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Förord 
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2010.  
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Sammanfattning 

 I januari 2008 ingick Vägverket ett avtal med Hochtief-Oden-Tunnelling, ett konsortium 

bestående av det tyska företaget Hoechtief Counstruction Ag samt den Svenska aktören Oden 

Anläggningsentreprenad AB. Entreprenaden avsåg byggandet av Norra Länken etapp 51 

betongtunnel Värtan.  

Byggandet av NL 51 har fram till juni 2010 omfattat moment som grundläggning, väg- och 

betongarbeten, schaktning och därmed även provisoriska stödkonstruktioner. I mars 2009 

upprättades en provisorisk spontvägg i anslutning till betongtunneln. Vi har i denna rapport 

undersökt lasteffekterna på sponten utifrån två metoder, analytisk samt numerisk beräkning. I 

enlighet med Vägverkets önskemål har Geomind KB granskat entreprenadens 

konstruktionshandlingar utförda av Hoechtief AG.  

Denna rapport består av en fallstudie för vilket vi studerat två enskilda sektioner ur 

spontkonstruktionen tillhörande NL 51. Studien har utförts med avseende på beräknade 

staglaster vilka i sin tur har jämförts med de laster som uppkommit i stagen. Syftet med 

rapporten har varit att utvärdera metoderna precision samt identifiera orsakerna till 

resultatavvikelserna mellan metoderna samt från mätta resultat. De uppkomna jordrörelserna 

och stagkrafterna har bestämts genom mätningar med hjälp av inklinometer- samt 

stagkraftsmätare. För detta har Geometrik AB ansvarat. 

Under arbetet med detta har vi utfört analytiska beräkningar med partialkoefficientmetoden 

enligt Sponthandbokens anvisningar. Dessa handberäkningar har därefter verifierats med 

programvaran Spontprogrammet 1.41, vilket utgår från Sponthandbokens 

beräkningsanvisningar. Vi har även genomfört en numerisk analys enligt finit element metod 

(FEM) för vilket programvaran PLAXIS 2D version 9 tillämpats. Även Hochtief construction 

AG har utfört FEM simuleringar dock med programvaran Sofistic. Vi har fått ta del av dessa 

resultat för vår sammanställning.  

Rapporten innehåller grundläggande jordtrycksteori enligt Coulomb och Rankine, beskrivning 

av partialkoefficientmetoden, grundläggande beskrivning av FEM samt beskrivning av 

PLAXIS 2D version 9 med beräkningar utförda enligt Mohr-Coulombs brottkriterium. 

 

Vi har utifrån denna rapport dragit följande slutsatser. 

 Beräkningar är endast approximationer med utgångspunkt i uppskattade värden 

 Ingen metod kan ses som direkt överlägsen  

 Vid mera komplexa beräkningsfall kan med fördel FEM tillämpas 

 Kraftsamverkan mellan spont och jord bör beaktas, framförallt vid högre sponter 
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 Abstract 

In January 2008, an agreement was made between Vägverket and Hochtief-Oden-Tunnelling, 

an consortium consisting of the German company Hoechtief Counstruction Ag and the 

Swedish contractor Oden Anläggningsentreprenad AB. The contract was intended for the 

construction of the Norra Länken NL 51 Värtan.   

The constructions of NL 51 has so far included operations like foundation, road- and concrete 

work, excavation and thus temporary supporting constructions. In March 2009 a temporary 

sheet pile wall was established in connection to the concrete tunnel. We have in this report 

examined loading effects against the sheet pile wall from two different methods, an analytical 

and an numerical calculation method. According to preferences of Vägverket, Geomind KB 

has examined the construction documents that were made by Hoechtief Ag.    

This report consists of a case study were we have examined two separate sections of the 

existing sheet pile wall that belongs to Norra Länken. The study has been performed with 

regard to the estimated anchor loads that have been compared with measured anchor loads. 

The purpose with the report has been to evaluate the precision of the methods. It also aims to 

indentify the reasons for the outcome´s discrepancies between the different methods and also 

with measured outcomes. Resulting quantities like soil movements and anchor loads have 

been determined by measurments with inclinometer and anchor loads indicator. Geometrik 

AB has been responsible for this.   

 During the study we have done an analytical calculation with the partial coefficient method 

according to the Sponthandboken. This calculation has been verified with the software 

Spontprogrammet 1.41, which assumes to Sponthandboken. We have also made an numerical 

analysis according to the finite element method (FEM) which the software PLAXIS 2D 

version 9 has been applied to. Hoechtief Construction Ag has also done FEM analysis, this 

simulation where made with the software Sofistic. We have got access to these results for our 

compilation.     

The report includes fundamental earth pressure theory by Coulomb and Rankine, description 

about the partial coefficient method, a fundamental description of the FEM and also a 

description of PLAXIS 2D version 9 with calculations performed according to the Mohr-

Coulombs failure theory. The computation chapter describes calculations.  

 

We have based on this report concluded the following. 

• Calculations are only approximations based on the estimated values 

• No method can be seen as direct superior 

• For more complex calculation cases FEM can be usefully applied  

• Force interaction between sheet pile and earth should be considered, especially at higher 

sheet pile walls.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

1.2 Norra länken 
Norra länken är en trafikled som tillsammans med Södra länken samt Essingeleden kommer 

att bilda ett sammanhängande trafikledningssystem kring Stockholm (Vägverket, 2010). 

Norra länken utgör en viktig del av ringleden då den förbinder två viktiga knutpunkter i 

Stockholm, Värtahamnen och Frihamnen. 

Norra länkens totala längd uppgår till ungefär 5 km och sträcker sig mellan Karlberg och 

Värtahamnen med en anslutning till Roslagsvägen vid Stockholms Universitetet, se Fig 

(Vägverket, 2010). Större delar av NL kommer utgöras av tunnlar under mark vilket då 

kommer att innebära många fördelar så som sänkta kvävedioxid- och bullernivåer samt en 

säkrare trafik för boende och trafikanter i närområdet. Norra länken består av totalt 5 

delprojekt, Norrtull, Bellevue, Roslagstull, Frescati och Värtan. Delprojekten är uppdelade i 

totalt tio etapper varav tre berör Värtanområdet. Norra Länken etapp 51 Betongtunnel Värtan 

(NL51) är en av dessa tre. Entreprenaden NL 51 omfatta bland annat byggandet av en 200 

meter lång betongtunnel och ett 150 meter långt betongtråg som kommer att utgöra upp- och 

nedfart till Norra länken.  

 

Figur 1 Illustration över Norra länkens samtliga etapper (VV). 
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1.3 NL 51 
Norra Länken etapp 51 Betongtunnel Värtan har hittills omfattat grundläggningsarbeten, väg- 

och betongarbeten, schaktning och därmed även provisoriska stödkonstruktioner. Etappen 

består av ett betongtråg som utgör påfartsrampen till betongtunneln (figur 2). För 

entreprenaden ansvarar Hochtief-Oden-Tunnelling, ett konsortium mellan tyska företaget 

Hoechtief Construction Ag och det svenska företaget Oden Anläggningsentreprenad AB, se 

figur 2. 

 

Figur 2 NL51 Betongtunneln Värtan med påfartsrampen och de provisoriska stödkonstruktionerna ner mot betongtunneln 

(P.Romero).  

  

 Figur 3 Översiktsbild av Värtanområdet. Pilen indikerar infart till betongtunneln (KartegoWeb). 
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1.4 Syfte och mål  
Syftet med rapporten är att försöka påvisa tillförlitligheten för två olika typer av 

beräkningsmetoder som vanligtvis tillämpas vid beräkning av jordtryck, samt försöka bedöma 

de eventuella marginalerna, med marginal avses avvikelse från uppmätta resultat, av 

respektive metoders resultat. Vidare syftar rapporten till att identifiera och förklara orsaken 

till resultatavvikelserna metoderna emellan. Beräkningsmetoderna som skall analyseras är en 

numerisk enligt finita elementmetoden även kallat FEM-analys samt en analytisk enligt 

partialkoefficientmetoden.  

Målet med examensarbetet är att försöka urskilja den metod som ger det mest sanningsenliga 

resultat med avseende på den rörelse och last som uppkommer i stödkonstruktionen till följd 

av jordtrycket.  

    

1.5 Avgränsningar  
Beräkningarna avser en tätspont vid Norra länken etapp Värtan NL51, Betongtunnel Värtan. 

Beräkningar har utförts på två sektioner, sektion 234 respektive 1120. Genom att beräkna 

flera sektioner ges ett mer sanningsenligt resultat. Helst borde flera sektioner beräknas men 

tidsramen har inte tillåtit detta.     

Vid den analytiska handberäkningen har partialkoefficientmetoden tillämpats enligt 

Sponthandbokens anvisningar (Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996).  För den numeriska 

beräkningen har finita elementprogrammet PLAXIS 2D version 9.0  använts. Denna 

programvara tillåter endast 2-dimensionella simuleringar.   

Inga geologiska undersökningar har utförts då samtliga jordparametrar framgick av 

Vägverkets rapport (Vägverket, 2006). 

Den analytiska beräkningen syftar till att visa att bärförmågan Rd är minst lika stor som 

lasteffekten Sd. Därför har de analytiska beräkningarna endast utförts i brottsgränstillstånd. Då 

eventuell kollaps av stödkonstruktionen skulle medföra stor risk för allvarlig personskada har 

säkerhetsklass 3 tillämpats för båda sektioner. Vidare anses sponten och den omkringliggande 

jorden vara av sådan karaktär att den tillhör geoteknisk klass 3. Den numeriska analysen har 

även den beräknats i säkerhetsklass 3 samt geoteknisk klass 3. Dock utförs beräkningarna i 

bruksgränstillstånd eftersom analysen i första hand avser de i jorden uppkomna 

deformationerna.     

Vi har antagit att sponten är av enkel geometri. Med detta menas en vertikal spontvägg där 

den bakomliggande jorden antas vara horisontell samt ligga i nivå med spontens överkant. 

Friktionssamverkan mellan jord och spont har utelämnats för handberäkningen. Dock har 

detta beaktats vid databeräkningarna. Jordtrycket har antagits omfördelat, en förutsättning för 

att kunna utföra beräkningar enligt Sponthandboken. Samtliga beräkningar och simuleringar 

har utförda enligt Mohr-Coulombs brottkriterium.  
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Sponten har förutsatts slagen så att grundvattnet inte läcker mellan aktiv och passiv sida, detta 

för att underlätta modelleringen av grundvattenströmningen. Då sponten är slagen till berg 

med dubbinfästningar har kontrollberäkningar för schaktbottenstabilitet utelämnats. 

Sättningar kommer inte att behandlas i denna rapport. Schaktens totalstabilitet har endast 

kontrollerats numeriskt i PLAXIS. Analytiskt har detta utelämnats eftersom det medför 

komplexa handberäkningar. 

 

1.6 Metod och material  
Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts där vi har redogjort för de geotekniska 

grunderna kopplade till jordtryck. Vidare har jordars egenskaper studerats samt de 

beräkningsmetoder som tillämpats. I tillägg till detta har de tre vanligaste sponttyperna 

studerats beträffande utformning och funktion.    

Det material som främst har studerats har varit facklitteratur, geotekniska rapporter samt 

geotekniska hemsidor, exempelvis SGI (Statens geotekniska institut).  

Den analytiska beräkningen utfördes genomgående enligt Sponthandbokens instruktioner. 

Samtliga beräkningar verifierades med ett beräkningsprogram baserat på Sponthandboken, 

Spontprogrammet 1,41. En programvaran som utvecklats av Anders Rynér på Geomind AB. 

Vid den numeriska analysen användes programvaran PLAXIS 2D vilket Geomind bistod 

med. Indata till beräkningarna framgick av Vägverkets rapport (Vägverket, 2006) samt 

ritningar som tillhandahölls av Hochtief construction AG (ritning 500G2102, 500G2128, 

500G2144). Samtliga mätdata tillhandahölls av Geometrik AB. Anders Ryner, teknisk konsult 

och Håkan Eriksson teknologie doktor, båda verksamma på Geomind KB, bidrog med 

handledning vid beräkningarna.    
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2 Jordarter  
Vid all byggnads- och anläggningsverksamhet väljs någon form av grundläggningsmetod. 

Grundläggning med exempelvis platta, pålar eller överbyggnad syftar till att ta upp 

byggnaders och vägars laster och överföra dessa till undergrunden. För att kunna välja rätt 

grundläggning måste man veta vad marken är uppbyggd av, dvs undergrundens beskaffenhet. 

Självklart måste man även vid markarbeten såsom exempelvis schaktning och uppförande av 

sponter också veta hur marken är uppbyggd för undvika problem. Undergrunden kan utgöras 

av berg eller på berg avlagrade jordarter. Översta delen av marken utgörs oftast av jordarter 

vilket innebär att man oftast bygger/anlägger på dessa. Därför måste man innan man väljer 

grundläggningssätt ta reda på vad det är för jord på den aktuella byggplatsen genom en 

geoteknisk undersökning som syftar till att bestämma de olika (nomeklaturcentralen, 1988), 

(Larsson, 2008) jordlagrens egenskaper med bland annat avseende på deformations- och 

hållfasthetsegenskaper  

 

2.1 Jordarternas uppbyggnad 
Jord definieras som material som ingår i eller kommer från den lösa, ytliga delen av 

jordskorpan (nomeklaturcentralen, 1988). Jord är uppbyggd som ett trefasmaterial, bestående 

av en fast, flytande och en gasfas. Den fasta fasen består huvudsakligen av mineral- eller 

bergartskorn, men kan också utgöras av organiskt material. Är kornen mindre än 0,002 mm 

kallas de partiklar, vilka oftast är lerpartiklar. Dessa korn/partiklar bildar jordens lastbärande 

skelett, även kallat kornskelett. Hålrummen i kornskelettet, porerna, är antingen fyllda av 

porvatten eller porgas (vanligen luft) eller bådadera (Sällfors, 2001). 

 

Ett jordmaterials geotekniska egenskaper påverkas i hög grad av mängdförhållandet mellan 

fast massa (korn/partiklar), porvatten och porgas. Relationerna uttrycks i storheter som portal, 

porositet, vattenkvot, vattenmättnadsgrad, densitet och tunghet (SGI S. g., Information 1, 

2008). 

 

2.2 Klassificering av jordarter 

Det finns flera olika system att klassificera jordarter på. Dessa är antingen grundade på 

jordarternas bildningssätt, på deras sammansättning eller på deras tekniska egenskaper i olika 

sammanhang. Exempel på jordartsbenämningar som grundar sig på bildningssätt är morän, 

svämlera, flygsand etc. Dessa benämningar ger i sin tur värdefulla upplysningar (om man har 

geologiska grundkunskaper) om jordens uppbyggnad (Larsson, 2008). 

Jordarterna indelas med hänsyn till sammansättning i två huvudgrupper; mineraljordar och 

organiska jordar. Dessutom finns övergångsformer av organiska mineraljordar och 

mineraliska, organiska jordar, jfr (tabell 1) (Larsson, 2008). 
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Tabell 1 Jordarters indelning 

Benämning Typ av jord Organiskt innehåll 

% av torr massa ≤ 2 

mm 

Exempel på jordart 

 

Lågorganisk 

 

Organisk 

mineraljord 

 

2 till 6 

 

Gyttjig lera, gyttjig 

siltig lera etc., dyig 

lera, dyig siltig lera 

etc., torvblandad 

sand, mullhaltig 

lera, mullhaltig 

sandig lera etc. 

Mellanorganisk Mineralisk organisk 

jord 

6 till 20 Lerig gyttja, siltig 

gyttja etc., lerig dy, 

sandig dy etc., lerig 

filttorv, sandig 

filttorv etc., lerig 

mulljord, lsandig 

mulljord etc. 

Högorganiska Organisk jord >20 Gyttja, dy, dytorv, 

mellantorv, filttorv, 

mulljord. 

2.2.1 Mineraljordarter 

Mineraljordarna klassificeras efter kornstorlek och kornfördelning (kornfraktioner och 

korngradering). Med hänsyn till kornstorleken görs en första indelning i 

kornfraktionsgrupperna block och sten, grovjord och finjord, vilka benämns som 

huvudfraktioner. Huvudfraktionerna delas in i underfraktioner som i sin tur delas upp (tabell 

2) (Larsson, 2008). Kornfördelningen (och kornstorleken) bestäms genom siktanalys. 

Kornfördelningen ritas upp i en kornfördelningskurva där man sen med hjälp av kurvans 

lutning får ut graderingstalet CU och kröningstalet CC. Storleken av graderingstalet och 

kröningstalet ger ett mått på kornfördelningen och jordarterna kan indelas i ensgraderade, 

mellangraderade och månggraderade (tabell3) (Larsson, 2008). Geologer brukar indela 

jordarterna i sorterade, ofullständigt sorterade och osorterade. Indelningen görs efter värdet på 

Trask´s sorteringskoefficient (Jägryd, 2008). 

Mineraljordarterna kan indelas efter det sätt på vilket de upptar belastning, dvs. vilka 

hållfasthetsegenskaper de har. Den avgörande skillnaden beror på jordartens dominerande 

kornstorlek. Man kan indela jordarterna med avseende på hållfasthetsegenskaper i tre grupper; 

Friktions-, mellan- och kohesionsjord (Jägryd, 2008), (Knutsson, 1998). 
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Tabell 2 Fraktionsuppdelning av mineraljord.  

Huvudfraktion Underfraktion Beteckning Fraktioner i mm 

Mycket grov jord Stora block 
Block 
Sten 

LBo 
Bo 
Co 

>630 

>200 till 600 

>63 till 200 

Grovjord Grus 
Grovgrus 
Mellangrus 
Fingrus 
Sand 
Grovsand 
Mellansand 
Finsand 

Gr 
CGr 
MGr 
FGr  
Sa  
GSa  
MSa  
FSa 

>2 till 63 

>20 till 63 

>6,3 till 20 

>2 till 6,3 

>0,063 till 2 

>0,63 till 2 

>0,2 till 0,63 

>0,063 till 0,2 

Finjord Silt 
Grovsilt 
Mellansilt 
Finsilt 
Ler 

Si 
CSi  
MSi  
FSi  
Cl 

>0,002 till 0,063 

> 0,02 till 0,063 

>0,0063 till 0,02 

>0,002 till 0,0063 

≤0,002 

 

 

Tabell 3 Jordartsbenämning utifrån fraktionsfördelning. 

Fraktion Fraktionsstorlek i  

viktprocent av 

material ≤ 63 mm 

Fraktionsstorlek i 

viktprocent av 

material ≤ 0,063 

mm 

Jordartsbenämning 

Tilläggsord Huvudord 

Grus 20-40 

>40 

 Grusig  

Grus 

Sand 20-40 

>40 

 Sandig  

Sand 

Silt+ler 5-15 

 

15-40 

 

>40 

<20 

20 

<20 

20 

< 10 

10-20 

20-40 

>40 

Något siltig 

Något lerig 

Siltig 

Lerig 

 

Lerig 

Siltig 

 

 

 

 

Silt 

Silt 

Lera 

Lera 
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2.3 Friktionsjord 
Jord bestående av grovkorniga partiklar så som sand och grus benämns friktionsjord. 

Friktionsjordar utgörs huvudsakligen av kornfraktioner större än 0,06 mm. För en 

friktionsjord utgörs hållfastheten huvudsakligen av friktionen kornen. Hållfastheten definieras 

av dess friktionsvinkel (rasvinkel) (figur 4), vilket i sin tur beror på kornform, 

mineralsammansättning och ytråhet (SGI). Permeabiliteten i grovkorniga jordar anses vara 

hög. För friktionsjordar är mängden bundet vatten mindre än vid kohesionsjordar. Brott i 

friktionsjord benämns som ras och innebär att jorden kommer i rörelse. Vid ras överskrids 

hållfastheten för den aktuella jordens rasvinkel.  För grus ges en friktionsvinkel omkring 45° 

och för en finsand närmare 35°, detta i torrt och löst tillstånd (Jägryd, 2008). 

.   

Figur 4 Bilden illustrerar rasvinkeln hos en friktionsjord (SGI). 

 

 

Figur 5 Ras i friktionsjord (SGI). 

 

2.4 Kohesionsjord  

Jord innehållande finkorniga partiklar med en kornstorlek mindre än 0,06 mm benämns som 

kohesionsjord.  För kohesionsjordar verkar förutom friktionskraft även en molekylär 

attraktionskraft partiklarna emellan. Denna kraft benämns kohesionskraft.     
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Figur 6 Bilden visar kohesionskraften mellan lerpartiklar (SGI). 

Lera med kornstorlek mindre än 0,002 mm är den jord som främst benämns som 

kohesionsjord, men även silt och finkornig morän kan ha dessa egenskaper. Brott i 

kohesionsjord benämns som skred vilket innebär att jorden glider itu i större stycken, 

brottytan ter sig cirkulärcylindrisk. Finkorniga jordar som exempelvis lera har en mycket låg 

permeabilitet, geotekniskt sett betraktas lera som impermeabel. Till skillnad från friktionsjord 

så håller kohesionjordar en större andel bundet vatten, detta eftersom de finkorniga 

partiklarnas totala adsorptionsyta är större samt att kapillärkraft i porerna ökar till följd av 

minskad pordiameter (Jägryd, 2008).   

Falsk kohesion kan förekomma i jordar som befinner sig ovanför grundvattennivån och 

därmed inte är vattenmättad, vilket innebär att både luft och vatten förekommer i porsystemet 

(SGI). Runtom luftbubblorna bildas ytspänning som bidrar till en sammanhållande kraft vilket 

ökar friktionen och därmed även dess hållfasthet. Detta fenomen kallas falsk kohesion. Denna 

företeelse är förrädiskt eftersom den falska kohesionskraften kan upphöra vid uttorkning eller 

kraftig uppfuktning. Till följd av detta kan jordbrott ske (Jägryd, 2008).  

 

 

Figur 7 Skred i kohesionsjord (SGI). 

2.5 Mellanjord 
Silt är en mellanjord då dess sammansättning och kornstorlek befinner sig i övergångsfasen 

mellan lera och sand. Silten har extrema hållfasthetsegenskaper men till lika egenskaper som 

kan betraktas som just en mellanjord. De extrema egenskaperna är erosionrisken som är stor, 

dess tjälfarlighet då silten har en stor uppsugningsförmåga, risk för bottenuppluckring vid 

schakt under grundvattenytan. Stabiliteten och bärigheten är extremt beroende av vattenbalans 

och grundvattenytans läge eftersom stabiliteten och bärigheten beror av negativa portryck. 
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Som en mellanliggande egenskap kan man nämna sättningarna som sker över tid beroende på 

dess låga permeabilitet, dock är denna tid avsevärt kortare än lera (SGI S. g., Rapport 49, 

1995). 
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3 Jordtryck  

3.1 Bakgrund 
Jordtryck har i över tre sekel undersökts av vetenskapsmän, vilket lett till omfattande studier 

kring jordtryck och dess effekter.  

År 1776 publicerade Charles Augustin de Coulomb sin berömda och grundläggande 

jordtrycksteori, vilket fortfarande ligger till grund för många av dagens beräkningar (Cernica, 

1995). Ett flertal vetenskapsmän, bl.a. Macquorn Rankine, har sedan dess bidragit till att 

utveckla Coulombs grundteori (Cernica, 1995).  

Med lateralt jordtryck avses det horisontella tryck som en jordmassa ger upphov till mot 

exempelvis en stödkonstruktion. För friktionsjordar definieras detta som produkten av det 

vertikala jordtrycket med tillhörande jordtryckskoefficient, där jordtryckskoefficienten 

beskriver förhållandet mellan det horisontella och vertikala jordtrycket (Das, 2009). Enligt 

Cernica (1995) förhåller sig jordtryckskoefficienterna Ka och Kp för aktivt respektive passivt 

jordtryck enligt följande: 

   
 

  
 

Detta samband ger att den passiva jordtryckskoefficienten Kp antar ett betydligt större värde 

än Ka. Generellt kan man för enkelhetens skull anta att det passiva jordtrycket uppgår till 

ungefär tio gånger det aktiva (Cernica, 1995). 

 

3.1.1 Typer av jordtryck 

Det horisontella jordtrycket delas upp i tre typer, passivt (PP), aktivt (PA) samt vilojordtryck 

(P0). Då jorden trycker mot konstruktionen i den grad att en rörelse uppstår blir det 

resulterande trycket aktivt, i detta fall utgör jorden den pådrivande kraften, se Fig 2. 

Då konstruktionen trycker mot jorden och därmed ger upphov till en förflyttning blir det 

resulterande trycket passivt. Här utgör konstruktionen den pådrivande kraften. För att fullt 

aktiv- passivt jordtryck ska utvecklas erfordras tillräkligt stor förflyttning av 

konstruktionsdelen. 
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Vilojordtryck uppstår då ingen horisontell rörelse sker. Detta uppstår exempelvis vid oändligt 

styva konstruktioner såsom en bergsvägg. Vilojordtrycks koefficienten K0 definieras som: 

           

Där  

   = inre effektiv friktionsvinkel 

 

         (a)        (b)    (c) 

Figur 8 Bilden illustrerar konstruktionens rörelse beroende på jordtrycket. (a) aktivt- (b) vilo- och (c) passivt jordtryck. 

 

3.1.2 Påverkande faktorer 

Jordtryck beror på många faktorer vilka är viktiga att beakta vid jordtrycksberäkningar. Enligt 

Cernica (1995) inverkar följande faktorer på jordtrycket: 

– Jordartens mekaniska egenskaper  

– Belastningshistorik 

– Kraftsamverkan mellan jord och konstruktion vid gränsyta 

– Jordstrukturens allmänna deformationsegenskaper 

– Verksamma laster  
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3.2 Coulombs teori 
Vid beräkning av jordtryck tillämpas vanligtvis någon av de två klassiska jordrycksteorierna, 

Coulombs eller Rankines teori. Rankines teori är en förenkling av Coulombs jordtrycksteori 

och därför lämpligare vid enklare beräkningar.  

Coulombs teori även känd som Coulombs ”jordkilsteori” (Smith & Smith, 1998) bygger på 

att man betraktar ett jämviktsförhållande för samtliga verksamma krafter vid en tänkt jordkil. 

Brottet sker längst ett antaget brottsplan vilket då bildar en jordkil, se Fig 9. 

Då Rankines metod är begränsad tillåter Coulombs teori studier vid mer komplexa 

förhållanden, oberoende av geometri och lastförhållande. Till skillnad mot Rankine så kan här 

friktionssamverkan mellan jord och väggyta beaktas vilket medför att kraftresultanten 

nödvändigtviss inte är parallell med marknivån. Vidare antas en vertikal rörelsemöjlighet för 

den mothållande konstruktionen och att jordbrott uppstår med plana glidytor, (Karl, Ralph B, 

& Mesri, 2009).   



14 

 

Kungliga Tekniska Högskolan, Byggteknik och Design, Examensarbete 2010 

 

 

(a)       (b) 

Figur 9 Illustration av Coulombs “jordkilsteori”. (a) Coulombs brottsmodell (b) Kraftpolygon (Cernica, 1995).  

Då vinklarna β, α, δ och Φ är kända kan man utifrån de trigonometriska sambanden bestämma 

kraftpolygonens samtliga kraftvektorer. Det aktiva respektive passiva jordtrycket kan då 

beskrivas enligt ekvationerna: 

 

    

 
       

   
 

 
      

Där 
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3.3 Rankines teori 
År 1857 presenterade W.J. Macquorn Rankine sin jordtrycksteori där han analyserade 

spänningsförhållandena i ett jordelement vid plastiskt jämvikt. Med plastisk jämvikt avser 

man det tillstånd då jorden befinner sig på gränsen till brott (Das, 2009). Till skillnad mot 

Coulomb, som betraktade jorden som en helhet, begränsade sig Rankine till att studera ett 

enstaka jordelement, se Fig 10. Denna metod medför vissa begränsningar då den ej går att 

tillämpa vid mera komplexa lastfall och geometrier.       

  

Figur 10 Spänningsfördelningen för ett jordelement i friktionsjord enligt Rankine (Cernica, 1995). 

 

3.3.1 Förutsättningar enligt Rankine 

Eftersom Rankines teori bygger på en förenkling av Coulombs innebär det vissa 

begränsningar. Vid tillämpning av Rankines teori bör följande antaganden göras (Smith & 

Smith, 1998). 

– Glidytorna antas vara plana  

– Kraftresultanten är parallell med bakfyllnaden 

– Bakfyllandens yta är horisontell och ligger i linje med väggens överkant 

– Ingen kohesions- eller friktionskraft beaktas mellan vägg och jord  

– Trycket verkar mot en vertikal yta utan råhet 

– Bakfyllnaden består av friktionsjord 

– Aktivt tillstånd uppnås 
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Formlerna för jordtrycket i friktionsjordar kan härledas ur Mohrs spänningscirkel enligt figur 

11, vilket då ger uttrycken för aktivt respektive passivt jordtryck enligt cirkel 1 respektive 

cirkel 2:  

   
 

 
           

 

 
  

 

 
      

   
 

 
           

 

 
  

 

 
      

Där 

           
 

 
  

           
 

 
  

Där 

 

Figur 11 Mohrs spänningscirkel för aktivt och passivt jordtryck. Vänster cirkel (1) beskriver aktivt fall medan höger cirkel 

(2)beskriver passivt fall (Cernica, 1995). 
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3.3.2 Glidytor enligt Rankine 

Då jordpåkänningarna överskrider hållfastheten kommer brott i jorden att inträffa. Glidytor 

vid brott uppkommer med vinkeln (   
 

 
) för passivt tillstånd respektive (   

 

 
   för aktiv 

tillstånd (Karl, Ralph B, & Mesri, 2009). Se Fig 12.   

 
 (a)     (b) 

Figur 12 (a) glidytor för aktivt tillstånd, (b) glidytor för passivt tillstånd (Cernica, 1995). 
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3.4 Mohr-Coulombs brottskriterium 
Inom geotekniken kan jordars hållfasthet beskrivas genom Mohr-Coulombs brottkriterium. 

Denna teori är den vanligast förekommande jordbrotteorin. Enligt denna teori så inträffar 

brott i jord då Coulombs brottlinje tangerar Mohrs spänningscirkel, se Fig 13. Brottslinjen är 

en funktion av jordens mekaniska egenskaper och uttrycks enligt följande (Smith & Smith, 

1998). 

             

Mohrs spänningscirkel bestäms utefter normalspänningarna i horisontal respektive vertikal 

ledd.  

  
     

 
 

     

 

  (a)     (b)                  

Figur 13 Mohr-Coulombs brottkriterium (a) aktivt fall, (b) passivt fall (Cernica, 1995). 
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4 Stödkonstruktioner 
En stödkonstruktion är en konstruktion vars uppgift är att förhindra markrörelser vid 

exempelvis schaktningsarbeten. Dessa konstruktioner är oftast temporära men även 

permanenta sådana förekommer som exempelvis kajer (Hercules). 

 

4.1 Sponter 
Spont är en typ av stödkonstruktion, vilket är lämpligt att tillämpa vid exempelvis 

schaktningsarbeten. Dessa kan konstrueras på olika sätt beroende på krav och förutsättningar. 

De konstruktioner som är vanligas är tätspont och glesspont. 

                                                                     

Figur 14 Tvärsnitt U-profil (Nedeximport). 

I jordar där förekomsten av block och sten är liten kan en kontinuerlig stålspont slås 

bestående av stål profiler, t ex U-profiler, som slås samman i lås. Denna spont kallas tätspont, 

se figur ovan. I låsen kan det uppstå glidning, vilket resulterar i att spontens böjstyvhet 

minskar. Vill man bibehålla böjstyvheten kan man stansa eller svetsa låsen och då upphäva 

glidningen. Sponten kräver sedan en viss förankring såvida det inte är en konsolspont.  

I blockig jord kan det vara svårt att slå en kontinuerlig stålspont, då lämpar det sig bättre med 

glesspont, även kallat berliner spont. En spont utav denna typ bygger på att man slår eller 

borrar ner stålprofiler i jorden med ett visst mellanrum. I takt med att man schaktar ur 

försluter man utrymmet mellan profilerna med sprutbetong, stålplåtar eller inbrädning. 

Sponten kräver sedan en viss förankring såvida det inte är en konsolspont (Peab).   

Övriga metoder kan t.ex. vara att gör en slitsmur. (Abelson & Avén, 1984). 

 

4.1.1 Förankring 

De flesta sponter förankras på en eller flera nivåer, detta för att deformationen inte skall bli 

för stor och därmed leda till eventuellt brott i konstruktion alternativt i jorden. Förankringen 

utförs generellt med hjälp av ett hammarband som sedan förankras med stämp eller stag. 

Detta kan utföras på ett antal olika sätt beroende på förutsättningar vilket redovisas i följande 

bildexempel, se Fig 15.  
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Figur 15 Förankringstyper för spontkonstruktioner (Handboken Bygg Geoteknik, 1984). 

  



21 

 

Kungliga Tekniska Högskolan, Byggteknik och Design, Examensarbete 2010 

 

5 Krav enligt BKR 2010 
 

5.1 Gällande krav för geokonstruktion enligt BKR  
Enligt BKR (Boverkets konstruktionsregler) 2010, avsnitt 4.1 skall en geokonstruktion 

utformas så att: 

” 

– de inte orsakar sådana förändringar av jord- och grundvattenförhållanden att skador 

uppkommer i närbelägna byggnader och anläggningar. 

– de inte oskäligt försvårar planerad användning av intilliggande mark samt 

– de inte skadas av tjälrörelser eller av rörelser orsakade av markuppfyllnader, 

avschaktningar, grundvattensänkningar, erosion eller vegetation. ” 

Utformning av geokonstruktioner ska ske med hänsyn till samverkan mellan konstruktion och 

undergrund.” 

5.2 Geoteknisk klass 
Enligt BKR 2010, avsnitt 4.21 ska en geokonstruktion dimensioneras, utföras och kontrolleras 

i någon av de följande geotekniska klasserna, GK1, GK2 eller GK3. Vid bestämmandet av 

den geotekniska klassen ska främst konstruktionens och jordens komplexitet beaktas. Även 

omgivningsförhållande och tidigare erfarenheter av liknande konstruktioner är faktorer som 

påverkar valet av den geotekniska klassen.  

 

GK1 

 Hit räknas mindre, konventionella och relativt enkla geokonstruktioner där inga krav på 

geoteknisk specialkompetens ställs. Spontkonstruktioner tillhör sällan denna klass. För GK1 

tillåts förenklade metoder för bestämmandet av jordtrycket. Denna klass får inte tillämpas för 

säkerhetsklass 3. (BKR 2010, avsnitt 4:21) 

GK2 

 Geokonstruktioner utförs vanligtvis i denna klass. Dimensionering och utförande skall ske 

med allmänt accepterade metoder, (BKR 2010, avsnitt 4:21). Jord-, berg- och 

grundvattenförhållanden ska undersökas. Schakter överstigande 1,5 m i silt, 3,0 m i lera 

respektive 5,0 m i friktionsmaterial rekommenderas ej för denna klass.  

GK3 

 För denna klass ställs krav på särskild geoteknisk kompetens. Den geotekniska 

undersökningen skall vara av samma omfattning som för GK2.  (Ryner, Fredriksson, & Stille, 

1996) 
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5.3 Säkerhetsklass 
Vidare ska, enligt BKR 2010, avsnitt 2:115 med hänsyn till omfattningen av de personskador 

som kan befaras uppkomma vid brott i en byggnadsverksdel, byggnadsverksdelen hänföras 

till någon av följande säkerhetsklasser: 

 

– säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador 

– säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador 

– säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador 

 

5.4 Gränstillstånd 

Med gränstillstånd avser man det stadie då en geokonstruktion nätt och jämt uppfyller det 

ställda funktionskraven. Enligt BKR skall två gränstillstånd undersökas, Brottsgränstillstånd 

samt Bruksgränstillstånd.    

5.4.1 Brottsgränstillstånd 

Vid dimensionering i brottsgränstillstånd skall stödkonstruktionen dimensioneras så att en 

tillfredställande marginal finns för samtliga tänkta brottyper. Med brottyper avser man brott i 

jord samt brott i konstruktionsdelar, (Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996).  

5.4.2 Bruksgränstillstånd 

Vid dimensionering i bruksgränstillstånd bestäms kraven normalt av de sättningar och 

horisontella rörelser som kan uppkomma i jorden bakom sponten. Därmed får inte sannolika 

rörelser överstiga ett visst mått (Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996). 

6 Dimensionering  
Dimensionering av geokonstruktioner görs i dagsläget efter grundläggande normer, angivna i 

Boverkets Konstruktionsregler (BKR), samt specialregler från Vägverket och Banverket. 

Enligt BKR 2010 ska dimensionering av sponter ske både i bruksgränstillstånd samt 

brottsgränstillstånd. I brottsgränstillstånd påvisas att bärförmågan Rd är minst lika stor som 

lasteffekten Sd (BKR 2010), vilket ger dimensioneringsvillkoret: 

      

Vid beräkning i bruksgränstillstånd påvisas att de uppkomna rörelserna i sponten och dess 

omgivning är acceptabla samt att sponten tolererar jordtrycket i bruksstadiet. 

För att en spont ska kunna nyttjas som stödkonstruktion vid exempelvis schaktningsarbeten 

krävs att sponten samt schaktgropen är stabil, (Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996). Vidare får 

spontning och schaktning endast vara av sådan omfattning att det ger en begränsad 

omgivningspåverkan. Spontens stabilitet samt dess konstruktionsdelar, dvs. spontplankorna, 

hammarbanden, stagen mm, skall dimensioner utefter det framräknade dimensionerande 

jordtrycket på den passiva respektive aktiva sidan, (Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996). 
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Rankines jordtrycksteori som tidigare beskrivits utgör grunden för jordtrycksberäkningarna, 

dock skall detta basjordtryck korrigeras för varje uppkommet lastfall. De krafter som sponten 

ska dimensioners för utgörs av jordtrycket, förankringskrafter samt eventuellt vattentryck.  

Då lasteffekt och bärförmåga beräknas bör samtliga laster för den aktuella brottstypen 

beaktas. Förutom överlast och jordens tunghet kan det förekomma ytterligare laster som bör 

beaktas, exempelvis tjäl- och istryck, lokala vattenövertryck, olyckslast samt 

packningseffekter av jorden från pålning och sprängning, (Ryner, Fredriksson, & Stille, 

1996).  

 

6.1 Materialegenskaper  
Till skillnad mot traditionell konstruktionsteknik så arbetar man inom geotekniken med ett 

material vars mekaniska egenskaper varierar stort. Dessa egenskapsvariationer fastställs 

genom provning. Eftersom detta är en kostsam process blir antalet provningar begränsade 

vilket resulterar i en större osäkerhet (Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996). I tillägg till detta 

finns även en osäkerhet i provningsmetoden. Enligt BKR 2010, avsnitt 4:23, ska det 

karakteristiska värdet för en materialegenskap normalt bestämmas som dess medelvärde. 

Även osäkerheten i beräkningsmodell beaktas, detta genom partialkoefficient    . 

 

De dimensionerande materialparametrarna är beräknade enligt följande: 

   
  

       
 

    materialets dimensionerande parametervärde 

    materialets karakteristiska parametervärde 

  faktor som beaktar de systematiska skillnader mellan provning och den verkliga

 konstruktionens materialegenskaper.  

   partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassen.  

   partialkoefficient som beaktar osäkerheten i de använda jordegenskaperna.

 Osäkerheten i beräkningsmodellen inräknas normalt i   . 

  

De dimensionerande friktionsvinklarna är beräknade enligt följande: 

         
     

     
 

   materialets karakteristiska friktionsvinkel 
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   partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassen.  

    partialkoefficient som beaktar osäkerheten i de använda jordegenskaperna 

 

Den dimensionerande odränerade skjuvhållfastheterna är beräknade enligt följande: 

     
    

      
 

     materialets karakteristiska skjuvhållfashet 

   partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassen.  

    partialkoefficient som beaktar osäkerheten i de använda jordegenskaperna 
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7 Beräkningsmetoder 
 

7.1 Partialkoefficientmetoden  
Den metod som huvudsakligen tillämpas vid analytisk dimensionering av geokonstruktioner 

är partialkoefficientmetoden (Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996). Metoden infördes i 

Boverkets nybyggnadsregler, NR 1, BFS 1988:18, (Boverket, 2010).  

Denna metod bygger på att man vid dimensioneringen beaktar de osäkerheter som kan 

förekomma i beräkningen. Detta görs genom att tilldela särskilda säkerhetsfaktorer även 

kallade partialkoefficienter för de ingående karakteristiska lasterna och materialegenskaperna 

i lasteffekten Sd respektive bärförmågan Rd (BKR 2010, avsnitt 2:321). I brottsgränstillstånd 

innebär detta att man tar hänsyn till att lasteffekten kan uppgå till ett större värde än beräknat 

samt att för bärförmågan kan ett större värde erhållas än den faktiska bärförmågan.   

Osäkerheterna för lasterna, materialparametrarna och dimensioneringsmodellerna beaktas 

genom att tilldela respektive partialkoefficient            och    . Dessa partialkoefficienter 

bestäms med utgångspunkt i sannolikhetsteoretiska beräkningar, exempelvis β-metoden, 

(Ryner, Fredriksson, & Stille, 1996). 

 

7.2 Finit Element Metod - FEM 

Finit element metod (FEM), även kallat Finit element analys (FEA), är en numerisk metod 

som används för att finna approximativa lösningar till partiella differentialekvationer. FEM 

bygger på den principen att en kontinuerlig funktion approximeras för det studerade 

problemet.  

Beräkningsgeometrin som skall studeras delas in i mindre delelement, modellen diskretiseras 

(Tenek & Argyris, 1998). Dessa element utgörs vanligtvis av trianglar vars hörn benämns 

noder. Elementens noder förbinds med vektorer som tillsammans bildar ett rutnät även kallat 

mesh, (Brinkgreve & Broere, 2008). För varje diskret element ansätts en lokal funktion i form 

av ett polynom. Den ansatta lokala funktionen omvandlas i en elementstyvhetsmatris. 

Därefter sammanställs samtliga lokala elementstyvhetsmatriser i en global 

strukturstyvhetsmatris, där sedan nodernas förskjutning kan bestämmas (Sunnersjö, 1992). Då 

nodförskjutningen är känd kan även storheter som spänning samt töjning beräknas genom 

konstitutiva samband (Sunnersjö, 1992). Beräkningarna utförs primärt i noderna där 

randvillkoren angivits, övriga värden kan sedan bestäms genom interpolering, (Sunnersjö, 

1992). Nodernas täthet är avgörande för beräkningens flexibilitet och därmed dess precision. 

Detta medför att områden där man förväntas få höga spänningar tilldelas flera antal noder.  
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7.3 Uppföljning av rörelser  
Geometrik AB har under arbetets gång utfört kontinuerliga mätningar av jordrörelserna och 

stagkrafterna. Mätningarna har gjorts för att kunna säkerställa spontens stabilitet. Denna 

övervakning har skett med hjälp av mätutrustning vilket installerad på sponten samt i den 

omgivande jorden.  

Mätningarna av rörelser i jord och konstruktion har fastställts med hjälp av inklinometrar 

placerade i den bakomliggande jorden samt stagkraftsmätare installerade på 

staginfastningarna, se Fig 15.  

  

Figur 16 Kontinuerlig övervakning av staglaster med stagkraftsmätare (P.Romero). 

7.3.1 Inklinometer och stagkraftsmätning 

Jordrörelsen har mätts med inklinometer vilket har placerats i spårade inklinometerrör. 

Instrumentet mäter avvikelsen från lodlinjen och ger på så sätt ett värde på den rörelse som 

uppkommer i jorden. Staglasterna mäts med utplacerade stagkraftsmätare vars mätprincip 

baseras på töjningsgivare vilket ger lasterna i stagen som följd av den uppkomna 

stagtöjningen (Geometrik).  
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8 PLAXIS 

8.1 Allmänt 

PLAXIS är en mjukvara som tagits fram vid tekniska högskolan i Delft, Holland. Programmet 

är mycket lämpligt att använda för simuleringar av geomekaniska problem, (Brinkgreve & 

Broere, 2008). Beräkningarna i denna rapport har gjorts i PLAXIS 2D, vilket är anpassat för 

tvådimensionella problem 

8.2 Materialmodell i PLAXIS 
I PLAXIS finns ett antal olika modeller för att beskriva jordens spännings-töjningsbeteende. 

En av dessa är den idealelastoplastiska jordmodellen med brottkriterium enligt Mohr-

Coulomb. Innebörden av detta är att jorden uppför sig idealiskt elastiskt dvs. töjningen ökar 

linjärt med spänningen till dess att skjuvhållfastheten mobiliserats. Därefter sker en ökning av 

skjuvspänningen i jorden som då beter sig idealiskt plastiskt dvs. töjningen ökar mot 

oändligheten vid konstant spänning. Då jorden uppträder elastiskt styrs töjningen av jordens 

styvhet och modul. I PLAXIS är det möjligt att ange elasticitetsmodulen E (kN/m
2
), 

skjuvmodulen G (kN/m
2
) alternativt ödometermodulen M (kN/m

2
). Vid beskrivning av 

volymförändringsbeetende, beräkning av skjuvdeformationer och för att PLAXIS skall kunna 

beräkna sambandet mellan de olika modulerna anges även materialets dilatansvinkel ψ samt 

kontraktionstal v. Töjningen och därmed den plastiska deformationen ökar tills det att 

spänningarna omfördelats så att deviatorspänningen minskar tills det att brott inte längre 

inträffar. Det är i PLAXIS möjligt att utföra simuleringen för både dränerade och odränerade 

jordförhållanden. (Brinkgreve & Broere, 2008) 

8.2.1 Dränerad simulering 

För dränerad jord uppstår inga porvattenövertryck med ökad töjning, vilket innebär att 

volymen minskar. Ökar lasten innebär det att effektivspänningen ökar som i sin tur påverkar 

hållfastheten beroende av effektivspänning.  

 

8.2.2 Odränerad simulering 

Vid odränerad analys antas materialet inkompressibelt. Det innebär att volymtöjningen är 

mycket liten och beror av vattnets tryckmodul i jordens porsystem. I PLAXIS kan den 

odränerade analysen genomföras på två sätt, dels kan materialet beaktas som ett enfasmaterial 

men även som ett tvåfasmaterial (fast substans+vatten) och då genomförs analysen med 

dränerade egenskaper med avseende på hållfastheter och styvheter (Brinkgreve & Broere, 

2008). 
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8.2.3 Vattenförhållanden 

Vid bestämning av porvattentrycket anges grundvattenytan som då varierar linjärt med djupet. 

I programmet går det att simulera t.ex. sänkt porvattentryck genom att ange ytterligare 

grundvattennivåer som binds till specifika lager. Om inte detta görs kan det ske 

bottenupptryckning av schaktbotten eftersom trycket då är större än trycket orsakat av den 

ovanpåliggande jordmassan (Geomind, 2010). 

PLAXIS ger möjlighet att variera hur samverkan sker i gränszonerna (interface) mellan jord 

och spont. Detta görs genom att ange en råhetsparameter som reglerar vilken hållfasthet som 

övergångszonen har. Är förmågan liten att överföra spänningar ges denna parameter ett lågt 

värde och vid full spänningssamverkan 1,0. Råheten anges som indata för varje jordlager och 

kan därmed variera (Geomind, 2010). 

Övergångszonen kan också ges en egenskap som anger om sponten är vattengenomsläpplig 

eller impermeabel. Det är en funktion som är viktig för att beräkningsmässigt kunna göra 

simuleringar under vatten eller i torrt tillstånd. Sponter, stag mm kan anges med respektive 

axialstyvhet EA och böjstyvhet EI (Geomind, 2010). 

 

 

  



29 

 

Kungliga Tekniska Högskolan, Byggteknik och Design, Examensarbete 2010 

 

9 Områdesbeskrivning  
Området där spontkonstruktionen för betongtråget samt betongtunneln ligger till största delen 

inom spårområdet för Värtabanan. Omgivande byggnader är industrilokaler, byggnader för 

handel, kontorsbyggnader och sportanläggningar, se Fig 3. Inom en del av området har det 

tidigare gjorts kalkcementpålning. Jordlagerföljden i detta område är den naturliga, vilket 

förekom innan pålningen utfördes. Området är relativt flackt med en markytnivå som varierar 

mellan +1,5 och +2,5. I tunnelmynningen stiger dock marknivån till + 10. Grundvattennivån i 

området ligger omkring +1,7. Växtligheten i området består mestadels av buskar. 

Jordlagerföljden för området består i stort av fyllning i form av lera, sand, silt, sten, grus, 

tegel och makadam. Undersökningar har även visat att fyllningen stundtals är förorenad. 

Därunder följer ett lager lera med en mäktighet på cirka en meter där den delvis är av 

torrskorpekaraktär. Följande lager är varvig lera, med varierande hållfasthet. Leran övergår 

sedan i friktionsjord som till största delen består av sand, silt och grus, detta lager sträcker sig 

ner till berg.              

 

Figur 17 Översiktbild hämtad ur bygghandling. 

9.1 Sektion 234 
Sektion 234 är lokaliserad vid km 0/137, infarten till 511 Kosmostunneln se figur 18. 

Dimensioneringen för sektionen har skett utifrån en jordprofil med följande jordlagerföljd. 

Fyllning, lera i tre skikt med varierande hållfasthetsparametrar och därefter friktionsjord ner 

till berg. Jordens totala mäktighet uppgår till 8,2 meter. Intill sektionen ligger PrisXtras 

byggnad vilket står på en pålad grund ned till berg, vilket då inte bidrar med någon 

lastökning. Mellan byggnaden och sponten löper även en väg för varutransporter, detta 

lasttillskott har beaktats i jordtrycksberäkningen. Grundvattenytan förutsätts ligga på + 1,7 

meter. Spontväggen vid sektion 234 består av tre hammarbandsnivåer, se bilaga 3 sektion D-

D ritning . De karakteristiska hållfasthetsvärdena och nivåerna redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 Jordlagerföljd för sektion 234 med respektive indata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkningsgeometrin för sektion 234 framgår ur nedanstående figur. Sponten är förankrad på 

tre nivåer samt infäst med dubb i underkant. Av figuren framgår att den intilliggande 

byggnaden är grundlagd på pålar. Därmed har byggnaden inte bidragit med något lasttillskott.    

 

Figur 18 Sektionsritning från bygghandling 500G2128, sektion 234. 

  

Jordprofil 

Nivå Friktionsvinkel 
(°) 

Skjuvhållfasthet 
(kPa) 

Tunghet 
(kN/m³) 

Från Till Våt Torr 

Fyllning +2,5 +0,6 34 X 18,0 21,0 

Lera 1 +0,6 0,0 X 12 16,5 X 

Lera 2 0,0 -3,5 X 18 16,5 X 

Lera 3 -3,5 -5,5 X 13 16,5 X 

Friktionsjord -5,5 -6,5 38 X 18,0 21,0 
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9.2 Sektion 1120 
Sektion 1120 är lokaliserad vid km 0/666, utfarten till 512 Rymdtunneln se figur 19. Även 

denna sektion har dimensionerats enligt följande jordlagerföljd, fyllning, lera i tre skikt med 

varierande hållfasthet och därefter friktionsjord ner till berg, se tabell 5. Den totala 

mäktigheten för denna sektionen uppgår till 17,3 meter. Intill sponten ligger även en mindre 

byggnad tillhörande Banverket. Spontväggen vid sektion 1120 består av fem 

hammarbandsnivåer, se bilaga 4 sektion B-B. Grundvattenytan förutsätts ligga på + 1,7 meter. 

Tabell 5 Jordlagerföljd för sektion 1120 med respektive indata. 

Jordprofil 

Nivå 

Friktionsvinkel (°) Skjuvhållfasthet (kPa) 

Tunghet (kN/m³) 

Från Till Våt Torr 

Fyllning `+2,1 0 34 X 18,0 21,0 

Lera 1 0 -2,0 X 25 16,5 X 

Lera 2 -2,0 -4 X 18 16,5 X 

Lera 3 -4 -8,8 X 18+2*Z 16,5 X 

Friktionsjord -8,8 -15,1 38 X 18,0 21,0 
 

Beräkningsgeometrin för sektion 1120 framgår ur nedanstående figur. Sponten är förankrad 

på fem nivåer samt infäst med dubb i underkant. Av figuren framgår att den intilliggande 

byggnaden är grundlagd på pålar. Därmed har byggnaden inte bidragit med något lasttillskott.    

 

Figur 19 Sektionsritning från bygghandling 500G2144, sektion 1108. Beräkningarna har utförts för sektion 1108 enligt 

sektion B-B som är likvärdig med sektion 1120.   
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10  Beräkningar 

10.1 Beräkning enligt analytiskmetod 

De analytiska beräkningarna har utförts med avseende på de stagbelastningar som 

uppkommer till följd av jordtrycket. Den analytiska metoden tillåter inte studier av 

jordrörelserna tillskillnad mot den numeriska simuleringen. Beräkningarna har utförts i 

brottsgränstillstånd samt säkerhetsklass 3 med partialkoefficientmetoden enligt 

Sponthandbokens anvisningar. Eftersom de på sponten verkande lasterna varierar med de 

olika schaktstadierna har beräkningar utförts för samtliga schaktnivåer, på så sätt fås de 

dimensionerande lastfallen. För handberäkningarna har friktionssamverkan mellan jord och 

spont utelämnats i beräkningarna. Detta kommer dock att beaktas i PLAXIS och 

Spontprogrammet. För verifiering av handberäkningarna har Spontprogrammet använts. Den 

bakomliggande jorden har antagits vara horisontell samt ligga i nivå med spontens överkant. 

Sponten har förutsatts slagen så att grundvattnet inte läcker mellan aktiv och passiv sida. Då 

sponten är slagen till berg har kontrollberäkningar för schaktbottenstabilitet utelämnats. Vid 

beräkningar av staglaster har omfördelat jordtryck förutsatts. Detta för att möjliggöra 

beräkningar av lastintensiteten i enlighet med Sponthandboken, avsnitt 3.4.4. Lastillskott från 

jordbank och trafiklast har beaktats för båda sektionerna. Samtliga indata har hämtats från 

Vägverkets rapport (Handling 6.1, Teknisk beskrivning) samt konstruktionsritningar 

tillhandahålla från Hochtief (500G2102, 500G2128, 500G2144). Partialkoefficienterna γSda, 

γSdp och γSd,Ncb har angivits av Hochtief, och är följande; 

γSda=1,05 

γSdp=1,0 

γSd,Ncb= 1,0 

 

10.1.1 Sektion 234 

För sektion 234 har fyra beräkningar utförts, en för varje hammarbandsnivå samt en för 

schaktbotten. Beräkningarna är utförda med partialkoefficientmetoden enligt 

Sponthandbokens anvisningar. Lastillskott av trafiklast samt den jord liggandes över nivå 

+2,5 har beaktats. För trafiklast har qk=10kPa använts i enlighet med handling 6.1. Även på 

passivsidan har lasttillskottet beaktats.  

 

10.1.2 Aktivt jordtryck 

Det aktiva jordryckets intensitet    beräknas enligt följande:  
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10.1.3 Passivt jordtryck 

Det passiva jordtryckets intensitet    beräknas enligt följande:  

                  
     

  

 
                        

 

Då kohesionsjord förekommer under schaktbotten har vi beräknat nettojordtryckets 

intensitet        :  

                                                  

 

10.1.4 Spänningstillskott  

Det vertikala spänningstillskottet σtill från trafiklast och jordbank har beräknats enligt 

Boussinesqs ekvation. För att på ett så reellt sätt som möjligt simulera spänningsökningen 

orsakad av en långsträckt last så som en jordbank har det framräknade tillskottet fördubblats. 

Boussinesq formel uttrycks enligt följande, se figur .  

             
 

 
                               

                                                                              

Figur 20 Tillskottsspänning från överlast enligt Boussinesq (Sponthandboken, 1996). 
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10.1.5 Sektion 1120 

För sektion 1120 har 6 beräkningar utförts, en för varje hammarbandsnivå. Beräkningarna är 

utförda med partialkoefficientmetoden enligt Sponthandbokens anvisningar. Lastillskott av 

trafiklast samt den jordbank liggandes över nivå +2,1 har medräknats. För trafiklast har 

qk=10kPa använts enlighet Vägverkets rapport (handling 6.1). Även på passivsidan har 

lasttillskottet beaktats. Förutom skillnader i beräkningsgeometrin har beräkningsgången varit 

identisk med sektion 234. 

 

10.2 Numerisk beräkning 

Den numeriska beräkningen har varit relativt begränsad då vi har blivit tilldelade en färdig 

beräkningsmodell med vilket vi sedan utfört simuleringar. Simuleringen har utförts primärt 

med avseende på de uppkomna jordrörelserna dock kommer inte detta att redovisas eftersom 

det ej är jämförbart med de analytiska resultaten, vilket avser laster. Till skillnad mot 

partialkoefficientmetoden så avser simuleringen bruksgränstillstånd, vid beräkningen har 

samtliga ingångsparametrar anges som dess karakteristiska värde. Även här har samtliga 

schaktnivåer simulerats för att erhålla de dimensionerande staglasterna. Dock är för 

jordrörelsen endast slutstadiet av intresse då det ger den maximala rörelsen. 

Friktionssamverkan mellan jord och spont har beaktats i simuleringen. I PLAXIS kan detta 

beaktas genom att reducera spontens böjmotstånd (EI), i vårt fall med 40 %. 

Beräkningsgeometrin för vilket simuleringen avser är identisk för båda metoder. Schaktens 

totalstabilitet beaktas i simuleringen, detta med avseende på cirkulärcylindriska glidytor. 

Samtliga indata har hämtats från Vägverkets rapport (Handling 6.1, Teknisk beskrivning) 

samt konstruktionsritningar tillhandahålla från Hochtief (500G2102, 500G2128, 500G2144). 
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11 Resultat 
I nedanstående tabeller redovisas staglasterna för det två studerade sektionerna. Här anges 

även resultaten av Hoechtiefs simulering i Sofistic. Samtliga värden anges i 

bruksgränstillstånd samt i stagriktningen.  

Tabell 6 Sammanställning av staglaster för sektion 1120. 

 

Figuren nedan visar resultatet av FEM analysen för sektionen 1120. De röda pilarna indikerar 

jordrörelsen samt spontens utböjning. I detta fall så kan vi se att sponten förflyttats ca 5 cm.   

 

Figur 21  FEM analys för sektion 1120, pilarna indikerar jordrörelsen. (Plaxis). 

  

Resulterande staglast- sektion 1120 (kN) 

  Spontprogrammet  Handberäkning Sofistic  Plaxis  Geometrik  

Stagnivå 
 

Med friktion    Uppmätt 24/05-10 

-0,3 657 622 726 698 739 600 

-3,3 799 727 818 841 976 825 

-5,8 1069 778 1106 992 967 460 

-8,3 1895 1313 1921 1152 1282 690 

-10,8 2277 1377 2230 1113 1144 980 
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Tabell 7 Sammanställning av staglaster för sektion 234. 

 

Figuren nedan visar resultatet av FEM analysen för sektionen 234. De röda pilarna indikerar 

jordrörelsen samt spontens utböjning. I detta fall så kan vi se att sponten förflyttats ca 3 cm.   

 

 

Figur 22 FEM analys för sektion 234, pilarna indikerar jordrörelsen. (Plaxis). 

  

Resulterande staglast - sektion 234 (kN) 

  Spontprogrammet  Handberäkning Sofistic  Plaxis  Geometrik  

Stagnivå 
 

Med friktion    Uppmätt 24/05-10 

-0,3 817 755 802 841 792 200 

-3,3 711 658 711 896 770 370 

-5,3 234 220 233 398 343 värde saknas 
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12 Diskussion 

12.1 Analytisk beräkning 

Av tabell 3 framgår att de analytiska beräkningarna avviker något från varandra. I teorin bör 

samma värden erhållas. Dessa avvikelser kan bero på flera faktorer exempelvis uppdelningen 

av överlaster, lastintensitetens storlek mm. I Spontprogrammet har två beräkningar utförts, en 

utan friktionssamverkan mellan sponten och jorden samt en där friktionssamverkan beaktats. 

Denna friktionssamverkan är något som bör beaktas i synnerhet vid högre sponter. Friktionen 

vid gränsytan mellan jord och spont gör att jorden tenderar att ”hänga upp sig” mot sponten, 

detta leder till att jordens resulterande tunghet minskar vilket då ger ett minskat jordtryck. 

Beräkning av de uppkomna stagkrafterna har gjorts med omfördelat jordtryck. Det 

omfördelade jordtrycket har nästa steg fördelat på respektive stag beroende på dess avstånd 

till intilliggande stag. Denna metod har valts förenkla arbetet eftersom systemet är statiskt 

obestämt och tillgång ett lämpligt beräkningsprogram har saknats.        

12.2 Numerisk beräkning 
Resultaten visar att för de numeriska beräkningarna erhålls en större differens mellan 

metoderna. Beräkningarna enligt FEM-analys metoden är mycket komplexa och innefattar 

fler parametrar och beräkningssteg än vid analytiska beräkningar. Då mjukvaran PLAXIS och 

Sofistic utgår från samma beräkningsprincip bör inga större avvikelser förekomma. Enligt vår 

bedömning kan tänkbara orsaker till detta vara skillnader i den beräknade geometrin. 

Diskretiseringen av geometrin skiljer sig något programmen emellan, Sofistic genererar en 

kvadratisk indelning av beräkningsmodellen medan för PLAXIS en triangulär. Detta påverkar 

nodtätheterna och därmed även det globala ekvationssystemets noggrannhet. Beräkningar i ett 

FEM program är en iterativ process vilket då kan avvika beroende på programvara.   

12.2.1 Utvärdering av metoder 

Jämför vi de analytiska och numeriska beräkningarna kan vi se att de ger ett någorlunda 

överensstämmande resultat. Ser vi till de faktiska staglasterna kan vi se en stor avvikelse från 

de beräknade värdena.  

Vid beräkningarna tar man ej hänsyn till tidsaspekten, då jorden strävar efter att hamna i 

jämvikt kommer tiden att vara en påverkande faktor. Vid förspänning av stagen uppstår 

ytterligare spänning i den bakomliggande jorden. Detta kan med tiden orsaka en viss 

relaxering av jorden, med detta menas att den bakomliggande jorden får en sättning i 

horisontal led. Följderna av detta blir att staglasten då minskar. En viss reduktion av 

staglasterna kan även uppkomma till följd av glidning i staglås och bergsförankring. Även 

töjningen i stagen påverkar lasterna. Vid mer komplexa tre dimensionella 

beräkningsgeometrier så som exempelvis hörn kan det vara fördelaktigt att utföra FEM analys 

då det är komplicerat att utföra analytiska beräkningar.    
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13 Slutsats  
Oavsett vilken beräkningsmetod man använder sig av är syftet att försöka återge verkligheten, 

en förutsättning för att detta skall kunna göras med så stor precision som möjlig är att alla 

beräkningsförutsättningar stämmer överens med det verkliga fallet.  Eftersom detta är 

omöjligt att uppnå så kommer beräkningar alltid endast att resultera i uppskattningar.  

Vi har utifrån denna rapport dragit följande slutsatser. 

 Beräkningar är endast approximationer med utgångspunkt i uppskattade värden 

 Ingen metod kan ses som direkt överlägsen  

 Vid mera komplexa beräkningsfall kan med fördel FEM tillämpas 

 Kraftsamverkan mellan spont och jord bör beaktas, framförallt vid högre sponter 
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