudie | 15 

 
 

Både Viking (2002) och Massarch, Fellenius och Bodare (2017) gör en 

genomgång av hur den drivande centrifugalkraften uppkommer i 

vibratorn. Som nämnt tidigare skapas denna kraft genom att 

synkroniserat rotera de parvis monterade excentervikterna. Kraftens 

storlek bestäms av vikternas statiska moment, Me, och av vilken frekvens 

de roteras. Me är produkten av excenterviktens massa, mei, och sträckan 

från rotationscentrum till masscentrum, rei, se Figur 6. För att beräkna 

storleken av Fc tas produkten av Me och vinkelfrekvensen, ω, i kvadrat. 

Vidare bestäms den vertikala komponenten genom att multiplicera Fc 

med sinus av rotationsvinkeln, θ, för excentermassa. Figur 7 visar två 

parvis roterande excentervikter och beskriver några av de krafter och 

rotationsvinklar som nämnts ovan. Figuren visar även centripetalkraften, 

benämnd a, som är lika stor som och motriktad Fc. Det framgår tydligt av 

Figur 7 att de två horisontella kraftkomponenterna, Fh, av 

centrifugalkraften är motriktade och nollställer således varandra.  

 

 

Figur 6 – Excentermassa, mei, och excenterradie, rei, (Viking, 2002) 

 

 

Figur 7 - Krafter som påverkar roterande parvis monterade excentervikter (Viking, 2002) 
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Hos moderna vibratorer finns även möjligheten att variera det statiska 

momentet (Massarch, Fellenius, & Bodare, 2017). Olika tillverkare har 

olika metoder för att variera detta och i Figur 8 presenteras hur detta 

möjliggörs i en vibrator av typen ABI. Fördelarna med att kunna variera 

Me är att vid uppstart och avslutning av spontdrivning behöver inte 

jordens egenfrekvens passeras. Denna frekvens är i regel lägre än för vad 

som är optimalt vid spontdrivning och således vad som är normalt för 

vibratorsystem, vilket är kring 2400 RPM. Då jordens egenfrekvens 

passeras uppstår de största förflyttningarna av jordens partiklar och detta 

bidrar till omgivningspåverkan, i form av ökad kompaktion av material 

och utbredning av vibrationer. Detta är effekter som ofta ska undvikas vid 

spontarbeten.  

Enligt Massarch, Fellenius och Bodare (2017) har även 

förskjutningsamplitud, S0, stor betydelse vid spontdrivning. Denna är 

dock endast relevant då frihängande system studeras, eftersom dessa fritt 

kan röra sig i vertikalled till skillnad från de maskinmonterade. S0 

beskriver den vertikala sträcka som spontplankan färdas under en 

rotationscykel för vibratorn. Då plankan rör sig uppåt skapas sugkrafter 

vid plankans spets, vilka omformar jorden och minskar spetsmotståndet. 

Amplitudens storlek bestäms av kvoten mellan det statiska momentet och 

den dynamiska massan, mdyn. mdyn inkluderar vikten av vibratorn, 

inklusive gripklo, och vikten av spontplankan. 

 

 

Figur 8 - Variation av statiskt moment genom steglös fasförskjutning av excentervikter i 
vibrator av typen ABI (2016). Till vänster visas vikternas placering vid fullt statiskt 
moment och till höger deras placering då inget statiskt moment uppstår, bilden i 
mitten påvisar vikternas steglösa förskjutning till varandra.  

 

 

Figur 9 - U-profil till vänster och Z-profil till höger (Brattberg, 2011) 
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Spontplankor 

Spontplankor finns i olika profiler där U-profil och Z-profil är de mest 

använda i branschen (Byfield & Mawer, 2004). För att kunna bilda en 

kontinuerlig tätspont av dessa profiler är varje planka utformade med 

spontlås som löper längs plankornas båda sidor. Figur 9 visar den 

geometriska utformningen av U- och Z-profiler samt hur låsmekanismen 

mellan två spontplankor ser ut. Profilerna finns att tillgå i olika bredd, 

djup och tjocklek och detta väljs beroende på 

dimensioneringsförhållandena för varje enskilt projekt (Brattberg, 2011).  

2.4. Geoteknisk undersökning 

Geotekniska undersökningar utförts i tidigt skede av projekt för att 

bestämma egenskaper hos jord, berg och grundvatten (Statens 

geotekniska institut, 2017). Undersökningen kan sedan användas för att 

avgöra vilken metod för grundläggning och förstärkning som är lämplig 

för det specifika projektet. Med hjälp av den geotekniska undersökningen 

kan jordlagerföljd, vilka jordarter som förekommer på platsen, 

grundvattennivån samt bergnivån utvärderas. De olika 

undersökningsmetoder som används för en geoteknisk undersökning kan 

delas in i sex huvudgrupper (Olsson & Holm, 1993). Dessa är sondering, 

provtagning, geofysiska metoder, in situ metoder, laborationsmetoder 

och grundvattenmätningar. Fokus i denna rapport ligger på sondering 

och specifikt jord-bergsondering. 

Sondering 

Det finns olika typer av sonderingsmetoder och den globalt mest 

populära sonderingsmetod är standard penetrations test (SPT) (Schnaid, 

2009). Metoden används till att undersöka markförhållanden, 

jordegenskaper, jordparameterar för design och potentiell 

jordförvätskning. Enligt Olsson och Holm (1993) är de olika 

sonderingsmetoderna som används i Sverige vid geotekniska 

undersökningar viktsondering (Vim), totaltrycksondering eller mekanisk 

trycksondering (TrT), spetstrycksondering (CPT(u)), hejarsondering 

(HfA), motorslagsondering (Slb) och jord-bergsondering (Jb).  

För att översiktligt bestämma jordlagerföljd och fasthet hos lösare 

jordar används viktsondering, totaltrycksondering eller 

spetstrycksondering, där den sistnämnda anses vara den mest exakta 
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metoden. Utifrån spetstrycksondering kan även andra egenskaper 

analyseras som till exempel överkonsolideringsgrad och odränerad 

skjuvhållfasthet för lerjordar samt lagringstäthet och friktionsvinkel för 

friktionsjordar (Larsson, 2015). Vidare nämner Olsson och Holm (1993) 

att då jorden är fastare än vad som lämpar sig för de ovan nämnda 

metoderna kan hejarsondering användas istället. Denna metod och 

motorslagsondering kan även användas för att bedöma förväntade 

pållängder för slagna pålar. För att kunna bestämma djupet till berg 

används jord-bergsondering som är den enda metod som med säkerhet 

kan bestämma bergnivån. Metoden kan även ge information om jordens 

blockighet och ytbergets egenskaper.  En utförligare beskrivning av jord-

bergsondering ges nedan.   

Jord-bergsondering 

Jord-bergsonderingens huvudsakliga syfte är att avgöra djupet till berg 

samt bergets relativa fast- och sprickighet (Svenska Geotekniska 

Föreningen, 2012). Förutom denna information kan även information om 

hur mycket block och sten jorden innehåller utläsas.  Jord-

bergsonderingen utförs genom att slagenegin från en slaghammare 

överförs via ett borrstål till en borrkrona. Borrkronan kan ha varierande 

storlek och typ. Vid utförandet pressas eller slås borrkronan mot 

underlaget och samtidigt roteras och tryckbelastas borrstålet.  

Tack vare den tekniska utvecklingen är det i dagsläget möjligt att mäta 

flera parametrar än vad tidigare var möjligt. Som standard mäts alltid 

djupet och borrmotståndet, det vill säga tiden i sekunder för 0,20 meter 

sjunkning, men numera kan även sjunkhastighet, rotationshastighet, 

matningskraft, rotationstryck, spoltryck, spolflöde samt hammartryck 

registreras. Beroende på vilka mätningar och registreringar som görs 

delas jord-bergsondering in i tre olika klasser, 1-3, där klass 3 utgör den 

klass där alla de ovan nämnda parametrarna kan utläsas och där klass 1 

endast registrerar borrmotstånd. Mätnoggrannheten för de olika 

parametrarna är hög, till exempel för sjukhastigheten krävs att 

mätnoggrannheten är 1 % av fullt skalutslag. Med fullt skalutslag menas 

sensorns maximala mätområde. 
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2.5. Spontbarhet 

Hur en spontplanka drivs ned i jorden, vilka faktorer som påverkar och 

varje enskild faktors relativa betydelse var fram till början av 2000-talet 

ett område med få gjorda studier. Nedan presenteras fyra studier, 

(Viking, 2002), (Martin, 2002), (Massarch, Fellenius, & Bodare, 2017) 

och (Qin et al., 2017), som har studerat både vad som påverkar 

drivbarheten för en spontplanka och till viss del även hur denna kan 

förutses. Studier som även undersöker kapacitet vid spontdrivning, sett 

till hela projekt, har eftersökts men finns inte att tillgå. Denna avsaknad 

av litteratur gäller också för jord-bergsonderingens eventuella möjlighet 

att förutse drivbarhet av spontplankor. 

Fokusområdet för Viking (2002) är att utreda de primära faktorerna 

som påverkar möjligheten att installera stålspont i friktionsjordar. 

Metoden som använts för att utreda detta är dels litteraturstudie, av då 

tillgänglig teori, samt fullskaliga försök där mätningar genomfördes på 

både spontplanka och vibrationsutrustning vid drivning. Resultat från 

litteraturstudien och fältförsöken indikerar att de primära faktorerna som 

anses påverka spontbarheten kan delas upp i tre huvudkategorier, 

vibrator-, spont- och jordrelaterade. Där vibratorrelaterade faktorer 

innefattar effektiviteten av vibratorn, i form av storleken på de 

neddrivande krafterna. De spontrelaterade faktorerna som påverkar 

neddrivningen mest anges vara plankans axiella styvhet, dess 

böjmotstånd samt friktionen som uppstår i låsmekanismen mellan 

plankorna. För de jordrelaterade faktorerna anges två parametrar som 

betydelsefulla, hur skjuvhållfastheten ändras under drivningen samt hur 

enskilda jordpartiklar påverkas av vibrationerna. Dessa sist nämnda 

faktorer, rörande jorden beteende, identifieras av Viking som de svåraste 

att analysera och geotekniska undersökningsmetoder som bättre mäter 

dessa fenomen efterfrågas. Det fastställs i rapporten att 

sonderingsmetoder, som exempelvis CPT och SPT, jordprover och 

laboratorietest som används på marknaden har utvecklats i andra 

ändamål än att utvärdera spontbarheten av en stålplanka och att de 

således inte heller passar att användas till detta. Det är Vikings 

uppfattning att en ny metod vid geotekniska undersökningar och 

analysmetoder för dessa behövs för att bättre slutsatser om spontbarhet 

med vibrationsutrustning ska kunna göras.  

Projektgruppen SIPDIS har även de genomfört och studerat 

storskaliga fältförsök av spontdrivning. Två fältförsök, innehållande 
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geotekniska undersökningar och neddrivning av spont med 

vibrationsutrustning, genomfördes och presenterades av Martin (2002). 

Vid de geotekniska undersökningarna studerades nedrivningen med fyra 

typer av sonderingsmetoder. Två av sonderingsmetoderna var de vanligt 

förekommande slagsondering och trycksondering, SPT respektive CPT, 

och de andra två var utformad speciellt för dessa försök. Dessa metoder 

benämns i rapporten som vibrations- och slagsondering (VIP) och JEP-

sondering, den senare utnyttjar en jetstråle av vatten vid neddrivning. 

Sett till VIP-sonderingen har denna likhet med metoderna SPT respektive 

CPU och mäter både spetsmotstånd och mantelfriktion, men är även 

utrustad med accelerometer och temperaturgivare. VIP sonden drevs 

antingen ned med vibrations- eller slagutrustning vid de två fältförsöken, 

samma utrustning som drev spontplankorna.  

Enligt Martin (2002) utfördes det första fältförsöket mellan 18 juli och 

2 augusti 1998 i Hamburg, Tyskland. Detta försök inkluderade, i urval, 9 

VIP-sonderingspunkter och 13 spontplankor vilka drevs med 

vibrationsutrustning. Det andra fältförsöket genomfördes mellan 16 och 

28 november 1998 i Immingham, Storbritannien, och inkluderade, i 

urval, 8 VIP-sonderingspunkter och 10 spontplankor som drevs ned med 

vibrationsutrustning. I båda fältförsöken utfördes även sondering av 

typen CPT och SPT. Huvudfokus i arbetet ligger på jämförelsen mellan 

uppmätt data vid sondering och spontdrivning och resultatet visar att 

VIP-sondering, neddriven med antingen vibrator- eller slagutrustning, 

har god potential att förutse drivbarheten för stålspont. Detta då dess 

mätdata över jordens beteende vid nedrivning stämmer i flera avseenden 

bra överens med de för spontplankan. CPT och SPT stämde båda sämre 

överens med spontplankans beteende, jämfört med VIP-sonderingen. 

Enligt Martin utesluter inte detta SPT och CPT sondering som potentiell 

källa för information rörande neddrivning av spont men författaren 

påpekar att större mängd mätdata behövs för att eventuella empiriska 

samband ska kunna fastställas. De slutsatser som kan göras utifrån dessa 

resultat är bland annat att mätdata från jordsondering kan korreleras till 

drivbarheten av en spontplanka och att utrustningen för att utföra dessa 

undersökningar kan vara mer eller mindre lämpliga för att uppmäta ett 

beteende hos jorden som liknar de då spontplankor drivs. 

Massarch, Fellenius och Bodare redogör i sin artikel från 2017 för vad 

som påverkar drivningshastigheten vid installation av tätspont med 

vibrationsutrustning, samt hur denna går att korrelera med 

jordsonderingar. Enligt författarna är vibrationsfrekvensen, 
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vibrationsamplituden samt det statsiska momentet de viktigaste 

parametrarna som påverkar hastigheten. För vibrationsfrekvensen finns 

en tydlig skiljelinje då frekvensen ökar med mer än en faktor på 1,5 över 

egenfrekvensen i jorden. Över denna nivå sker en markant ökning av 

penetrationshastigheten som förklaras genom att jorden kring plankan 

platiceras. Plasticeringen resulterar i en lägre jordstyvhet vilket minskar 

motståndet kring plankan och denna försvagning uppstår på grund av 

den relativa förskjutningen mellan spontplankan och jorden. Jordens 

egenfrekvens uppnås i normala fall vid en vibrationsfrekvens kring 900-

1500 RPM och ungefär vid dubbelt så stor frekvens som denna når den 

ökade penetrationshastigheten sin topp. Drivning vid jordens 

egenfrekens resulterar i låga drivningshastigheter och lågt 

penetrationsdjup enligt de drivningsförsök Massarch, Fellenius och 

Bodare har studerat. 

Gällande hur penetrationshastigheten för en spontplanka kan 

korreleras till jordsonderingar presenterar Massarch, Fellenius och 

Bodare (2017) resultat från två fältförsök, se Figur 10 och Figur 11. 

Författarna har inte själv genomfört de två fältförsöken men har 

analyserat och sammanställt den data som presenteras. För de båda 

exemplen mäts penetrationshastigheten i antalet rotationcykler per 

centimeter av neddriven planka, vilket fås genom att dela 

vibrationsfrekvensen genom neddrivninghastigheten i cm/s. Vidare har 

motståndet i jorden mätts med två olika typer av hejarsondering för de 

båda fallen, vid denna sonderingstyp räknas antalet slag för neddrivning 

en viss sträcka. I Figur 10 visas hur korrelationen ser ut för en 

spontplanka som vibrerats ned i jord bestående av olika lager av sand, där 

den horisontella axeln representerar antalet slag per 20 cm vid tung 

hejarsondering och den vertikala axeln antalet vibrationscykler per 

centimeter neddriven planka. Figur 11 visar hur korrelationen ser ut för 

ett antal plankor som drivits i jord bestående av av grusig sand med 

varierande densitet. Också i denna figur presenteras antalet 

vibrationscykler per centimeter neddriven planak på den vertikala axeln 

och uppmätt jordmotstånd på den horisontella. Jordmotståndet har i 

detta fall uppmätts med lätt hejarsondering och antalet slag per 10 cm har 

beräknats. Båda figurerna visar resultat för spontplankor drivna med 

vibrationsutrustning med arbetsfrekvens av 2400 RPM. Utifrån bland 

annat dessa två figurer gör Massarch, Fellenius och Bodare slutsatsen att 

det går att koppla motstånd vid sondering till penetrationshastigeten för 

en spontplanka och att denna korrelation bör kunna fastställas via 
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fältundersökningar eller data från gamla projekt. De argumenterar vidare 

att denna information skulle vara önskvärd både vid val av 

vibrationsutrustning och för att förutse tidsåtgången för installation av 

tätspont.  

 

Figur 10 - Korrelation mellan jordmotstånd, slag per 20 cm vid tung hejarsondering, och 
antalet penetrations cykler per 1 cm neddrivning med en arbetsfrekvens på 2400 
RPM (Massarch, Fellenius, & Bodare, 2017) 

 

 

Figur 11 - Korrelation mellan jordmotståndet, slag per 10 cm vid lätt hejarsondering, och 
antalet penetrations cykler per 1 cm neddrivning med en arbetsfrekvens på 2400 
RPM. I figuren är spetsmotstånd för plankan angivet, 39 MPa, detta motsvarar 
drivning med en frekvens på 2400 RPM (Massarch, Fellenius, & Bodare, 2017) 
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Figur 12 – Neddrivningshastigheten (horisontell axel) sett till penetrations djup (vertikal axel) 
för två spontplankor, en driven i spontlås och en utan (Qin et al., 2017). 

 

Utifrån de tre huvudkategorier av faktorer som påverkar 

spontbarheten av en spontplanka, presenterade av Viking (2002), har 

författarna Qin et al. (2017) identifierat sju direkt påverkande faktorer för 

spontdrivning. De har analyserat hur dessa parametrar påverkar 

neddrivningshastigheten av en planka och har till skillnad från de andra 

nämnda studierna även inkluderat produktionsmässiga aspekter. De sju 

parametrarna som identifierats är, neddrivande krafter, mothållande 

krafter, vibratorns amplitud, energiförluster, uppstart av drivning, 

bibehållande av spontplankan i vertikalt läge och avslutande av drivning. 

De tre sistnämnda parametrarna är produktionsmässiga parametrar som 

i huvudsak kan påverkas av maskinföraren.  

Qin et al. (2017) genomförde tre fältförsök i två typer av 

jordförhållanden. För de två första försöken var sand, både fin- och 

grovkornig, den dominerande jordtypen och för det sista försöket var det 

lera. Försöken genomfördes med tre typer av vibrationsutrustning, två 

grävmaskinsmonterade och en frihängande vibrator, och tre typer av 

spontplankor, av typen U-profil med varierande dimensioner och 

längder. Nedrivningen genomfördes i huvudsak av en erfaren 

maskinförare men ett antal spontplankor drivna med 

grävmaskinsmonterat aggregat drevs av en förare som var ny i yrket. 

Resultaten från försöken visar att utifrån de tre huvudkategorierna är det, 

i ordning från störst till minst påverkan, jord-, vibrations- och 
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spontrelarterade faktorer som påverkar drivningshastigheten. Sett till de 

spontrelaterade faktorena är det framförallt låsmekanismen mellan 

plankorna, jämfört med längd och typ av planka, som bidrar till de 

mothållande krafterna vid drivningen. För de vibratorrelaterade är det 

kraften vid drivningen, inkluderat statiskt moment och frekvens, som har 

störst påverkan. Gällande de jordrelaterade faktorerna gav leran lägre 

nedrivningshastighet jämfört med sanden och vidare framgick från 

resultaten att hastigheten minskar med ökat penetrations djup. I Figur 12 

visas ett delresultat av den studie Qui et al. (2017) genomförde. Av 

figuren framgår hur nedrivningshastigheten av två spontplankor 

förändras med ökat penetrations djup, även skillnaden mellan att driva 

spontplakor i spontlås och utan illustreras. Det framgår tydligt att för de 

rådande jordförhållandena minnskar drivingshastigheten kraftigt de sista 

en till två metrarna, också spontlåsen har en stor inverkan på 

hastigheten. De resultat som kunde kopplas till maskinföraren indikerade 

att det finns skilnader i drivningshastighet utifrån erfarenhet. Den 

erfarne föraren drev ned spontplakorna snabbare och med en jämnare 

hastighet jämfört med den oerfarne. Då endast denna typ av jämförelse 

var möjlig för de grävmaskinsmonterade vibrationutrustningen kan inga 

slutsatser göras för den fritthänagnde utrustningen. 

2.6. Arbetsbeskrivning 

Intervjuer har genomförts med två personer som har ledande roller vid 

utförande av spontprojekt hos Skanska Sverige AB. I detta avsnitt 

presenteras deras arbetssätt vid projektering och spontdrivning. 

Projektering inför spontdrivning 

Vid projektering av framtida spontprojekt behöver en uppfattning om 

tidsåtgången göras för att kunna planera och ge anbud på uppdrag. För 

att ge en bild av hur Skanska jobbar i denna process har en intervju 

genomförts med Toreheim (2018), som jobbar som projektchef och har 

bra insyn i detta arbete.  

Toreheim framhåller att kalkylering av kapacitet för spontdrivning 

idag till stor del bygger på erfarenhet från tidigare projekt och att endast 

en grov uppskattning av jordförhållandena görs utifrån den geotekniska 

undersökningen. Detta betyder att ingen ingående analys med hjälp av 

statistiska verktyg görs av trolig kapacitet i dagsläget. Skälet till detta 

anges vara stor variation hos de geotekniska förutsättningarna mellan 
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projekt samt att de inte har något specifikt värde för sambandet mellan 

kapaciteten och rådande jordförhållande, exempelvis utvärderat med 

borrmotståndet från jord-bergsondering. 

Ett sådant samband skulle, enligt Toreheim, underlätta vid 

genomförande av spontprojekt, framförallt sett till två aspekter. För det 

första skulle det vara lättare att kalkylera en projektspecifik kapacitet, 

vilket skulle underlätta vid planering och anbud. För det andra skulle ett 

tydligt värde för sambandet mellan kapacitet och borrmotståndet vid 

jord-bergsondering underlätta vid kommunikation gentemot kund. Om 

en specifik kapacitet kan beräknas utifrån de förutsättningar som ges 

inför projekt kan detta också användas som argument om verkligheten 

skiljer sig från de giva förutsättningarna och en lägre kapacitet uppnås. 

Alltså användas vid förhandling med kund om ersättning för ändring och 

tilläggsarbeten. 

Spontdrivning 

I en intervju med Falkbrink (2018), som är en erfaren spontmaskinförare 

på Skanska, redogörs för vilka arbetsmoment som ingår i arbetet att driva 

ner spont. Det första som utförs är etablering på arbetsplatsen. I 

etablering ingår det att kontrollera att det finns plats för maskinen och 

materialet, att spontlinjen är utmätt samt att gå igenom en 

arbetsberedning. I arbetsberedningen beskrivs vilka arbetsmoment som 

ska utföras, vilka risker det finns för arbetsmomenten samt eventuell 

platsspecifik information och risker. Denna platsspecifika information 

kan tillexempel vara förekomsten av elkablar i marken eller att arbetet 

kommer utföras nära trafikerad väg. 

Innan första plankan drivs ned utförs oftast en sondering med en lång 

spontplanka på olika platser längs spontlinje. Detta utförs för att 

kontrollera om det finns några hinder, exempelvis block i jorden, samt att 

kontrollera djupet till berg. Om underlaget från den geotekniska 

undersökningen inte stämmer överens med sonderingen från 

spontmaskinisten finns det, i detta tidiga skeda, större möjligheter till 

förändringar för att undvika ökade kostnader och förseningar. 

Exempelvis kan andra längder på spontplankorna beställas, för att 

undvika kapning eller skarvning, och vid större avvikelser kan 

arbetsledning och konstruktör kontaktas för ändringar i utformning av 

stödkonstruktionen. Efter sonderingen är utförd kan arbetet med att 

driva spontplankor påbörjas. Beroende på vilken maskin som används ser 

tillvägagångssättet olika ut.  
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När en maskin av typen Movax används griper maskinföraren tag i en 

planka med vibrationsaggregatet och placerar sedan denna på utmätt 

position. Maskinen är utrustad med teknisk utrustning som används för 

att placera plankan korrekt och vid eventuella fel vid greppande av planka 

finns ytterligare en yrkesarbetare utanför maskinen som innan drivning 

kontrollerar plankans position. När plankan är rätt placerad kan den 

börja vibreras ned i jorden och under denna process kan det statiska 

trycket varieras med hjälp av grävmaskinens arm. Figur 13 och 14 

illustrerar greppande, lyft samt drivning av en spontplanka med en 

maskintyp av fabrikat Movax. Om istället en maskin av typen ABI 

används måste två hål, 20-25 cm ned på plankan, skäras upp. I dessa hål 

träs en kätting som sedan används för att vinscha upp plankan i stående 

läge och vidare in i vibratorns gripklo. Kättingen lämnas sedan kvar 

under hela drivningsprocessen och fungerar då som en säkerhetsåtgärd 

för eventuell förlust av gripkraft i gripklon. Plankan riktas sedan in på 

samma sätt som vid drivning med Movax och börjar sedan drivas ned till 

önskat djup eller till berg. Figur 15 illustrerar drivning av en spontplanka 

med en maskintyp av fabrikat ABI. 

Vilken typ av maskin som används vid drivning av spont beror på 

vilken typ av jordförhållande som finns på platsen. ABI passar bättre om 

det finns mycket sand och åsmaterial då detta gör att drivningen blir tung 

och denna maskin är starkare än Movax. Movax-maskinen har dock 

andra fördelar i jämförelse, exempelvis är denna maskin smidigare vilket 

gör att den kan arbeta på trängre ytor, snabbare kan plocka upp 

spontplankor samt att räckvidden för Skanskas maskiner är 7.5 meter för 

Movax jämfört med endast cirka 1,2 meter för ABI. Vidare säger 

Falkbrink att Movax-maskinen snabbare driver ned spont än en ABI-

maskin just på grund av ovan nämnda fördelar och om förutsättningar är 

rätt. Han förtydligar att med rätt förutsättningarna i jorden bör Movax 

väljas och endast när stora plank ska drivas och vid svåra 

jordförhållanden, exempelvis hård morän eller åsmaterial, bör ABI vara 

förstahandsvalet.  

Det som är avgörande för hastigenheten vid drivningen menar 

Falkbrink främst är de jordförhållandena som finns på platsen, men även 

stopp på grund av olika logistiska skäl har en inverkan. Dessa skäl är 

bland annat arbetsplatsens utformning och hinder i närheten av 

arbetsytan. Ibland behöver andra arbetsmoment utföras i närheten eller 

inom arbetsområdet för spontdrivningen vilket stör framdriften. Vidare 

menar Falkbrink att detta framförallt gäller projekt där det förekommer 
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andra entreprenörer än Skanska, eftersom det då oftare uppkommer 

konflikter om vem som ska ha tillträde till arbetsytan. Det som anges som 

mest tidskrävande vid drivning av spont är förekomsten av trämaterial 

eller block i jorden, men även hård morän kan orsaka fördröjning i 

arbetet. Om trä finns i marken, oftast i form av gamla träpålar, behövs 

dessa först dras upp innan drivning av sponten börjar för att undvika 

problem. Vad det gäller förekomsten av block i jorden kan dessa schaktas 

bort om de ligger nära markytan och om de upptäcks på djupare nivå kan 

detta i leda till att valet av stödkonstruktion behöver ändras.  

Tiden att avgöra om plankan har drivits till berg är enligt Falkbrink 

inget som påverkar den totala tidsåtgången speciellt mycket, då det 

vanligtvis känns kraftigt i hela maskinen då plankan nått berg. I vissa fall 

kan det vara lite svårbestämt men då finns det olika metoder för att 

avgöra om plankan slagits till berg. En av metoderna är att 

yrkesarbetaren på utsidan av maskinen drar ett kritstreck på plankan och 

sedan utifrån detta utvärderar hur stor neddrivningen är under en viss 

tidsperiod. Utifrån erfarenhet av spontdrivning avgörs sedan om 

sjunkhastigheten indikerar på hård jord eller om plankan drivits till berg. 

I vissa projekt används istället ett visst kriterium för sjunkning per minut 

för att avgöra när drivning ska avbrytas, vilket även noteras av 

maskinföraren i spontprotokollet. 

 

 

Figur 13 – Greppande och lyft av spontplanka med Movax-maskin (Skanska, 2018) 
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Figur 14 - Drivning av spontplanka med Movax-maskin (Skanska, 2018) 

 

 

Figur 15 - Drivning av spontplanka med ABI-maskin (Skanska, 2018) 



Litteraturstudie | 29 

 
 

2.7. Statistiska verktyg 

Olika statistiska verktyg har använts för att presentera och utvärdera den 

data som sammanställt i detta arbete. I detta avsnitt görs en genomgång 

av dessa.  

Fördelningar 

Då en viss variabel mäts med ett stort antal observationer kommer dessa 

att fördela sig enligt en viss fördelning (Altman & Bland, 1995). Denna 

observerade fördelning kan sedan jämföras med teoretiska fördelningar 

för att på så sätt avgöra hur fördelningen av hela populationen mest 

troligt ser ut. Den vanligaste fördelningen som används inom statistiken 

är normalfördelning och de tillfällen då denna matchar observerad data 

dåligt kan antingen fördelningen modifieras, exempelvis genom att 

logaritmera värden, eller så kan andra typer av fördelningar väljas. 

Fördelningsfunktionen som definierar normalfördelningen ges i 

ekvation (3) och denna beror utav medelvärdet, μ, och standardavvikelse, 

σ, för de observerade värdena, x (Goodson, 2011). För beräkning av μ och 

σ används ekvation (1) och (2). μ avgör vart toppen av fördelningskurvan 

hamnar medan σ avgör formen av kurvan. Ett stort värde på σ gör att 

normalkurvan får en större utbredning kring μ, detta värde är alltså en 

indikation på hur stor spridningen av observerad data är. Hur 

normalfördelningen påverkas av olika värden på σ exemplifieras närmare 

med fördelningskurvorna i Figur 16. Vidare ges i ekvation (4) 

motsvarande kumulativa fördelning för en normalfördelning, denna 

beskriver sannolikheten att uppmäta ett visst värde inom ett specifikt 

intervall. I denna ekvation används u som integrationsvariabel och ges av 

𝑢 = (𝑥 − 𝜇)/   och 𝑑𝑢 = 𝑑𝑥/𝜎. 
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Som nämnts tidigare kan i vissa fall en bättre anpassad teoretisk 

fördelning uppnås genom att modifiera normalfördelningen genom att 

logaritmera de observerade värdena. Dessa beräkningar görs med samma 

ekvationer som presenterats för fördelningsfunktion och kumulativ 

funktion för vanlig normalfördelning men med skillnaden att μ och σ 

beräknas på de logaritmiska värdena av x (Goodson, 2011). I Figur 17 

åskådliggörs skillnaden mellan dessa två typer av fördelningskurvor. Vad 

som tydligt framgår av figuren är att normalfördelningen har en 

symmetrisk kurva medan den för de logaritmerade värdena har en 

förskjutning av toppen åt vänster och en längre svans mot de högre 

värdena. I exemplet har den naturliga logaritmen använts.  

 

 

Figur 16 - Normalfördelningskurva för två olika fördelningar med samma medelvärde, μ =10, 
men med olika standardavvikelse, σ =2 och σ =4 (Goodson, 2011) 
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Figur 17 - Jämförelse mellan lognormal- (heldragen linje) och normalkurva (streckad linje) 
för sannolikhetsfördelningen (Goodson, 2011) 

Histogram 

Histogram är ett viktigt verktyg inom statistik för att presentera och 

sammanfatta data (Scott, 1979). Med hjälp av histogram är det också 

möjligt att uppskatta den underliggande sannolikhetstäthetsfunktionen. 

Histogram är lik ett stapeldiagram men har inget mellanrum mellan 

staplarna (Hayslett & Murphy, 1981). För att skapa ett histogram sorteras 

data in i delintervall varpå antalet datapunkter tillhörande ett visst 

intervall räknas. Diagrammet har sedan två axlar där x-axel har enheten 

för observerad data och y-axeln är frekvensen, eller proportionen, av 

observerad data. Varje stapel är proportionell mot antalet datapunkter i 

delintervallet om varje intervall är av samma storlek. Att bestämma 

delintervallens storlek innebär en kompromiss mellan att släta ut 

tillräckligt för att undvika obetydliga toppar och att inte jämna för mycket 

så att väsentliga toppar försvinner (Ripley & Venables, 2002). För att 

bestämma delintervallen finns olika metoder och tumregler och en sådan 

regel har presenterats av Freedman och Diaconis och ges av ekvation (5). 

Denna formel påverkas inte av kraftigt utstickande värden hos observerad 

data och ger i regel mindre bredd på intervallen jämfört med andra 

vanliga tumregler.  

 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 = 2 ∗ 𝐼𝑄𝑅(𝑋)𝑁−
1
3  (5)  

 

Där IQR(X) är avståndet mellan övre och undre kvartilen för 

fördelningen av de observerade värdena, kallad interquartile range på 

engelska, och N är totala antalet datapunkter.  
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Kolmogrov-Smirnov test 

Utifrån antagandet att observerade data tillhör en viss fördelning kan 

Kolmogrov-Smirnoff test, hädanefter benämnd KS test, användas för att 

avgöra hur bra detta antagande är. I en artikel skriven av Massey (1951) 

redogörs för hur ett KS test av en fördelning genomförs och vad dess 

resultat säger om antagandet om att observerade data tillhör en viss 

fördelningsfunktion.  

KS testet jämför en antagen kumulativ fördelningsfunktion med den 

kumulativa stegfunktionen för de observerade värdena som studeras. Den 

kumulativa fördelningsfunktionen, Φ(x), anger hur stor andel av hela den 

tänkta populationen som uppmäter ett mindre eller lika stort värde som 

anges av x. Detta ska jämföras med den kumulativa stegfunktionen, S(x), 

som anger endast i förhållande till de uppmätta värdena hur stor andel 

som uppmäter ett mindre eller lika stort värde som x. Stegfunktionen S(x) 

presenteras i ekvation (6), där k är antalet observerade värden mindre 

eller lika med x och N är totala antalet datapunkter. Den absoluta 

skillnaden mellan dessa två funktioner, d, i förhållande till uppsatta 

kriterier, da, anger hur bra observationen liknar den tänkta fördelningen. 

Se ekvation (7) för definition av d, där Φ(x) representerar antagen 

fördelningsfunktion. I artikeln skriven av Massey ges värden för da som 

gäller för olika signifikansnivåer, α, och varierande antal av antalet 

datapunkter. I Tabell 2 ges definitionen av de kritiska värdena för fyra 

olika signifikansnivåer och då antalet datapunkter överstiger 35 stycken.  

Om skillnaden d understiger det uppsatta kriteriet da anses att den 

antagna fördelningen kan accepteras med den valda signifikansnivån, α 

(Ang & Tang, 2007). Signifikansnivån anger sannolikheten att observerad 

data antas tillhör en viss fördelning trots att så inte är fallet. Normalt 

används 0.05 som signifikansnivå vid KS test.  

 
𝑆(𝑥) = 𝑘/𝑁 (6)  

 

𝑑 = max|𝛷(𝑥) − 𝑆(𝑥)|  (7)  

Tabell 2 - Kritiska värden, da, för den absoluta skillnaden mellan kumulativ fördelning mellan 
urval och population 

Antal 

datapunkter 

(N) 

Signifikansnivå (α) 

0,20 0,15 0,10 0,05 0,01 

≥ 35 
1,07

√𝑁
 

1,14

√𝑁
 

1,22

√𝑁
 

1,36

√𝑁
 

1,63

√𝑁
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Figur 18 - Spridningsdiagram för två variabler X och Y (Ang & Tang, 2007) 

Korrelation och linjär regressionsanalys 

För att undersöka om det finns något samband mellan variabler kan 

regression användas och om sambandet antas vara linjärt utförs en linjär 

regressionsanalys. Vid utförandet av linjär regressionsanalys söks den 

räta linje som passar data bäst. Genom att utföra en korrelationsanalys 

där en korrelationskoefficient räknas ut kan graden av sambandet mellan 

två variabler bestämmas. 

Linjär regression med konstant varians 

Vid plottning av parvisa datapunkter kan dessa visa en viss spridning och 

diagram som visar detta kallas spridningsdiagram, se Figur 18. Från 

Figur 18 är det möjligt att säga att Y tenderar att öka när X ökar, men om 

värdet av variabeln X=x är känt medför inte detta fullkomlig information 

av variabeln Y. Från figuren är det också möjligt att utläsa medelvärdet av 

Y då X ökar och om detta samband är linjärt beskrivs det av linjär 

regression; 

 

𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 (8)  

 

där 𝛽1 och 𝛽2 kallas regressionskoefficienter. Ekvation (8) kallas 

regressions ekvation och representerar regressionen av Y på X. Beroende 

på regressionskoefficienterna kan flera linjer som passar in på data väljas. 

För att hitta den ”bäst” anpassade linje till datapunkterna kan den linje 

som passerar genom datapunkterna med minsta kumulativa fel 

bestämmas genom att använda minsta kvadratmetoden. Detta görs 



34 | Litteraturstudie 

 

genom att räkna ut den absoluta skillnaden mellan den tänka linjen, 𝑦𝑖
′ =

𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖, och det observerade värdet, 𝑦i. Det totala absoluta felet för alla 

datapunkter kan mätas i form av det totala kumulativa kvadratfelet, Δ2; 

 

∆2= ∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖
′)2

𝑁

𝑖=1

 (9)  

Genom att minska det totala kumulativa kvadratfelet kan 

regressionskoefficienterna till en rak linje bestämmas enligt följande; 

 

�̂�1 = �̅� − �̂�2�̅� (10)  

 

och 

�̂�2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
 (11)  

 

där 

∑ = ∑  

𝑁

𝑖=1

 

�̅�, �̅� = medelvärdet av X respektive Y 

𝑁 = antalet observationer 

 

Regressionslinje för minsta kvadratfelet kan därför skivas som; 

 

𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) = �̂�1 + �̂�2𝑥 (12)  

 

Den varians av Y som är intressant måste vara beroende av ett givet 

värde av X, de vill säga Var(𝑌|𝑋 = 𝑥). En uppskattning av denna varians, 

där den antas vara konstant med x kan ses nedan; 

 

𝑠
(𝑌|𝑥)
2 =

∆2

𝑁 − 2
 (13)  

 

Om den beroende variansen 𝑠
(𝑌|𝑥)
2  är liten, nära noll, är det möjligt att 

intuitivt säga att ekvationen för den linjära regressionen ger en bra 

förutsägelse av Y för givna värden på X.  
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Korrelations analys 

Även om den beroende variansen 𝑠
(𝑌|𝑥)
2  kan uppskatta hur väl ekvationen 

för den linjära regressionen förutspår Y för givna värden på X är 

korrelationskoefficienten ett bättre statistiskt mått på det linjära 

sambandet mellan två godtyckliga variabler X och Y (Ang & Tang, 2007). 

Noggrannheten för det förutspådda medelvärdet av Y för givet värde av X 

kommer bero på korrelationskoefficient och kan beräknas med följande 

ekvation; 

 

�̂� = �̂�2

𝑠𝑌

𝑠𝑋

 (14)  

där 

 

𝑠𝑌
2 är den ursprungliga variansen för Y och beräknas på motsvarande sätt 

för X.  

Värdet av korrelationskoefficienten ligger mellan -1 till 1. Om värdet är 

stort, nära ±1, finns det en stark linjär korrelation mellan X och Y. Om 

värdet däremot är litet, nära noll, indikerar detta på att det inte finns 

någon linjär korrelation mellan X och Y. 

 

𝑠𝑌
2 =

1

𝑛 − 1
∑ 𝑦𝑖

2 − 𝑁�̅�2

𝑁

𝑖=1

 (15)  
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3. Studerade spontprojekt 

3.1. Introduktion 

I kapitel 3 presenteras vilka projekt som har studerats och vilken typ av 

data som inhämtats för dessa. Vidare ges en ingående beskrivning av de 

metoder som använts för att bearbeta inhämtad data och vilka 

förenklingar som gjort i samband detta. Använda metoder ligger till 

grund för alla resultat som presenteras i kapitel 4 och har därför 

betydelse för vilka slutsatser, och kvalitén av dessa, som kan dras utifrån 

arbetet i helhet.  

Kapitlet är uppdelat på följande sätt, i avsnitt 3.2 ges en 

sammanfattning av vilka projekt som studerats, deras omfattning, antalet 

sonderingspunkter, region, typ av utrustning samt material som använts. 

I avsnitt 3.3 beskrivs varifrån data har inhämtats och i vilken form den då 

var presenterad samt en utförlig beskrivning av de metoder som använts 

för att få fram önskad information från respektive typ av data och hur 

denna sammanställts. 

3.2. Spontprojekt 

Vid studien har nio projekt, utförda av Skanska Sverige AB, studerats och 

dessa presenteras i Tabell 3. Projekten har valts ut med avseende på 

storlek, område samt att tillräcklig information funnits tillgänglig. Sju av 

projekten är lokaliserade inom region öst, som innefattar 

Stockholmsområdet och Uppsala. De två resterande projekten är från 

Göteborgsområdet, som vidare benämns region väst, och från Kalmar, 

benämns region sydöst.  

I huvudsak har två olika vibratorsystem använts i de studerade 

projekten och båda är av typen maskinmonterade, ett monterat på mast 

och ett på konventionell grävmaskin. I Tabell 5 ges en närmare 

beskrivning av dessa två spontmaskiner i form av de arbetsparametrar 

som påverkar den neddrivande kraften. I tabellen benämns de två 

systemen som spontmaskin 1 (SM 1) och spontmaskin 2 (SM 2). Där den 

först nämnda är av fabrikat ABI och alltså monterad på mast och den 
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andra maskinen är av typen Movax och således monterad på 

konventionell grävmaskin. Vissa delar av några enstaka projekt har även 

drivits med ett tredje vibratorsystem av fabrikat Movax SG75-TR. Denna 

vibrator har något större teoretisk drivkraft jämfört med SM 2 men 

överensstämmer i övrigt med denna. Skälet till att denna maskin inte är 

inkluderad i studien är att den använts i få projekt och att det inte 

framgår när denna vibrator eller typen SG65-AR har använts. Vidare går 

det att utläsa ur Tabell 5 att SM 1 har större teoretisk drivkraft då både 

den statiska överlasten och centrifugalkraften har ett större värde. SM 1 

har också variabla vibratorer vilka möjliggör för resonansfri start och 

stopp samt varierad storlek på centrifugalkraften. Det framgår inte i 

Tabell 5 men båda maskinerna kan även variera med vilken frekvens 

excentervikterna snurrar, det som angivits i tabellen och vad 

centrifugalkraften har beräknats på är de som anges som normal 

arbetsfrekvens vid spontdrivning. Variationen av frekvensen sker genom 

variation av oljetrycket från det hydrauliska kraftaggregatet. 

I Tabell 4 ges en sammanställning av de studerade projekten, där har 

insamlad data dels summerats för alla projekt och dels för respektive 

spontmaskin. Det bör noteras att projekt 7 ej har inkluderats i varken 

summeringen för SM 1 eller 2 då detta projekt har drivits med båda 

maskinerna.  

I övrigt har spontplankorna drivits av ett flertal maskinförare, sett till 

alla projekt. Även arbetsledare och övrig personal har varierat mellan 

projekten.  

 

Tabell 3 - Studerade projekt 

Projekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Region Öst Öst Öst Öst Öst Öst 
Syd-

öst 
Öst Väst 

Längd driven 
spont [km] 

5,2 3,9 9,7 5,3 8,3 2,3 9,5 1,8 5,8 

Antal 
spontdagar 

[st] 

38 18 73 28 35 11 36 11 25 

Spontmaskin SM 1 SM 2 SM 1 SM 2 SM 1 SM 2 
SM 1 

SM 2 
SM 1 SM 2 

Profil 
spontplanka 

U U 
Z 

U 
U U U U U U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

32 29 15 7 34 15 15 2 8 
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Tabell 4 – Data för studerade projekt sammanställt för alla projekt samt för projekt utförda 
med spontmaskin 1 och 2 

 Alla projekt SM 1 SM 2 

Längd driven spont 
[km] 

51,8 26,1 17,3 

Antal spontdagar 
[st] 

275 157 82 

Jord-
bergsonderingar 

[st] 

157 83 59 

 

Tabell 5 - Arbetsparametrar för spontmaskin 1 och 2 

 
SM 1 SM 2 

Källa (ABI, 2017) (Movax, 2018) 

Fabrikat ABI MRZV 20V Movax SG-65AR 

Vibratorsystem Monterat på mast Monterad på grävmaskin 

Statisk överlast 
[kg] 

4045 3320 

Statiskt moment, 
Me [kgm] 

0-20 6,6 

Normal 
Arbetsfrekvens, 

f  [RPM] 

2135 3000 

Centrifugalkraft, 
Fc [kN] 

1000 650 

 

3.3. Inhämtning och sammanställning av data 

Som tidigare nämnts har all data som används hämtats från projekt som 

utförts av Skanska Sverige AB. Nedan beskrivs inhämtad data samt hur 

dessa data har används och sammanställts.  

Parameter från geoteknisk undersökning 

De geotekniska undersökningar som funnits tillgängliga har utförts av 

diverse olika företag, exempelvis WSP, Bjerking, Grontmij och Sweco. 

Den information som genomgående har funnits tillgänglig är jord-

bergsonderingar, viktsondering, hejarsondering, samt CPT. Den 

undersökningsmetod som används inom ramen för detta arbete är jord-

bergsonderingarna. Detta beror på att det funnits många 

sonderingspunkter av denna typ och att dessa därmed lättare kunnat 

kopplas till olika sträckor av den vibrerade sponten. Denna sonderingstyp 

är vanlig i de studerade projekten då den kan avgöra blockigheten i 

jorden samt bergnivån. Detta är relevanta faktorer för spontdrivning då 
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spont ofta drivs till berg och blockig jord kan vara ett problem vid 

nedrivning.  

Från de geotekniska undersökningarna har jord-bergsondering av 

klass 2-3 används. Den parametern som sammanställts för varje 

sonderingspunkt är borrmotståndet, mätt i antalet sekunder per 0,20 

meter neddrivning av borrkrona. Vid sammanställningen av denna 

parameter har ett medelvärde uppskattats och eftersom data för 

borrmotståndet endast funnits tillgänglig som ritningar utan numeriska 

värden hart medelvärde utvärderats utifrån visuell uppskattning, se Figur 

19. Medelvärdet har uppskattats från markytan till underkant av 

spontplanka. I Figur 19 ges tre exempel på hur ett medelvärde för 

borrmotståndet har tagits fram med hjälp av en visuellt uppskattad linje. 

Utifrån linjen och skalstocken i figurens nederkant har ett värde 

uppskattats. I figuren har även underkant av spontplankan markerats, 

där de två graferna till vänster visar spontdrivning till berg medan grafen 

till höger visar en planka driven till en specifik nivå i jorden.  

 

Figur 19 – Antaget medelvärde för borrmotståndet från utförda jord-bergsonderingar 
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Kapacitet från spontprotokoll och dagbok 

Information gällande kapaciteten för spontdrivningen, alltså hur snabbt 

spontplankor har drivits under en arbetsdag, har inhämtats från 

spontprotokoll och dagboksanteckningar för respektive projekt. 

Ett spontprotokoll är ett protokoll som upprättas i alla projekt där 

spont ska drivas. Dessa fylls först i av maskinföraren som driver ned 

sponten och kompletteras sedan av administrativ personal på projekten. 

Protokollen följer i regel en av Skanska uppställd mall och ser därför 

överlag likadana ut. Den information som inhämtats från protokollen till 

detta arbete är, för varje spontplanka, följande: typ av spontmaskin, 

löpnummer på spontplanka, typ av spontplanka, datum för neddrivning, 

längd på planka samt nivå på underkant spontplanka. Utifrån denna 

information har alla plankor som drivits samma datum sammanställts i 

antal, totalt längd samt medellängd. För att sedan kunna utvärdera hur 

snabbt drivningen varit en specifik dag behövs den totala längden 

relateras mot antalet arbetade timmar. Denna information tillsammans 

med eventuella stopp och antalet använda spontmaskiner finns att utläsa 

ur projektets dagbok. 

För varje projekt förs en dagbok där information som rör arbetet som 

utförs registreras. Exempel på sådan information är: vilket arbete som 

gjorts, arbetstider, problem som uppstått under dagen och vilka maskiner 

som används. Den information som inhämtats från dagböcker inom 

ramen för detta arbete är den effektiva sponttiden och antalet 

spontmaskiner som använts. Med den effektiva sponttiden menas antalet 

timmar som spont har drivits under en dag, vilket ges av arbetstider 

minus registrerade avbrott från arbete. Den tid som används vid 

beräkning av kapaciteten för projekt inkluderar därav all produktionstid 

och inte bara den precisa tiden det tar från att plankan börjar drivas till 

det att drivningen avbryts. Arbetet med att driva spont inkluderar många 

fler tidskrävande moment, exempelvis framtagning av ny planka, 

positionering av denna innan drivning och eventuell skarvning.  

Likt för spontprotokollen finns en mall för hur en dagbok ska 

upprättas och vilken information som skall föras in i denna. Dock har 

detaljnivån i dagböckerna varit väldigt varierande mellan de olika 

projekten som studerats. Exempelvis har motsägande information mellan 

spontprotokoll och dagbok stötts på i vissa fall, detta har oftast handlat 

om att ett fåtal spontplankor har varit registrerade som neddrivna under 

en dag samtidigt som det i dagboken rapporteras full arbetsdag utan 



42 | Studerade spontprojekt 
 

 

några uppehåll. I de fall denna brist av information varit uppenbar har 

dessa dagar uteslutits ur sammanställningen.  

Kapaciteten presenteras i antalet meter spont som drivs ned per 

timme och ger således ett slags medelvärde av hastigheten för en 

arbetsdag. Antalet meter spont syftar till den längd som drivits ned i 

jorden och inte den sträcka som den sammanhängande sponten täcker 

vid markytan och antalet timmar beräknas som all produktionstid under 

motsvarande dag  

Placering av spont och sonderingspunkter 

Spontplankor som har drivits ned i följd och samma datum kallas här för 

spontsträckor. Dessa spontsträckor har sedan kopplats till de olika 

sonderingspunkterna som genomförts för de olika projekten. För en del 

av projekten har det funnits få sonderingspunkter och avstånden mellan 

dessa och spontsträckorna har varit varierande. En del sonderingar har 

varit placerade i direkt närhet till spontsträckorna och för ett fåtal 

sträckor har närmsta sonderingspunkt varit ett tiotal meter bort. För 

plankor drivna under samma arbetsdag har spontsträckan i de flesta fall 

varit sammanhängande. I några projekt har dock spontarbetet utförts på 

flera platser under samma dag och därmed består av flera spontsträckor. 

Utifrån ritningar innehållande placering av sonderingspunkter och 

projekterad spontlinje har de sonderingspunkter som funnits i 

närområdet för den slagna sträckan visuellt valts ut. I det fall där det 

funnits flera sonderingspunkter i närområdet av den slagna 

spontsträckan har ett medelvärde för dessa räknats ut för 

borrmotståndet. 
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4. Resultat 

4.1. Introduktion 

Data från spontprotokoll, geotekniska undersökningar och dagböcker har 

sammanställts för varje projekt enligt beskrivning som ges i kapitel 3. Två 

dataprogram har använts för att frambringa de resultat som presenteras i 

detta kapitel. Microsoft Excel har används för att sammanställa inhämtad 

data och MATLAB har används för beräkningar och skapande av diagram 

som visas i figurerna nedan.  

Analysen av hur hastigheten av spontdrivningen påverkas av rådande 

jordförhållanden för studerade projekt visas i avsnitt 4.2. I detta avsnitt 

har kapaciteten av spontdrivningen kopplats mot respektive utvärderat 

värde för borrmotståndet vid jord-bergsondering. Eventuella samband 

mellan dess två parametrar har även undersökts statistiskt.   

I avsnitt 4.3 presenteras resultat från sammanställningen av 

kapacitetuppföljningen som genomförts på de nio studerade 

spontprojekten. De sammanställda värdenas spridning i förhållande till 

två teoretiska fördelningsfunktioner presenteras samt uppskattning om 

hur bra anpassningen till dessa är ges av genomfört KS test. 

4.2. Kapacitet kontra borrmotstånd 

För varje värde på kapaciteten har ett motsvarande värde på 

borrmotståndet vid jord-bergsondering utvärderats. Dessa parvisa värden 

har analyserat för att kontrollera hur neddrivningshastigheten av 

spontplankor påverkas av de aktuella jordförhållandena. Som nämnts 

tidigare inkluderar beräkningen av kapaciteten tidsåtgången för alla 

produktionsmoment nödvändiga vid neddrivning av spont och inte bara 

den effektiva tiden då plankan faktiskt drivs. Förhållandet mellan 

neddrivningshastigheten och jordförhållandena då endast den effektiva 

tiden för spontdrivning inkluderats har tidigare studerats av andra, bland 

annat av Massarch, Fellenius och Bodare, och två exempel på detta 

presenteras i kapitel 2 och mer specifikt i Figur 10 och 11. 

 I Figur 20-22 är kapaciteten och motsvarande värde för 

borrmotståndet presenterat för alla projekt, projekt utförda med SM 1 
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respektive projekt utförda med SM 2. I Figur 20 har datapunkterna 

särskilts utifrån typ av spontmaskin, med undantag för projekt 7 som 

drivits med båda maskinerna. I de andra två figurerna, Figur 21 och 22, 

har punkterna markerats utifrån specifikt projekt. I figurerna nedan finns 

även en linje för linjär regression utritad, klargörande kring detta ges i 

efterföljande avsnitt. Vad som framgår av figurerna, oavsett uppdelning 

av data, är att inget samband tycks finnas mellan kapaciteten och jord-

bergsonderingen. Exempelvis i Figur 20 uppmäts ett spann på 

kapaciteten från knappt 5 upp till nästan 50 m/h för samma värde på 

borrmotståndet, 3 s/0,20m. I Bilaga A ges diagram över sambandet 

mellan kapaciteten och utvärderat borrmotstånd för varje enskilt projekt. 

 

 

Figur 20 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från alla 
projekt 
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Figur 21 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt utförda med SM1 

 

 

Figur 22 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt utförda med SM2 
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Korrelation och linjär regressionsanalys 

Regressionsanalysen har genomförts på förhållandet mellan kapaciteten 

och utvärderat värde för borrmotståndet, för att mäta sambandet mellan 

dessa två parametrar. Som sagt förefaller det, baserat på Figur 20-22, att 

inget sådant samband föreligger. Denna analys ger dock ett värde på detta 

antagande. Som analysmetod har linjär regression valts och detta baseras 

på hur sambandet mellan drivningshastighet och antal slag vid 

hejarsondering förefaller i Figur 10 och 11. Den korrelation som påvisas 

av Massarch, Fellenius och Bodare i dessa två figurer tyder på ett linjärt 

eller i närheten av linjärt samband mellan dessa parametrar. 

I Tabell 6 ges värdena för regressionskoefficienterna, alltså de som ger 

den räta linjen, och korrelationskoefficienten från genomförd korrelation- 

och regressionsanalys för alla projekt, projekt utförda med SM 1 samt 

projekt utförda med SM 2. Korrelationskoefficienten är ett statistiskt 

mått för hur väl de parvisa värdena för kapaciteten och borrmotståndet 

vid jord-bergsondering förhåller sig till varandra, utifrån ett linjärt 

antagande. Ett värde på ±1 tyder på starkt samband och ett nära noll på 

inget samband. Beräknade värden på korrelationskoefficienten är i 

princip lika med noll, vilket stärker det bild om att inget samband går att 

påvisa utifrån insamlad data. Figur 20-22 visar den beräknade räta linjen 

som motsvaras av de två regressionskoefficienterna. 

4.3. Kapacitet 

Från de studerade projekten, se Tabell 3, har kapaciteten för 

spontdrivningen sammanställts och analyserats. Som nämnts i tidigare 

avsnitt ges kapaciteten av medelvärdet av neddrivningshastigheten för en 

arbetsdag, mätt i meter driven spont per timme.  

 

Tabell 6 - Regressionskoefficienter och korrelationskoefficient från korrelation och linjär 
regressionsanalys 

 Alla projekt SM 1 SM 2 

Regressionskoefficient 

β1 
18 16 24 

Regressionskoefficient 

β2 
0,23 0,24 -0,26 

Korrelationskoefficient 

ρ 
0,025 0,029 -0,022 
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I detta avsnitt har fördelningen av de framtagna värdena på 

kapaciteten analyserats, med tre olika kombinationer av data. 

Fördelningar för varje enskilt projekt återfinns i Bilaga A. Observerade 

fördelningar har utvärderats utifrån vilken statistisk fördelning som de 

bäst överensstämmer med. Teoretisk normalfördelning och 

lognormalfördelning för de observerade värdena är de statistiska 

fördelningar som den verkliga fördelningen jämförts med, där 

lognormalfördelningen beräknats med den naturliga logaritmen.  

Fördelning 

Kapaciteten har analyserats utifrån tre olika uppdelningar av data och 

dessa är: alla projekt tillsammans, projekt utförda med SM 1 separerat 

och med SM 2 separerat.  

I Tabell 7 presenteras medelvärden och standardavvikelsen och från 

denna framgår att hastigheten av spontdrivningen har varit snabbare i 

projekt utförda med SM 2 jämfört med SM 1 och att samtliga 

uppdelningar har värden på standardavvikelsen som ligger kring hälften 

av medelvärdet. Då projekt utförda med SM 1 har, ungefär, dubbelt så 

många datapunkter som de utförda med SM 2 har denna spontmaskin 

större påverkan på värdena då alla projekt studeras.  

I Figur 23-25 visas fördelningen av de observerade värdena i form av 

histogram samt kurvorna för de två använda teoretiska fördelningarna, 

för alla projekt, projekt utförda med SM 1 respektive projekt utförda med 

SM 2. Delintervall för histogrammen är beräknade med Freedman-

Diaconis regel. I dessa figurer framgår att ingen av de två 

fördelningskurvorna ger en passform till histogrammet som är markant 

bättre än den andra, dock kan vissa återkommande drag urskiljas. I alla 

tre figurer, men i huvudsak Figur 23 och 24, syns en förskjutning av 

histogrammens topp mot vänster och en utdragen svans mot de högra 

värdena. Detta överensstämmer mer med formen av kurvan för 

lognormalfördelningen än för normalfördelningen. Sett till den högra 

delen av histogrammen, höga värden på kapaciteten, tycks normalkurvan 

dock följa observerade värden bättre. Ur Figur 23-25 framgår också att 

värdena för kapaciteten har en stor spridning för de studerade projekten.  
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Tabell 7 - Medelvärde och standardavvikelse av kapacitet för alla projekt samt projekt 
utförda med SM 1 och 2 

 Alla projekt SM 1 SM 2 

Medelvärde 
μ [m/h] 

19 18 22 

Standardavvikelse 
σ [m/h] 

10 9 10 

 

 

 

Figur 23 – Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från samtliga projekt 
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Figur 24 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt utförda med SM 1 

 

 

Figur 25 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt utförda med SM 2 
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Jämförelse av fördelningar 

För att kunna uppskatta hur väl de två statiska fördelningarna, normal 

och lognormal, stämmer överens med de verkliga värdena har ett KS test 

utförts. Som nämnts i tidigare kapitel beräknas den absoluta skillnaden 

mellan stegfunktionens och fördelningsfunktionens kumulativa kurvor då 

ett KS test utförs.  Denna uppmätta skillnad jämförs sedan med uppsatta 

kriterier som beror av vald signifikansnivå och antalet datapunkter bland 

de observerade data.  

Från KS test framgår att om den uppmätta skillnaden är mindre än 

det kritiska värdet ska den föreslagna fördelningen accepteras med vald 

signifikansnivå. För denna analys har en signifikansnivå på fem procent 

valts och detta motsvara risken att finna ett samband mellan fördelningar 

trots att så inte är fallet. Antalet datapunkter varierar mellan de tre 

uppdelningarna som gjorts och antalet datapunkter samt hur kritiskt 

värde på da beräknas presenteras i Tabell 4 respektive Tabell 2. I Tabell 8, 

nedan, har de värden som beräknats vid analys av alla projekt, projekt 

utförda med SM1 samt projekt utförda med SM2 tabellerats. Från 

tabellen framgår att båda fördelningarna kan accepteras, alltså att 

uppmätta skillnader är mindre än de kritiska värdena, med ett undantag.  

Skillnaden mellan normalfördelningen och stegfunktionen för alla projekt 

sammanlagda överstiger det kritiska värden och kan således, i strikt 

mening, inte accepteras. Dock är kriterierna för framtagandet av de 

kritiska värdena ingen exakt vetenskap och differensen mellan uppmätt 

skillnad och kritiskt värde kan förmodligen försummas. Vidare framgår 

det av Tabell 8 att den absoluta skillnaden, för alla tre uppdelningar, är 

minst mellan lognormalfördelningen och stegfunktionen. 

 

Tabell 8 - Skillnad mellan stegfunktion och tänkta fördelningsfunktioner samt kritiskt värde 
för KS test för alla projekt och projekt utförda med SM 1 och 2 

 Alla projekt SM 1 SM 2 

Kritiskt värde 

da 
0,082 0,11 0,15 

Skillnad mot 
normalfördelning 

dnormal 
0,083 0,095 0,091 

Skillnad mot 
lognormalfördelning 

dlog 
0,060 0,057 0,078 
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Figur 26-28 visar motsvarande kumulativ fördelning för de kurvor 

som ges i Figur 23-25 samt att de observerade värdena i dessa figurer är 

presenterade utifrån stegfunktionen, S(x). Dessa tre figurer ger både en 

bild av hur passformen mellan de teoretiska fördelningarna och 

stegfunktionen är och en inblick i vilken skillnad som beräknas av KS 

testet. Likt figurerna i föregående avsnitt ger Figur 26-28 inget 

övervägande stöd för att någon av de två studerade fördelningarna har 

markant bättre passform än den andra, dock är några av de tidigare 

introducerade tendenserna återkommande i dessa figurer. För Figur 26-

27 tycks den lognormalfördelande kurvan följa stegfunktionen bäst fram 

tills dessa att de kumulativa fördelningarna börjar närma sig ca 65 

procent och därefter förefaller normalfördelningen påvisa en bättre 

passform. Figur 28 visar en stegfunktion med större variationer och 

mellan dessa fördelningar är det än svårare att se vilka som stämmer bäst 

överens med vilka.  

 

 

Figur 26 - Kumulativ fördelning för stegfunktion, normalfördelning och lognormalfördelning 
baserat på kapacitet insamlat från samtliga projekt 
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Figur 27 - Kumulativ fördelning för stegfunktion, normalfördelning och lognormalfördelning 
baserat på kapacitet insamlat från projekt utförda med SM 1 

 

 

Figur 28 - Kumulativ fördelning för stegfunktion, normalfördelning och lognormalfördelning 
baserat på kapacitet insamlat från projekt utförda med SM 2 
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5. Analys och slutsatser 

5.1. Introduktion 

I detta femte och avslutande kapitel analyseras och diskuteras resultatet 

som presenterats i kapitel 4. I avsnitt 5.2 analyseras korrelationen mellan 

kapaciteten och utvärderat borrmotstånd från jord-bergsondering, samt 

att en diskussion förs angående resultatet av kapaciteten för alla projekt, 

men även för respektive spontmaskin. Även de osäkerheter som funnits i 

de data som har inhämtats diskuteras. Vidare i avsnitt 5.3 redovisas det 

slutsatser som avser att besvara arbetets frågeställning och slutligen i 

avsnitt 5.4 ges en sammanställning av förslag på framtida arbeten inom 

ämnesområdet. 

5.2. Analys 

Analys och diskussion av de resultat som presenteras i kapitel 4 har delats 

upp i tre avsnitt. Det första fokuserar på sambandet mellan kapacitet och 

jordförhållanden, det andra på fördelningen av kapacitet och den sista 

delen på osäkerheter i insamlad data. 

Kapacitet kontra borrmotstånd  

Utifrån resultaten i avsnitt 4.2, gällande sambandet mellan kapaciteten 

och utvärderat borrmotstånd från jord-bergsondering, tycks en tydlig 

slutsats vara att inget samband föreligger mellan dessa parvisa värden. 

Samtidigt presenteras i avsnitt 2.4 fakta som tyder på att ett sådant 

samband bör finnas. Det starkaste stödet för detta är resultatet av den 

vetenskapliga artikel skriven av Massarch, Fellenius och Bodare (2017) 

som påvisar att ett tydligt samband mellan hastigheten vid spontdrivning 

och jordförhållandena finns. Men även Qin et al. (2017) fastställer i sin 

artikel att jordrelaterade faktorer är det som påverkar 

drivningshastigheten i störst utsträckning och i intervjun med Falkbrink 

(2018) lyfts jordförhållandena fram som en viktig faktor. För denna 

motsägelse i resultat kan flertalet rimliga förklaringar ges men att 

fastställa den huvudsakliga förklaringen är svårare. 
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En stor skillnad mellan resultaten från litteraturstudien och de för 

detta examensarbete är att båda de ovan nämnda artiklarna har studerat 

spontdrivning enskilt. Endast den tid det tar från att plankan börjar 

vibreras ned i marken till dess att drivningen avslutas har medräknats. 

För sammanställning av data för detta arbete har alla nödvändiga 

moment, för att få en sammanhängande spontvägg i marken, och deras 

respektive tidsåtgång inkluderats. Detta leder självklart till att den 

arbetstid som påverkas av rådande jordförhållandena späds ut i 

förhållande till den totala arbetstiden och att jordens påverkan på 

kapaciteten då minskar. Frågan är om det går att dra slutsatsen att 

minskningen av jordens påverkan på den totala tiden är så pass stor, sett 

till ett helt projekt, att jordförhållandena inte är av speciellt stor betydelse 

vid projektering och genomförande av spontprojekt. Sett till resultaten i 

kapitel 4 är detta en logisk slutsats, vilken i sig inte nödvändigtvis 

behöver motsäga de två ovan nämnda artiklarna. Även om ett samband 

föreligger mellan neddrivningshastigheten och jordförhållandena kan 

detta fortfarande vara obetydligt sett till ett helt projekt.  

En annan förklaring till resultatets utseende kan vara använd 

parameter som mått på jordens egenskaper. För att kunna representera 

rådande jordförhållanden och ge dessa ett numeriskt värde har jord-

bergsonderingen valts och mer specifikt borrmotståndet, mätt i antalet 

sekunder för 0,20 meter penetration. Skälet till att denna sonderingstyp 

valts ut är att den är den överlägset vanligaste metoden i de studerade 

projekten och har på så sätt varit lätt att koppla till enskilda 

spontsträckor. Det är också viktigt att belysa ett av examensarbetets mål, 

vilket är att underlätta för projektering och genomförande av framtida 

spontprojekt. En del för att uppnå detta bör då vara att eventuella verktyg 

utgår från den information som finns tillgänglig inför projekt och denna 

sonderingsmetod kommer mest troligt även i framtiden vara vanligt 

förekommande. Jord-bergsondering är den enda metod som med 

säkerhet kan bestämma bergets nivå och då sponter ofta drivs till berg är 

detta en viktig parameter. Detta tankesätt rättfärdigar även metoden som 

använts för att uppskatta medelvärdet av borrmotståndet för varje jord-

bergsondering. Genom att visuellt uppskatta borrmotståndet kommer 

inte ett exakt värde fås, men det är en snabb uppskattning och en metod 

som med enkelhet skulle kunna användas i projektering av framtida 

projekt.  

Även om valet av borrmotståndet som representant för 

jordförhållandena går att rättfärdiga utifrån tillgänglig data är det också 
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viktigt att diskutera hur väl den representerar det motstånd en 

spontplanka utsätts för vid neddrivning. Detta är av betydelse för att 

fortsatt kunna värdera de resultat som påvisats mellan kapaciteten och 

jordförhållandena. Sett till studerad litteratur på området finns ingen 

information kring jord-bergsondering kopplad till spontdrivning. 

Exempelvis använder både Massarch, Fellenius och Bodare (2017) och 

Martin (2002) andra sonderingsmetoder för att studera sambandet 

mellan drivning av spontplanka och jordsondering. Sett till det 

principiella utförandet av jord-bergsondering, där utrustningen borras 

ned i marken, och drivning av spontplankor finns det vissa tydliga 

skillnader. Exempelvis har spontplankor en stor mantelarea som bör ha 

stor inverkan på den friktion plankan utsätts för, jämfört med 

sonderingen där det största motståndet sker mellan borrkronan och 

marken. Vidare vibrerar spontplankan, framförallt i vertikalled men även 

i horisontellt, jämfört med jord-bergsonderingen som roteras och pressas 

ned. Denna principiella skillnad är inget som går att utvärdera till fullo 

inom ramen för detta arbete utan är förmodligen ett helt arbete i sig. 

Trots dessa likheter och olikheter mellan jord-bergsondering och 

neddrivning av spontplankor ger borrmotståndet likväl ett mått på 

svårigheten att penetrera jorden. Även hejarsondering, som används i 

Massarch, Fellenius och Bodares undersökning, skiljer sig principiellt 

mot neddrivning av spont, men ger trots detta en bra uppfattning om 

jordförhållandena. Men som nämnt i litteraturstudien finns det många 

aspekter som tycks påverka en spontplanka som drivs ned och som 

eventuellt skulle tala emot valet av borrmotståndet som parameter. Bland 

annat tyder Vikings (2002) resultat på att vibrationerna vid 

spontdrivning kan påverka jordens motstånd och detta är föga troligt en 

aspekt som medelvärdet av borrmotståndet inkluderar. Likt Viking och 

Martin (2002) skulle stor vikt kunna läggas vid att finna en optimal 

sonderingsmetod som återspeglar interaktionen mellan spontplankan och 

jorden på ett korrekt sätt. Men för att återigen referera till ett av arbetets 

mål, att underlätta vid framtida projektering, bör analyser utgå från 

tillgänglig information.  Med detta sagt finns det självklart inget som 

hindrar att i framtiden använda andra sonderingsmetoder vid 

projektering av spontprojekt.  

Som presenteras i intervjun med Toreheim (2018) skulle ett tydligt 

samband mellan kapacitet och borrmotstånd, utvärderat från jord-

bergsondering, ha flertalet användningsområden. Ett sådant var vid 

förhandling om ändring och tilläggsarbeten med kund. Då inget tydligt 
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samband påvisas är detta därav uteslutet, dock skulle resultatet kunna 

användas ur ett annat perspektiv. Istället för att påvisa att en viss 

kapacitet bör ha uppnåtts utifrån projektets förutsättningar kan resultatet 

användas för att påvisa att jord-bergsonderingar inte är lämplig för att 

beräkna kapacitet. Om spontdrivningen går långsammare än beräknat 

kan inte antalet sonderingspunkter användas som skäl, från kundens 

sida, till att entreprenören borde ha förutspått detta vid projektering och 

innan överenskommelse om pris gjordes. Detta tankesätt går självklart att 

applicera i omvänd ordning, ur kundens perspektiv. Entreprenören kan 

inte begära fler jord-bergsonderingar med argumentet att de vill förutse 

kapaciteten för ett framtida projekt. 

Kapacitet  

Utvärderad kapacitet för studerade projekt indikerar att hastigheten vid 

drivning för SM 2 är snabbare än för SM 1. Endast sett till de uppgifter, 

för spontmaskinerna, som presenteras i Tabell 5 är detta ett förvånande 

resultat, eftersom SM 1 är den kraftfullare maskinen och bör således 

lättare driva ned plankorna i jorden. Men i intervjun med Falkbrink 

(2018) ges en tydlig förklaring till varför data ser ut som den gör. 

Maskinen av typen Movax, alltså SM 2, beskrivs som smidigare och 

minskar då tiden för de flesta arbetsmomenten runt om kring själva 

drivningen av plankan. Exempelvis beskrivs framtagandet av ny planka 

som en stor skillnad mellan de två maskinerna. Med tanke på att 

Falkbrink har lång erfarenhet av spontdrivning och är av uppfattningen 

att maskiner av typen Movax i regel är snabbare ger detta stor 

trovärdighet för att denna uppmätta skillnad verkligen existerar.  

Utifrån de histogram och tillhörande statistiska fördelningsfunktioner 

som presenteras i kapitel 4 kan inga definitiva slutsatser om vilken 

fördelning som bäst överensstämmer med uppmätt data göras. Då inte 

några exempel på utvärderad kapacitet, sett till hela projekt, går att finna 

i litteraturen finns heller ingen annan data att jämföra med. Detta är helt 

enkelt ett outforskat område och eventuella slutsatser kan endas baseras 

på presenterat resultat. Sett till Figur 23-25, som återger resultatet av 

insamlad data, tyder dessa på att lognormalfördelningen har en något 

bättre anpassning till observerade fördelningar. Detta baseras framförallt 

på visuell uppskattning, men även resultatet från utfört KS test stärker 

denna iakttagelse. Rent visuellt passar kurvan för lognormalfördelningen 

bättre till histogrammen för kapaciteten, jämfört med 

normalfördelningens kurva. Fördelningen följer histogrammens snabbt 
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stigande kurva för de lägre värdena och har även en mer utdragen kurva 

mot de högre. Lognormalfördelningen går också mot noll för små värden, 

vilket logiskt är en bättre anpassning då negativ kapacitet inte är möjlig.  

Vad sedan resultaten av kapacitet och motsvarande 

fördelningsfunktion kan användas till rent praktiskt kan diskuteras. Det 

tydligaste användningsområdet för kapaciteten är att utifrån 

presenterade medelvärden kan en snabb uppskattning av förväntad 

tidsåtgång för framtida projekt göras. Men med tanke på den stora 

spridningen i drivningshastighet, för alla tre uppdelningar av data, finns 

en stor risk att slutlig kapacitet skiljer sig mot prognosen. Dock ger en 

sådan prognos en mer enhetlig projekteringsgång mellan olika projekt, 

jämfört med att utifrån, varierande, erfarenhet uppskatta tidsåtgången. 

Ytterligare ett tänkbart användningsområde är att presenterade värden 

för fördelningen av kapaciteten kan användas för analyser av risker och 

möjligheter för projekt. Med hjälp av fördelningarna kan, i teorin, ett tak 

för drivningshastigheten sättas upp, vilket kan ge indikationer för vilka 

möjligheter som finns att genomföra ett projekt snabbare än planerat. På 

samma sätt kan de lägre drivningshastigheterna ge en bild av hur mycket 

längre tid spontdrivningen kan ta. Det kan tänkas att detta skulle kunna 

vara mer användbart om mer specifika fördelningar finns att tillgå, utöver 

endast uppdelning per spontmaskin. Sådana fördelningar skulle kunna ta 

hänsyn till olika parametrar i kombination, exempelvis typ av 

jordförhållanden, storlek på projekt och spontmaskin.  

Osäkerheter i insamlad data 

Den information som insamlats för varje projekt för detta examensarbete 

har som nämnts tidigare kommit från spontprotokoll, dagböcker och 

jord-bergsonderingar. Där de två först nämnda uppförs av Skanska under 

projektets gång och ifylls av personal som arbetar på plats och jord-

bergsonderingen har hämtats ur de geotekniska undersökningarna.  

Sett till spontprotokollen har dessa följt en strikt mall och innehåller 

därför samma information i alla projekt. Protokollen är utformade på ett 

sådant sätt att liten möjlighet till egna tolkningar föreligger, både för de 

personer fyller i uppgifter i protokollet och för de som studerar dessa. 

Detta ger en stor trovärdighet för de uppgifter som finns antecknade och 

som använts, alltså antal drivna spontplankor, antal meter driven spont, 

placering av spont och vilket datum detta skett.  

I motsats till spontprotokollen har de dagböcker som studerats haft ett 

varierande innehåll och skillnad på med vilken detaljnivå anteckningar 
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förts. Detta trots att dagböckerna också använder en, av Skanska, 

standardiserad mall för alla projekt. Skillnaderna beror naturligtvis på att 

det är olika personer, både inom ett specifikt projekt och mellan olika 

projekt, som har ansvarat för att anteckna det arbete som utförts. I detta 

examensarbete har den tid som varje dag läggs ned på att utföra arbete 

med att driva spont sammanställts och därför har stopp i arbetet, som 

inte har med spontdrivning att göra, exkluderats. 

 I alla projekt har det funnit anteckningar om stopp men detaljnivån 

för dessa har varit varierande. Exempelvis har stopp i storleksordningen 

30 minuter och uppåt funnits antecknade i vissa projekt medan det i 

andra endast funnits några få stopp på flera timmar antecknade. En 

anledning till detta kan självklart vara att arbetet flutit på bra, med få 

uppehåll i produktionen, för vissa projekt. Dock har samtidigt dagar då 

endast ett fåtal plankor varit antecknade som neddrivna stötts på och 

dagboken inte ger mer information än att det varit full arbetsdag. Detta 

medför en osäkerhet i data och som nämnts tidigare i rapporten har 

dagar där det varit tydligt att information saknats tagits bort, men i regel 

har de flesta dagar medräknats. Detta är en känd felkälla för insamlad 

data men det är samtidigt svår att uppskatta dess påverkan på det 

slutgiltiga resultatet för fördelningen av kapacitet och sambandet mellan 

kapacitet och jord-bergsondering. För fortsatt arbete inom detta 

ämnesområde skulle en mer specifik studie, av hur lång tid olika 

arbetsmoment förknippade med spontdrivning tar, vara av intresse för att 

minimera denna felkälla. 

Från jord-bergsonderingen har parametern som ska representera de 

jordförhållanden där sponten drivits tagits fram. Förfarandet för hur 

detta gått till beskrivs närmare i kapitel 3. Tillförlitligheten för de värden 

som tagits fram för borrmotståndet är lättare att uppskatta, i jämförelse 

med data från dagböckerna. Eftersom medelvärde har tagits fram visuellt 

för varje jord-bergsondering kommer det uppskattade värdet skilja sig till 

viss del från det verkliga. Men eftersom stor strävan har lagts ned för att 

hitta det verkliga medelvärdet för borrmotståndet bör läsfelen både lägga 

sig över och under det verkliga. Detta leder i sin tur till att det som 

presenterats som förhållandet mellan kapaciteten och borrmotståndet 

mest troligt ger en rättvis bild, i alla fall sett till hur parametern avlästs. 
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5.3. Slutsatser 

Den frågeställning som detta arbete försöker besvara är vilken kapacitet 

som kan förväntas vid spontdrivning och om det går att förutse denna 

utifrån borrmotståndet utvärderat från jord-bergsondering. Kapaciteten 

tycks dock inte gå att förutse utifrån den information som går att utläsa 

från en jord-bergsondering. Flertalet möjliga förklaringar till varför 

resultatet ser ut som det gör har givits varav tre förklaringar anses som 

mer troliga. Dessa är, jordens inverkan har marginell betydelse på den 

totala arbetstiden. En annan tänkbar förklaring är att jord-

bergsonderingen inte återspeglar de parametrar i jorden som är av störst 

betydelse vid neddrivning av spontplankor och slutligen skulle insamlad 

arbetstid från dagböckerna kunna ge en felaktig bild av verkligheten.  

Utifrån sammanställd data för de nio studerade projekten har värden 

för förväntad kapacitet vid spontdrivning tagits fram, se Tabell 9. Dessa 

värden på kapaciteten presenteras i form av medelvärde och 

standardavvikelse och värden ges för var och en av de två aktuella 

spontmaskinerna samt för alla projekt summerade.  

 

Tabell 9 - Förväntat kapacitet vid spontdrivning 

Spontmaskin: 
ABI 

MRZV 20V 

Movax 

SG-65AR 

Båda 

maskintyper 

Medelvärde 
μ [m/h] 

18 22 19 

Standardavvikelse 
σ [m/h] 

9 10 10 

 

  



60 | Analys och slutsatser 
 

 

5.4. Framtida arbeten 

• Undersöka likheterna och olikheterna vid neddrivning av 

jord-bergsond och spontplankor i jord. Detta för att bättre 

kunna uppskatta jord-bergsonderingens möjligheter att 

utvärdera spontbarheten. 

• Försöka finna ett samband mellan kapaciteten vid 

spontdrivning och någon annan parameter från den 

geotekniska undersökningen, exempelvis någon annan typ av 

jordsonderingen. Ett tydligt samband skulle ha stort 

nyhetsvärde och vara användbart i branschen.  

• Studera ett projekt mer ingående och ge en bild av hur lång tid 

olika arbetsmoment förknippade med spontdrivning tar. 

Detta kräver en mycket mer utförlig dagbok eller att en annan 

typ av noggrann tillsyn görs på plats.  
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Bilaga A 

Nedan ges en presentation av insamlad data för var och ett av de 

studerade projekten. Histogrammens delintervall är beräknade med 

Freedman-Diaconis regel och de två statistiska fördelningarna som 

används är normalfördelning och lognormalfördelning.  

 

Projekt 1 

Projekt 1 är utfört med spontmaskin 1 och övrig specifikation för projektet 

är presenterad i Tabell 10. I Figur 29 visas fördelningen av framtagna 

värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska fördelningarna 

som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och borrmotståndet från 

jord-bergsonderingen för projekt 1 är uppvisade i Figur 30.  

 

Tabell 10 - Specifikation projekt 1 

Projekt 1 

Region Öst 

Längd driven 
spont [km] 

5,2 

Antal 
spontdagar 

[st] 

38 

Spontmaskin SM 1 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

32 
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Figur 29 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 1 

 

 

Figur 30 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 1 
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Projekt 2 

Projekt 2 är utfört med spontmaskin 2 och övrig specifikation för 

projektet är presenterad i Tabell 11. I Figur 31 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 2 är uppvisade i 

Figur 32.  

 

Tabell 11 - Specifikation projekt 2 

Projekt 2 

Region Öst 

Längd driven 
spont [km] 

3,9 

Antal 
spontdagar 

[st] 

18 

Spontmaskin SM 2 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

29 
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Figur 31 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 2 

 

 

Figur 32 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0.20m], data från 
projekt 2  
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Projekt 3 

Projekt 3 är utfört med spontmaskin 1 och övrig specifikation för 

projektet är presenterad i Tabell 12. I Figur 33 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 3 är uppvisade i 

Figur 34. 

 

Tabell 12 - Specifikation projekt 3 

Projekt 3 

Region Öst 

Längd driven 
spont [km] 

9,7 

Antal 
spontdagar 

[st] 

73 

Spontmaskin SM 1 

Profil 
spontplanka 

Z 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

15 
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Figur 33 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 3 

 

 

Figur 34 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 3  
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Projekt 4 

Projekt 4 är utfört med spontmaskin 2 och övrig specifikation för 

projektet är presenterad i Tabell 13. I Figur 35 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 4 är uppvisade i 

Figur 36. 

 

Tabell 13 - Specifikation projekt 4 

Projekt 4 

Region Öst 

Längd driven 
spont [km] 

5,3 

Antal 
spontdagar 

[st] 

28 

Spontmaskin SM 2 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

7 
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Figur 35 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 4 

 

 

Figur 36 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 4  
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Projekt 5 

Projekt 5 är utfört med spontmaskin 1 och övrig specifikation för 

projektet är presenterad i Tabell 14. I Figur 37 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 5 är uppvisade i 

Figur 38. 

 

Tabell 14 - Specifikation projekt 5 

Projekt 5 

Region Öst 

Längd driven 
spont [km] 

8,3 

Antal 
spontdagar 

[st] 

35 

Spontmaskin SM 1 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

34 
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Figur 37 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 5 

 

 

Figur 38 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 5  
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Projekt 6 

Projekt 6 är utfört med spontmaskin 2 och övrig specifikation för 

projektet är presenterad i Tabell 15. I Figur 39 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 6 är uppvisade i 

Figur 40. 

 

Tabell 15 - Specifikation projekt 6 

Projekt 6 

Region Öst 

Längd driven 
spont [km] 

2,3 

Antal 
spontdagar 

[st] 

11 

Spontmaskin SM 2 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

15 

 

 



76 | Bilaga A 
 

 

 

Figur 39 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 6 

 

 

Figur 40 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 6  
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Projekt 7 

Projekt 7 är utfört med både spontmaskin 1 och2 och övrig specifikation 

för projektet är presenterad i Tabell 16. I Figur 41 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 7 är uppvisade i 

Figur 42. 

 

Tabell 16 - Specifikation projekt 7 

Projekt 7 

Region Sydöst 

Längd driven 
spont [km] 

9,5 

Antal 
spontdagar 

[st] 

36 

Spontmaskin SM 1 SM 2 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

15 
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Figur 41 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 7 

 

 

Figur 42 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 7  
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Projekt 8 

Projekt 8 är utfört med spontmaskin 1 och övrig specifikation för 

projektet är presenterad i Tabell 17. I Figur 43 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 8 är uppvisade i 

Figur 44. 

 

Tabell 17 - Specifikation projekt 8 

Projekt 8 

Region Öst 

Längd driven 
spont [km] 

1,8 

Antal 
spontdagar 

[st] 

11 

Spontmaskin SM 1 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

2 
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Figur 43 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 8 

 

 

Figur 44 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 8  
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Projekt 9 

Projekt 9 är utfört med spontmaskin 2 och övrig specifikation för 

projektet är presenterad i Tabell 18. I Figur 45 visas fördelningen av 

framtagna värden för kapaciteten tillsammans med de två teoretiska 

fördelningarna som använts. De parvisa värdena för kapaciteten och 

borrmotståndet från jord-bergsonderingen för projekt 9 är uppvisade i 

Figur 46. 

 

Tabell 18 - Specifikation projekt 9 

Projekt 9 

Region Väst 

Längd driven 
spont [km] 

5,8 

Antal 
spontdagar 

[st] 

25 

Spontmaskin SM 2 

Profil 
spontplanka 

U 

Jord-berg-
sonderingar 

[st] 

8 
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Figur 45 - Histogram, normalfördelning och lognormalfördelning baserat på kapacitet 
insamlad från projekt 9 

 

 

Figur 46 - Kapacitet kontra borrmotståndet vid jord-bergsondering [s/0,20m], data från 
projekt 9 

 


