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SAMMANFATTNING 

Slussens bärande konstruktioner är idag i mycket dåligt skick och kommer att rivas inom de 
närmaste åren. Syftet med examensarbetet är att beskriva skadorna på Slussens konstruktioner 
samt orsakerna till dessa. Skadorna förklaras till stor del av de fortgående sättningarna, därför 
ligger arbetets tyngdpunkt på att utreda dessa. Pelarnas förskjutningar har mätts upp under 
åren och dessa data har använts för att skatta den totala sättningen för varje pelare. I arbetet 
beskrivs anläggningens historia och utformning kortfattat och en redogörelse för skadorna 
ges. För att åskådliggöra stödförskjutningarnas spridning framställs en färglagd sättningskarta 
och sättningsdifferenserna för särskilt intressanta pelarrader jämförs. Tre viadukter vid norra 
Skeppsbron och Östra Slussgatan modelleras med finita elementmetoden för att uppskatta de 
sättningsrelaterade skadornas omfattning och storlek.  

Grundförhållandena på platsen karaktäriseras av den kraftigt varierande topografin, djupa 
lager av dy och gyttja uppblandat med svårgenomträngliga lager av stenblock och 
sjunktimmer. Detta gjorde grundläggningsarbetet mycket svårt och ledde till att en i Sverige 
tidigare oprövad pålningsmetod valdes; system Franki. Det har visat sig att i de områden där 
Frankipålarna använts har konstruktionerna satt sig betydligt. 

FE-modellen visar vertikala förskjutningar, huvudspänningarna i betongen samt balkarnas 
böjmomentkurvor. Böjdragspänningarna för de mest belastade balksnitten beräknas utifrån 
momenten och för flertalet av balkarna är dessa högre än tillåtet. Beräkningar med skattade 
sättningsdata tio år framåt i tiden visar att skadorna kommer att förvärras betydligt. Att 
jämföra sättningsdifferenser är en enkel metod att förutspå var skador kan uppkomma. 
Beräkningarna i FE-modellen visar att sättningsdifferenser mellan två pelare över 50 mm 
sannolikt leder till skador i betongen. 



  
 



SUMMARY

The supporting constructions of Slussen are today condemned and will be replaced in the 
coming years. The aim of the study is to describe the damages of the constructions and 
the background to these. The damages are to a large extent explained by the progressing 
settlements and the main objective of this thesis is devoted to this problem. During the 
years the vertical displacements have been measured and these data have been used to 
estimate the total displacement for each pillar. The history and design of the construction 
is briefly described as well as the damages. To illustrate the range of the vertical 
displacements a colour map is created and the settlements differences are compared for 
the pillar rows of interest. Three of the viaducts are modelled with the finite element 
method to estimate the range and the dimensions of the damages. 

The varying topography and deep layers of mud and sludge mixed up with blocks and old 
timber characterize the site. This made the foundation work difficult and traditional 
methods could not be used. Instead the choice of piling fell on a system called Franki, a 
method that never had been tried in Sweden before. It is obvious that the settlements are 
considerable in the area where the Franki pillars have been used.

The finite element model shows the vertical displacements, the main stresses in the 
concrete and the bending moment curves of the beams. The bending stresses are 
calculated for the most loaded points and these values are higher than permitted for many 
of the beams. Calculations with estimated values for the vertical displacements ten years 
ahead, show that the damages will become aggravated. Comparing settlements 
differences is a simple method to predict where damages can arise.  The calculations in 
the FE-model show that settlements differences larger than 50 mm are likely to cause 
damages in the concrete. 
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1 INLEDNING 

1.1 SLUSSEN 

Slussen har alltid varit en viktig trafikförbindelse mellan Stockholms norra och södra delar. 
Det är en mäktig trafikapparat som när den byggdes på 1930-talet, var nydanande, 
kontroversiell och typisk för sin tid. Anläggningen omfattar en yta av 40 000 m2 betong och 
utgör 7 % av Stockholms Stads brobestånd, se figur 1. 

I dag är konstruktionerna uttjänta. Det är framför allt de fortgående sättningarna som skapar 
problem; befintliga skador förvärras och nya uppkommer. Vissa pelare har sjunkit mer än 200 
millimeter och i de värst drabbade områdena visar sättningarna ingen tendens att avta. 
Underhållsarbetet är inriktat på att bibehålla anläggningens säkerhet och till viss del även 
funktion. På grund av säkerhetsskäl har man tvingats stänga av vissa delar för tung trafik. 

Figur 1 Flygfoto över Slussen Stockholms Stadsmuseum
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1.2 SYFTE 

Examensarbetet syftar till att beskriva skadorna på Slussens bärande konstruktioner samt de 
bakomliggande orsakerna till dessa. Särskild vikt läggs vid att utreda de fortgående 
sättningarnas bidrag till skadeutvecklingen. Trots att det genom regelbunden uppföljning av 
sättningarnas utveckling och täta inspektioner av anläggningen finns stor kunskap om 
sättningarna och deras utbredning, ligger det ett intresse i att hitta enkla metoder för att 
åskådliggöra riskområden där sättningarna kan leda till besvär.  

En kortfattad beskrivning av Slussens historia och utformning ges varpå skadorna beskrivs 
utifrån de tidigare utredningar som gjorts om Slussen. För att uppskatta skadornas omfattning, 
storlek och eventuella framtida utveckling görs en modellering med finita elementmetoden 
(FEM) av en utvald del av Slussen. Den är tänkt att vara överskådlig så att ett större område 
kan täckas in, men ändå ge relevant information om beteendet på balknivå till följd av 
sättningarna.  

1.3 METOD 

Då examensarbetet är av beskrivande karaktär görs en litteraturstudie. Det finns en stor 
mängd material om Slussen och redan 1936 utkom en teknisk beskrivning av 
Slussenanläggningen.1 Där beskrivs bland annat konstruktionerna, de geologiska 
förhållandena och arbetet som ledde fram till den färdiga trafikapparaten. Under 1980- och 
1990-talet publicerades en serie tekniska rapporter om Slussens tillstånd. År 1989 utkom den 
mycket omfattande rapporten Underhållsbehov Slussen,2 därefter Slussens ökande förfall,3
1993 och Tillståndsbedömning av Slussen,4 1999. Dessa skrifter har använts för att i arbetet 
redogöra för orsakerna till skadorna och den situation som råder idag. 

Under årens lopp har pelarnas förskjutningar mätts upp och man kan därmed skatta den totala 
sättningen för varje pelare. Dessa data sammanställs och används för modelleringsarbetet. 
Först framställs en sättningskarta över hela området för att åskådliggöra stödförskjutningarnas 
spridning och ringa in intressanta områden. Utifrån kartan väljs vissa pelarrader ut för att 
studeras närmare. Sättningsdifferenserna mellan de enskilda pelarna jämförs och området 
modelleras i FEM-programmet Abaqus/CAE.5 Modellen är inte en detaljstudie utan en grafisk 
presentation av ett större område. Beräkningarna genomförs även för skattade sättningar 10 år 
framåt i tiden för att undersöka hur skadorna kan tänkas utveckla sig. 
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2 BAKGRUND 

2.1 HISTORIA 

Slussenområdet har i alla tider varit den viktigaste förbindelsen mellan Stockholms norra och 
södra delar. Tidigare i historien stod emellertid båttrafiken i fokus. På 1000-talet var 
Söderström, vattendraget mellan Gamla Stan och Södermalm, den enda förbindelsen mellan 
Mälaren och Östersjön. Genom landhöjningen kom Mälarens yta att hamna ovanför Saltsjöns 
yta på 1100-talet. Detta gav utmärkta förutsättningar för Stockholm att bli ett blomstrande 
handelscentrum. Staden kunde ta ut en avgift för de passerande fartygen då varorna fick lov 
att lastas om på väg ut mot Östersjön. Att passagen av fartygen kunde ske på ett smidigt sätt 
var därför av största vikt. Den första slussen, Drottning Kristinas sluss byggdes mellan 1637 
och 1642. Därefter följde Christoffer Polhems sluss 1755, se Figur 2, och hundra år senare 
stod Nils Ericsons sluss klar att invigas.6 Rester av dessa gamla slussar finns än idag kvar i 
marken och bidrar till de speciella grundläggningsförhållandena. 

Figur 2 Oljemålning 1780, Anders Holm, Stockholms Stadsmuseum 

I slutet av 1800-talet började man utreda förbättringar av trafiksituationen i området. Många 
förslag på frågans lösning lades fram, men förutsättningarna ändrades radikalt under de 
kommande åren. Genom öppnandet av Hammarbyleden var inte längre båttrafiken i centrum 
och samtidigt ökade motortrafiken lavinartat. Det dröjde fram till 1931 innan något beslut 
kunde fattas och trafiksituationen var då mycket besvärande med 40 000 fordon och 60 000 
fotgängare som passerade området varje dag. När slussbroarna skulle öppnas uppstod 
trafikstockningar som kunde vara i timmar. De öppningsbara broarna tillät inte heller 
spårbunden trafik, vilket ledde till att spårvagnsresenärerna fick passera Slussen till fots för att 
byta linje. ”Slusseneländet” var ett allmänt vedertaget begrepp, se figur 3.7
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Figur 3 Slussen i början av 1900-talet Trafikkontorets arkiv

2.2 SLUSSENS UTFORMNING 

Det regleringsförslag som efter viss bearbetning kom att genomföras, utformades av 
arkitekten Tage William-Olsson och ingenjören Gösta Lundborg, se figur 4. Utgångspunkten 
var att Slussen även i fortsättningen skulle vara huvudstråket för Stockholms nord-sydliga 
trafik. Huvudprincipen gick ut på att de två huvudtrafikstråken Skeppsbron-Götgatan-
Hornsgatan och Munkbron-Katarinavägen korsar varandra i skilda plan och att trafiken i de 
båda riktningarna utväxlas i tre spiralformade ramper.8 Detta är den så kallade 
klöverbladsprincipen, som tidigare använts för motorvägskorsningar i USA men aldrig 
tidigare införlivats i en stadsbild, vare sig i Sverige eller utomlands. 

I regleringsförslaget ingick också anläggandet av en ny trafiksluss ett 40-tal meter söder om 
den gamla. Då de stora mastfartygen hänvisades till Hammarbyleden skulle den nya slussen 
endast betjäna mindre fritidsbåtar. En annan viktig del av förslaget var att koppla samman 
Saltsjöbanan, spårvagnstrafiken och den nya tunnelbanan. 

På ett tidigt stadium utfördes noggranna grundundersökningar. Detta ledde till vissa ändringar 
i planen. Hela anläggningen försköts västerut för att i största möjliga mån utnyttja grusåsen 
och undvika allt för stora grundläggningsdjup.  
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Figur 4 Regleringsförslag av Slusssenområdet Trafikkontorets arkiv 

2.3 ARKITEKTONISK GESTALTNING 

Trafikapparaten Slussen är ett byggnadsverk av sin tid. Slussenarkitekten William-Olsson 
ansåg att industrialismen skapat produkter och miljöer utifrån ett helt och hållet tekniskt och 
ekonomiskt perspektiv, bortkopplat från kulturhistoriska och mänskliga värden. Arkitekturen 
hade samtidigt isolerat sig från samhället och de nya problem som industrialismen skapat.9 I 
en artikel i Teknisk tidskrift från 192110 skriver William-Olsson att en syntes mellan 
arkitektens helhetssyn och konstnärliga förmåga och ingenjörens tekniska kunnande är 
nödvändig för att uppnå den bästa helhetslösningen. I början av seklet började den yngre 
generationens arkitekter sträva efter att inordna byggnadskonsten i det nya samhället. 
Inspirerade av utländska pionjärer som Kendelsohn och le Corbusier, bestämde sig de svenska 
arkitekterna för att slå ett slag för de nya idéerna. Funktionalismen var på frammarsch och 
blomstrade för fullt vid världsutställningen 1930.   
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Vid utformningen av slussenområdet var de trafiktekniska och konstruktiva kraven helt 
styrande och lämnade ringa spelrum för olika möjligheter ur rent formmässigt perspektiv. 
William-Olsson ansåg emellertid att skönheten låg i att utformningen följde trafikens lagar. 
Trafikens rörelse har i sig självt en inneboende kraft, som vid utformningen helt ohämmad 
skulle få komma till uttryck. Detta är särskilt tydligt för klöverbladskonstruktionen vars form 
är direkt betingad till kontinuiteten i trafikens rörelse, både i planet och i de stigande och 
fallande spiralerna, se figur 5.1

Man eftersträvade en så lätt och luftig konstruktion som möjligt. Bärande väggar ersattes i 
största möjliga mån av bärande pelare. Öppna rum med synliga pelare var typiskt för den nya 
tidens arkitektur, liksom terrasser på platta tak.11

Figur 5 Klöverbladet Stockholms Stadsmuseum
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3 TEKNISK BESKRIVNING AV SLUSSEN 

3.1 VIADUKTERNAS KONSTRUKTIVA UTFORMNING 

Konstruktionsarbetet styrdes till stor del av de svåra grundläggningsförhållandena på platsen. 
I det ursprungliga förslaget var viadukterna tänkta att utformas som bjälklag av armerad 
betong, upplagda på bärande konstruktioner av stål. Viadukterna skulle grundläggas på 
fundament utan någon som helst grundförankring och sedan justeras i höjdled varefter 
besvärande sättningar uppstod. Efter noggrannare undersökningar bestämde man sig för att 
använda en annan form av grundläggning som tillät större frihet i valet av konstruktionstyp. 
Till exempel kunde den armerade betongen användas i större utsträckning, se Figur 6, vilket 
skulle innebära lägre underhållskostnader i framtiden. 

Figur 6 Slussen under byggskedet.  Stockholms Stadsmuseum

Viaduktkomplexet är uppdelat i ett antal monoliter för att ge viadukterna rörelsefrihet för 
utvidgningar och sammandragningar vid temperaturväxlingar, se figur 7. Monoliternas eller 
dilatationsområdenas planform är ganska oregelbunden då dilatationsfogarna av konstruktiva 
eller byggnadstekniska skäl varit bundna till vissa lägen. Monoliterna utformades för att passa 
in i utbyggnadsplanen och dilatationsfogarna är förlagda där viadukter av olika 
konstruktionstyp möter varandra.  
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Figur 7 Dilatationsområden Trafikkontorets arkiv 

Dubbelviadukten är en betongkonstruktion utförd i två våningar. Det undre betongdäcket 
består av en 70 cm tjock platta inspänd i balkkonstruktioner. Dessa balkkonstruktioner består 
av två samverkande balkar åtskilda av en horisontell dilatationsfog. De båda balkarna bildar 
på det sättet en massiv vägg mellan det övre och undre däcket, se figur 8 och 9.  
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Figur 9 Dubbelviadukten under byggskedet Trafikkontorets arkiv 

Södermalmstorgsviadukten ansluter till Dubbelviadukten och är uppdelad i tre 
dilatationsområden, så kallade monoliter bestående av betongdäck på stålkonstruktioner. Att 
en sådan konstruktionstyp valdes berodde på att en flexibel lösning som kunde anpassas till 
tunnelbanans framtida byggnad önskades. 

Västra Slussgatan består av två monoliter, varav den södra är uppförd efter samma system 
som Södermalmstorgsviadukten. Den norra monoliten är en renodlad betongkonstruktion med 
betongplatta utan sekundärbalkar. 

Östra Slussgatan och Södra Slingan är utförda helt i armerad betong. Den norra delen är 
uppbyggd i två våningar och fungerar som dubbelviadukten med väggbalkar som bär upp det 
övre däcket. I övrigt är viadukten en plattkonstruktion med en spännvidd upp till 9,3 meter. 
Betongplattans tjocklek är 40 cm. Fördelen med denna konstruktionstyp är att huvudbalkarna 
samverkar bättre med plattan som T-balkar än när både primär- och sekundärbalkar används. 
Dessutom är en tjockare platta bättre med avseende på koncentrerade laster. Den södra delen 
har både sekundär- och primärbalkar.  

Stadsgårdsviaduktens västra del konstruerades med hänsyn till att sättningar skulle kunna 
uppkomma. Viadukten består av en stålkonstruktion med armerat betongdäck. 
Sekundärbalkarna är utformade som Gerberbalkar, med lederna placerade utefter linjer 
vinkelräta mot viaduktens längdriktning, se Figur 10. För att undvika läckage från 
betongdäcket är betongen gjuten på plåtar som hänger mellan sekundärbalkarna. Mellan 
sekundär- och primärbalkarna finns plåtförstyvningar som hindrar primärbalkarna från att 
stjälpa. Viaduktsystemet sitter bara fast i alla riktningar i en enda punkt.  

Viaduktsystemet har en dilatationsfrihet längs hela den sträcka som följer KF-huset, en längd 
på 100 meter. För att åstadkomma denna rörelsefrihet har pelarna utrustats med rullager. 
Dessa pelare är utförda som pendelpelare med sfäriska lager i övre och nedre änden av 
pelaren. 
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Figur 10 Ledkonstruktion för Gerberbalkarna. Trafikkontorets arkiv 

3.1.1 Material 

Till betongen användes 325 till 350 kg cement per m3 betong. Armeringsstålet var av kvalitet 
St 50, slätstänger med en sträckgränsen fyk 300 MPa. Till stålkonstruktionerna användes St 
44. Kamstål blev inte vanligt förens på 1960-talet. 

3.1.2 Fogar 

De ursprungliga fogarna tätades med en elastisk asfaltskomposition för att tillåta rörelser i 
både längd- och tvärriktningen. Tätningen omfattade en bredd av 30 centimeter på båda sidor 
om fogen, se Figur 11. Då dessa fogar visade sig läcka, ersattes de i stor utsträckning av den 
så kallade Slussenfogen under 70-talet, se Figur 12. Slussenfogen är tätad med gummiduk 
som fixeras vid brobaneplattorna med fastbultade plattstål. Inte heller denna fogtyp har klarat 
av de stora fogrörelserna och läckage har förekommit. En fog bestående av Rhepanolfolie 
inlagd i gjutasfaltisoleringen har till viss del ersatt Slussenfogen.2



 

Figur 11 U
rsprunglig fog Trafikkontorets arkiv 
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3.1.3 Lager

Betongpelarna vid dilatationsfogarna fick ett nytt slags lamellager. Detta bestod av två 
stycken blyplåtar med ett mellanliggande lager av grafit. Provningar visade att friktionen 
mellan plåtarna var i stort sett obefintlig, se figur 13.  

Vi de viadukter som utformats som stålkonstruktioner överförs rörelsen med lageranordningar 
med rullar av stålgods.  

Figur 13 Glidlager Trafikkontorets arkiv 
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3.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDLÄGGNING 

3.2.1 Topografi 

Slussenområdets topografiska och geologiska uppbyggnad kännetecknas dels av den 
bergrundsförkastning som bildat Södrabergen. Norr om förkastningzonen ligger berget 
försänkt till betydande djup, minst 40 m under vattenytan. 

Det andra karaktärsdraget är rullstensåsen som löper i nord-sydlig riktning och tillsnörper 
förbindelsen mellan mälaren och saltsjön. Denna tröskel var en gång i tiden upphovet till 
Söderström. 

3.2.2 Grundförhållanden 

I förhistorisk tid var Mälaren en havsvik till Östersjön. Genom landhöjningen och 
igenslamning bildades så småningom en strömtröskel. Ett lager av organiskt material har 
sedimenterat på åsen. Det består mestadels av dy, men även av sjunktimmer. Människans 
ingrepp har också påverkat grundförhållandena. Olika utfyllnader har skett genom tiderna, 
bland annat byggandet av Slussholmen och Kvarnholmen. Rester från träbryggor och andra 
pålbyggnader finns kvar i marken. Vid byggandet av Nils Ericssons sluss 1850 fylldes stora 
delar av sundet igen och kort därefter transporterades sprängsten från utförandet av 
södertunneln till Stadsgården och användes som utfyllnad. En del av fyllningsmassorna består 
av finfördelat sopavfall. 

Östra sidan av åsen är täckt av lera, gyttja och dy. Gyttjeanhopningarna är troligen rester från 
de avskrädesvallar som låg utmed Stockholms kajer fram till och med 1700-talet. Djupet till 
fast botten på saltsjösidan är upp till 25 meter. 

3.2.3 Frankipålning 

Då det befarades att sättningar upp till 0,5 meter skulle uppkomma på den östra sidan av 
området vid grundläggning med platta på mark, gjordes en kraftansträngning för att hitta 
andra alternativ. Den pålningsmetod som ansågs ha bäst möjlighet att genomtränga de hinder 
som fanns i marken var system Franki, se Figur 14. Metoden var tidigare oprövad i Sverige. 
Den belgiska firman Pieux Franki utförde provpålningar där grundförhållandena var som mest 
ogynnsamma. Provbelastningen gav fullt tillfredställande resultat varefter det beslöts att 
grundlägga omkring hälften av viadukterna på dessa pålar. 

Metoden bestod i att ett 15-20 meter långt stålrör med en diameter på 0,5 m fylldes med ca 
0,7 meter betong. Därefter släpptes en hejare på 3-4 ton ner på betongen med en fallhöjd på ca 
5-10 meter. Betongen trycktes ut mot rörets kanter och drog med sig röret ner i marken. Då 
proppen förmedlade stöten direkt till underlaget kom hejaren att med sin fulla kraft verka på 
detta underlag. Virke, stenar och andra hinder krossades vid neddrivningen så att röret lätt 
kunde föras ner till fast botten. Därefter hakades stålröret fast på ett sådant sätt att det inte 
kunde föras längre ner i marken. Med upprepade hejarslag stampades betongklumpen ut ur 
röret, samtidigt som ny betong fylldes på för att hindra vatten att tränga in. Då pålfoten 
utstampades, pressades bottenlagret samman. Pålfotens storlek anpassades efter 
motståndskraften hos detta bottenlager och gjordes större eller mindre efter behov. Själva 
pålen göts genom att fylla röret med betong medan det undan för undan drogs upp mot 
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markytan. Pålarna armerades på en längd av ca 7 meter under markytan med rundjärn som 
sammanhölls av en spiralvriden järntråd. Pålarna sammanfördes i grupper om två, tre eller 
flera, beroende på den last som pålgruppen var avsedd att bära upp. Firman Pieux Franki 
garanterade att pålarna inte skulle sjunka mer än 1 mm vid en belastning av 100 ton, 5 mm för 
150 ton och 8 mm för 200 ton.7

Figur 14 Schematisk bild av Frankipålningen Trafikkontorets arkiv

I området där Frankipålarna har använts har stora sättningar uppmätts. Förmodligen har 
pålarna mycket liten eller ingen effekt alls. År 1936 inträffade ett ras vid byggandet av en 
skola i Göteborg och olyckan berodde på att Frankipålarna som använts vid grundläggningen 
deformerats. Den kommission som tillsattes för att utreda olyckan konstaterade att 
deformationerna uppstått under själva gjutningen, efter det att betongen lämnat pålmanteln. 
Då röret drogs upp gav inte leran tillräckligt stöd, varvid betongen pressades åt sidan av 
hejarslagen.12 Något liknande skulle kunna ha inträffat vid Slussen, kanske hann inte 
betongen härda ordentligt innan grannpålen slogs ner.  
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3.2.4 Övrig grundläggning 

Förutom de ovan beskrivna grundläggningssätten förekommer även följande, se figur 15: 

Fundament direkt på berg. Detta var möjligt för ett fåtal pelare vid Katarinaviadukten. 

Södermalmstorg, Västra Slussgatan och Pelikanslingan anlades på fundament vilande 
direkt på rullstensåsen. 

Stadsgårdsviadukten grundlades på träpålar. Det ansågs att förhållandena på den östra 
sidan var så gynnsamma att grundläggning med träpålar var tillräckligt. För den västra 
sidan av viadukten var det inte lika viktigt med fast grundläggning då den var 
konstruerad för att kunna justeras i höjdled och därför användes träpålar, även om de 
inte nådde fast botten. 

Grundläggning på äldre murverk vid Karl-Johans Torg. 

Tunnelbanestationens norra del, Rysstorget, vilar på stålkärnepålar. Stationen byggdes 
under åren 1955-1964 och grundlades ursprungligen på breda sulor. Sättningarna i 
området blev så besvärande att plattformarna fick lov att grundförstärkas med 
stålkärnepålar. Väggar och pelare sågades av strax ovanför spåren och därefter lyftes 
de ovanförliggande delarna upp på stålkärnepålar som borrats ner genom 
konstruktionerna.13



 18

Figur 15 De olika grundläggningstypernas utbredning Från ”Underhållsbehov: Slussen” 
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4 SLUSSENS FÖRFALL 

4.1 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Under åren 1985-1989 gjordes en omfattande inventering av Slussens tillstånd och 
underhållsbehov. Arbetet resulterade i rapporten Underhållsbehov: Slussen.2 Det 
konstaterades att Slussen var så skadedrabbad att anläggningens funktion och säkerhet kunde 
påverkas.  Man förordade omfattande reparationsarbeten, alternativt en total ombyggnad. Om 
anläggningen skulle repareras krävdes grundförstärkning med borrade stålkärnepålar för 150 
fundament. 9000 m2 broyta med stål- och betongstomme krävde total ombyggnad. 22 000 m2

broyta fordrade reparation med ny konstruktionsbetong. Resterande broyta skulle behöva ny 
skyddsisolering och nya ytbeläggningar. Dessutom erfordrades nya fogar, lager och räcken på 
flera ställen. För att skadorna inte snabbt skulle förvärras och störningarna för allmänheten 
skulle bli alltför stora, rekommenderade man att förändringarna skulle genomföras inom 5-10 
år.

Då Slussen även ansågs ha vissa funktionella brister uppkom en diskussion om huruvida 
Slussen skulle byggas upp likadant igen, eller om mer övergripande förändringar skulle göras. 
År 1991 utlystes en konsulttävling för att hitta den bästa lösningen. Ett nybyggnadsförslag 
”Respublica” och ett bevarandeförslag ”Öppna Slussen”, togs upp för fortsatta diskussioner. I 
avvaktan på beslut minskade reparationsinsatserna under en tid, men fick snart återupptas av 
säkerhetsskäl då ombyggnadsplanerna inte kom att förverkligas. 

Som en direkt fortsättning på Underhållsbehov: Slussen, utkom 1993 rapporten Slussens
ökande förfall.3 Här beskrivs hur nya skador uppkommit och de tidigare förvärrats. I en 
bärighetsutredning för ett sättningsutsatt betongramsystem konstaterades att det inte fanns 
någon risk för kollaps. Dock påpekade man att lastomlagringseffekter är avgörande för att 
kunna påvisa tillräcklig bärighet, något som inte är tillåtet enligt Vägverkets föreskrifter. 
Enligt samma myndighet skulle Slussen inte komma på fråga för förstärkningsåtgärder då 
grundläggningen är undermålig. De fortskridande sättningarna i kombination med 
kvalitetsbrister i stålkonstruktionerna ansågs utgöra en riskfaktor för spröda och plötsliga 
brott.

År 1999 utfördes ytterligare provtagningar på betongen för att verifiera tidigare 
undersökningar och upptäcka förändringar. Resultatet presenterades i rapporten 
Tillståndsbedömning av Slussen.4

I alla tre rapporter delade man in brobaneplattorna i tre tillståndsklasser. 

Brobaneplattor med erforderlig kvalitet. 

Brobaneplattor med skador ner till 15 cm djup där ytreparation vore tillräckligt. 

Brobaneplattor med så omfattande skador att det föreligger risk för brott. 
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Tabell 1 Brobaneplattornas skadeutveckling 1989-1999. 

Status 1989 1993 1999 

Erforderlig kvalitet 21% 21% 15% 

Ytreparation krävs 56% 46% 22% 

Rivning 23% 33% 63% 

Det kan verka som om det skett en dramatisk försämring mellan 1993 och 1999, se Tabell 1. I 
själva verket har man gjort en annan bedömning av sättningarnas inverkan 1999. Redan i 
rapporten 1993 påpekade man att ytterligare delar eventuellt skulle behöva rivas som 
alternativ till dyrbar grundförstärkning. 

4.2 SKADOR PÅ KONSTRUKTIONERNA 

4.2.1 Betongen 

Betong är ett poröst material, vilket också gör det angreppsvänligt. Aggressiva kemiska 
ämnen kan tränga in i porsystemet och bryta ner cementpastan. Vatten och syre kan nå in till 
armeringen som korroderar. Armeringskorrosion medför försämrad samverkan mellan betong 
och stål, vilket leder till minskad livslängd för den drabbade konstruktionsdelen. Det 
inträngande vattnet kan även orsaka frostskador, då det fryser, sväller och spränger sönder 
betongen. Frostskadorna visar sig främst som avskalningar på betongens yta. Ibland kan hela 
ballastkorn sprängas loss.14

Ingjutet armeringsgods är skyddat mot korrosion genom betongens höga ph-värde. I de flesta 
utomhuskonstruktioner uppstår emellertid korrosion förr eller senare. Korrosionsförloppet har 
två skeden. Under initieringsskedet karbonatiseras betongen av den omgivande luftens 
koldioxid. Okarbonatisersad betong har ett pH-värde omkring 12,5-14,0. Betongens 
kalciumhydroxid Ca(OH)2 reagerar med den omgivande luftens koldioxid CO2 i närvaro av 
vatten, varpå kalciumkarbonat CaCO3 bildas. Då sjunker porvattnets pH-värde till en så låg 
nivå att armeringen inte längre är skyddad mot korrosion. 14

Korrosionsförloppet kan även initieras genom klorider. Den vanligaste orsaken till detta är att 
kloridjoner tränger in i betongens porsystem och genom havsvatten eller tösalter. Då  ökar 
kloridkoncentrationen runt armeringsjärnen till en nivå där korrosionen startar. Det 
korrosionsangripna stålet sväller och ett tryck uppstår mellan stålet och betongen, vilket leder 
till att det täckande betongskiktet spräcks loss, se Figus 16. 14

Då betongen är sprucken transporteras kloridjoner och syrgas lättare in i betongen. Sprucken 
betong leder alltid till korrosionsangrepp i sprickzonen. 14
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Slussen utsätts för ett varierande och hårt klimat, fogarna läcker och konstruktionerna har i 
regel otillräckligt täckande betongskikt. Tösaltningen gör att betongen har höga 
kloridkoncentrationer. Slussen har alltså alla förutsättningar för ett aggressivt skadeförlopp. 
Karbonatiseringen medför att en stor mängd betong måste bilas bort varje år för att undvika 
att lösa betongbitar faller ner. Några av de fasta lagren har blivit så hårt ansträngda att 
betongen vid upplagen har krossats. 

Figur 16 Sprucken pelartopp 

4.2.2 Stålet 

Resultatet av den omfattande utredningen under 1980-talet visade att stålet var åldersbenäget 
och sprött. Kvävehalterna var höga och kiselhalterna låga vilket innebär ett otätt stål med låg 
slagseghet. Vidare uppvisade svetsade balkprofiler höga kolhalter, något som medför hög 
hårdhet och försämrad töjbarhet-seghet. Då stålet inte bytts ut bör detta gälla även idag. I de 
områden där fogarna läcker finns lokala korrosionsangrepp. Detta har t ex drabbat vissa 
rullager som har rostat ihop.9
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5 SÄTTNINGAR 

Redan innan anläggningen uppfördes konstaterades att stora sättningar kunde uppkomma i 
området. De broar som byggdes 1926-1928 satte sig 30 mm på bara några år och den gamla 
Katarinahissen sjönk en halvmeter.7 Vad som däremot inte hade klarlagts var att sättningarna 
inte skulle avta med tiden. Än idag är sättningarna fortskridande utan att märkbart slå av på 
takten. 

Pelarna sjunker då vatten pressas ut ur de mäktiga organiska jordlagren och även 
landhöjningen bidrar. Med en hastighet av cirka fyra millimeter per år lyfts sjöbottnen upp 
ovanför grundvattenytan. Då exponeras nytt material såsom virke och trärester, för att sedan  
komprimeras, förmultna och minska i volym. 

Vid underhållningsarbeten under 1950-talet upptäckte man att grundläggningen inte var 
tillfredställande.11 På 1960-talet började man sätta ut dubbar på vissa pelare för 
sättningsavvägningar och under årens lopp har dubbar tillkommit och fallit bort. Från 1988 
och framåt har man gjort avvägningar varje år. Det finns alltså mätvärden från 15-40 år för 
olika pelare. Den genomsnittliga sättningshastigheten för varje pelare har använts för att 
skatta den totala sättningen från dess då anläggningen stod nybyggd tills idag. Ju längre tid en 
pelare har vägts av desto tillförlitligare skattad sättning. 

Sättningarna leder till en mängd olika skador då konstruktionerna belastas på ett felaktigt sätt. 
Dragsprickor i balkarna är vanligt förekommande och vissa pelartoppar har spruckit då de 
överbelastats när intilliggande pelare sjunkit. De stora problemen med läckande fogar 
förklaras till viss del av sättningarna. Där fogarna läcker rinner vatten och tösalter ner över 
balkar och pelare. I dessa områden uppstår frostskador och armeringskorrosion.2

I stålkonstruktioner med bristande stålkvalitet som utsätts för sättningar riskerar spröda brott 
att uppkomma. 

5.1  SKATTNING AV SÄTTNINGARNA 

Som tidigare beskrivits har sättningsavvägningar utförts regelbundet de senaste 15 åren och 
för vissa pelare finns mätvärden från 1960-talet. Den genomsnittliga sättningshastigheten för 
varje pelare har här använts för att skatta den totala sättningen under 70 år. Dessa data ligger 
till grund för det följande modelleringsarbetet.  

Då det inte finns tillräckligt med data för att göra en noggrannare uppskattning av 
sättningarnas utveckling antas en linjär utveckling över tiden. De värden som redovisas i 
Figur 17 är från perioden 1988-2004, då uppföljningar gjorts regelbundet. För vissa pelare 
finns mätningar från 1960- och 1970-talet. I Figur 17 visas sättningarna för pelare k1, k2 och 
k3 som är utmärkta i figur 24. 
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Sättningar 1988-2004
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Figur 17 Sättningar för pelare k1, k2 och k3 1988-2004. 

5.2  SÄTTNINGARNAS UTBREDNING 

För att få en lättöverskådlig bild av sättningarnas utbredning visas här en färgkarta med 
sättningarnas utbredning över området, se Figur 18. En förteckning15 med utmärkning för 
samtliga pelare som bär upp viadukterna kombinerats med sättningsdata för respektive pelare. 
Därefter har en färglagd graf lagts över ett flygfoto och en plan över pelarna. Förteckningen 
kommer från Trafikkontorets Arkiv och sättningsdata från Carl Bro AB.  

Sättningarna är som störst vid den västra delen av Stadsgårdsviadukten samt vid 
Katarinavägens norra del. Mot Saltsjön är sättningarna stora för att sedan avta västerut. 
Stadsgårdsviadukten grundlades på träpålar som aldrig nådde fast botten. Jämför man 
sättningskartan med planen över grundläggningstyper, se Figur 15, framgår det tydligt att de 
delar som grundlagts på Frankipålar har satt sig betydligt, emedan de delar som grundlagts på 
grusåsen klarat sig bättre. Då slussenområdet är stor till sin yta och komplex i sin uppbyggnad 
begränsas i fortsättningen området för det fortsatta modelleringsarbetet till södra delen av 
Skeppsbron och Östra Slussgatan. I det här området är sättningsdifferenserna stora och 
viadukterna är av liknande konstruktionstyp; ramar av armerad betong. Det gör området 
intressant att studera. 
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5.3 SÄTTNINGSDIFFERENSER   

För att enkelt få en uppfattning om var sättningarna leder till besvär jämförs sättningarna för 
varje pelarrad i området längs Östra Slussgatan, se även Figur 24 i avsnitt 6.1. Här redovisas 
sättningarna grafiskt, för att sedan jämföras med resultaten i avsnitt 7.4. Där 
sättningsdifferensen mellan två pelare är större än 40 mm kan man anta att det finns risk för 
skador. 
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Figur 8 Sättningsdifferenser för pelarrad a och b. 
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Figur 20 Sättningsdifferenser för pelarrad c och d. 
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Figur 21 Sättningsdifferenser för pelarrad e och f. 
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Figur 22 Sättningsdifferenser för pelarrad g och p. 
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6 FINIT ELEMENTMODELL 

Syftet med modelleringen är dels att hitta utsatta partier och betongbalkar, men också att ge 
en översiktlig bild av de påkänningar som en del av Slussen-komplexet är utsatt för tillföljd 
av sättningarna. Modelleringen innebär att finita elementmetoden (FEM) används i ett 
verkligt ingenjörsmässigt sammanhang, där syftet är att ge en övergripande bild av 
sättningsproblematiken. Valet av modell är därför en enklare, men större och mera 
överskådlig modell. Att återspegla geometrin på ett detaljerat sätt skulle vara mycket 
tidsödande och resultaten skulle förmodligen inte bli särskilt mycket mer rättvisande än med 
en enkel modell.  

6.1 MODELLERAD DEL AV SLUSSEN 

Tre monoliter vid södra Skeppsbron och Östra Slussgatan modelleras, se figur 24. Dessa 
monoliter har valts ut då sättningsdifferenserna är stora i det här området. Konstruktionerna är 
helt utförda i armerad betong. Monolit 4 är uppbyggda av balkar som samverkar med en 
tjockare platta på 340 mm. Monolit 6 består av två plan där det övre däcket delvis bärs upp av 
väggbalkar. Monolit 10 har både primär och sekundärbalkar. Viadukten är utformad efter den 
tidigare bangården, pelarna placerades med hänsyn till järnvägsspåren och uppbyggnaden 
med sekundärbalkar motiverades av rökgaserna från lokomotiven. 

Originalritningarna från 1936 ligger till grund för modellens geometri.15 Dock har vissa 
förenklingar krävts. Balkdimensionerna ses som konstanta mellan pelare och voterna 
ignoreras. Ingen armering läggs in och ingen hänsyn tas till uppsprickning, vilket medför att 
konstruktionen beter sig linjärelastiskt.  

En ritning med elevation, plan och sektioner för en balk som ingår i konstruktionen visas i 
Figur 25. Ritningen ger information om balkens mått, utbredning och armering. Carl Bro AB
utförde hösten 2005 en klassningsberäkning16 av pelarrad k, monolit 10, se Figur 24-25. Det 
framgår att de böjmoment som orsakas av sättningarna är relativt stora. Resultaten används 
här i avsnitt 7.5 för att göra jämförelsen i Figur 39. 
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Figur 24 Monoliterna som ingår i modellen. Trafikkontorets arkiv



 

Figur 25 O
riginalritning av balk k.Trafikkontorets arkiv 
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6.2 ABAQUS STANDARD 

Finita elementprogrammet Abaqus Standard är kraftfullt, användarvänligt och väl lämpat för 
studier av statiskt belastade konstruktioner av linjärelastiskt material. Modellen byggs upp 
grafiskt med pre-processorn Abaqus/CAE17 där geometrin för de olika delarna kan ritas upp 
direkt eller importeras från något annat ritprogram. 

De olika delarna tilldelas material- och tvärsnittsegenskaper och analysen förbereds genom att 
delas upp i olika steg. Lastfall och upplagsvillkor, liksom önskade utdata kan väljas för 
respektive analyssteg. Kopplingar och samverkan mellan olika delar av modellen definieras 
och slutligen genereras ett ”mesh” vilket beskriver modellens elementindelning. 
Beräkningsresultaten kan visas grafiskt genom Abaqus postprocessor.  

Pelare och balkar modelleras med balkelement. Dessa kan användas för att modellera 
strukturer där en dimension är påtagligt större än de andra två. Balkteori baseras på 
antagandet att strukturens deformationer kan beskrivas av variabler som är funktioner av 
strukturens längd. För att resultaten ska bli acceptabla bör tvärsektionsdimensionerna inte 
vara större än en tiondel av strukturens typiska längddimension, det vill säga längden mellan 
två stöd eller längden mellan två markanta tvärsektionsskillnader. Balktvärsnittens geometri 
definieras genom att välja tvärsektionsform från Abaqusbiblioteket. När man använder sig av 
programmets inbyggda tvärsektioner och väljer att sektionsegenskaperna ska beräknas under 
analysen, beräknas balkelementens styvhet utifrån en vektor av sektionspunkter i tvärsnittet. 
Tredimensionella balkar har sex frihetsgrader, tre för translation och tre för rotation. Både 
pelare och balkar har en rektangulär form. I balktvärsnitten placeras noderna i överkant. 

Plattorna modelleras med skalelement. För t ex plattor där tjockleken inte är större än en 
tiondel av längden och bredden kan man använda skalelement. Elementen refererar till en 
sektion där tjockleken och materialegenskaperna är definierade. Om inget annat anges 
använder Abaqus fem sektionspunkter för ett homogent skal, vilket är tillräckligt vid linjär 
analys. Noderna placeras i plattornas underkant genom att ange ett ”offset”. 

Till modellen används följande elementtyper: 

B32: Ett kvadratiskt 3-nodigt balkelement som används till pelare och balkar. 

S8R: Ett dubbelsidigt, krökt 8-nodigt tjockt skalelement som används till plattorna. 

En tredimensionell vy av finita elementmodellen av de monoliter som har markerats i Figur 
24 visas i Figur 26. Elementindelningen av plattorna visas i Figur 27. 
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Figur 26 Perspektivbild av finita elementmodellen. 

Figur 27 Horisontalprojektion av finita elementmodellen. 
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6.4 BERÄKNING AV BETONGSPÄNNINGAR

Utifrån momentberäkningarna i Abaqus kontrolleras spänningarna för osprucket tvärsnitt. På 
1930-talet användes inte kamstänger som idag, utan släta stänger. Vidhäftningen blev då 
något sämre men trots det förutsätts att Hook’s lag gäller i beräkningarna som här utförs i 
stadium 1. Stålkvalitén St 50 motsvarar ett stål med sträckgränsen fyk 300 MPa och 
elasticitetsmodulen Esk 200 GPa. 

Betongen antas motsvara K30 med en elasticitetsmodul som är Ec=30 GPa. Eftersom det är en 
befintlig konstuktion som kontrollerasanvänds kubhållfastheten som tryckhållfsthet, det vill 
säga fcc =30 MPa. Enligt Betonghandboken Material18 motsvarar detta en böjdraghållfasthet 
som är ca fct,fl=4,4-5,6 MPa. Där anges även att böjdraghållfastheten är ca ¾ av den rena 
draghållfastheten, vilket i detta fall ger fct,fl=3,5 MPa. Då sättningarna är att betrakta som 
långtidslaster måste betongens krypning tas i beaktande. Ett kryptal som är  = 3 får anses 
rimligt, vilket ger en effektiv elasticitetsmodul för betong enligt: 

5,7
41

30
1,

c
effc

E
E GPa                                                            (1)

Enligt kurskompendiet Armerad Betong19 gäller följande: 

För stadium 1, osprucken betong, fås betongens tryck- och dragspänningar i respektive över- 
och underkant av tvärsnittet enligt: 

                      x
I
M

id
cc                      (2)

                       xh
I
M

id
ct                     (3)

där M är böjande moment, h tvärsnittshöjd och x tryckzonens höjd. Det ideella 
yttröghetsmomentet för ett T-tvärsnitt med platttjockleken t och medverkande plattbredden bf
beräknas enligt: 

2
2323

1
2

2
6212

xdAtxtb
tbhxbhbhI sf

f
id                  (4) 

där b är (liv-)tvärsnittets bredd, d är effektiva höjden och As armeringsarean. Kvoten mellan 
elasticitetsmodulerna för stål och betong är: 

67,26
5,7

200

,effc

s

E
E

                    (5) 

Beräkning av tryckzonens höjd kan göras enligt: 

tbbhA
tbbhdA

x
fs

fs

21
5,01 22

                                                           (6)
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7 RESULTAT 

7.1 VERTIKALA FÖRSKJUTNINGAR  

Modellen i sin helhet visar tydligt att sättningarna i området är som störst mot Saltsjön, 
närmare bestämt för pelare e1 och f1. Pelarrad g visar stora sättningsdifferenser mellan pelare 
g1 och g2. Figur 27 är i stort sett en uppförstorning av en liten del av sättningskartan, se Figur 
18.

Figur 27 Beräknade vertikala förskjutningar. 

7.2 HUVUDSPÄNNINGAR I BETONGEN  

I Figur 24 visas de med Abaqus beräknade huvudspänningarna i betongen. Då materialet 
definieras som oändligt elastiskt blir spänningarna höga. Det är dessutom svårt att urskilja 
kritiska områden ur helhetsbilden av modellen. För att möjliggöra en kontroll av eventuell 
sprickbildning plottas momenten för varje balks egentyngd och stödförskjutningar. Utifrån 
dessa moment beräknas spänningarna i de mest belastade snitten. Dessa beräkningar redovisas 
i avsnitt 7.4. 
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Figur 28 Beräknade huvudspänningar. 

7.3 BÖJMOMENT OCH SKADOR 

Här redovisas Abaqus beräknade böjmoment samt skador som registrerats i databasen 
BaTMAN20, hämtat ur rapporten Slussen Studie Tillstånd16. I detta avsnitt kommenteras även 
sättningsdifferenserna från avsnitt 5.2. Redovisningen sker separat för de tre monoliterna 4, 6 
och 10. 

7.3.1 Monolit 4 

Monolit 4 innefattar pelarrad a, b, c och d och utgör den södra delen av Östra Slussgatan 
närmast tunnelbanan, se Figur 24. 

Pelarna längst ut mot saltsjön uppvisar vertikala stödförskjutningar upp mot 130 mm i 
samtliga pelarrader. Största sättningsdifferens visar dock pelarrad c med en skattad sättning 
på 88 mm mellan pelare c3 och c4. Detta resulterar i ett böjmoment på 2,8 MNm vid stöd c3. 
Sättningsdifferensen mellan pelare a1 och a2 är 40 mm. Mellan pelare b2 och b3 är skillnaden 
i sättning 43 mm och mellan pelare d2 och d3 43 mm. Stödförskjutningarna i pelarrad a 
resulterar i att balken får ett dragmoment i underkant vid pelare a2 på 0,7 MNm och ett 
negativt moment på -1,0 MNm vid pelare a3. Vid pelare b4 blir balkens moment -2,2 MNm 
och i fält mellan b2 och b3 är  momentet 0,8 MNm. 

Armeringsstålet uppges vara korrosionskadat till följd av kemiskt angrepp och på en 
sekundärbalk till höger om c3 syns en dragspricka. Flertalet stöd har sjunkit mer än 
önskvärt.16 
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Figur 32 Böjmoment i balk d. 
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7.3.2 Monolit 6 

Monolit 6 är ett dubbeldäck och utgör pelarrad e, f, g, p och r, se Figur 24.  

Den allra största sättningsdifferensen i det undersökta området är mellan pelare g1 och g2 på 
108 mm. Balken får ett böjmoment över stöd på 2,64 MNm.  

I databasen BaTMan finns anteckningar om skjuvsprickor i pelartopparna på g1 och g2. 
Dessutom finns tydliga böjsprickor i balken mellan pelare g1 och g5 och i balk p mellan 
pelare p1 och p5.16
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Figur 33 Böjmoment i balk e. 



 40

-1,00E+06

-8,00E+05

-6,00E+05

-4,00E+05

-2,00E+05

0,00E+00

2,00E+05

4,00E+05

6,00E+05

8,00E+05

0 5 10 15 20 25 30

läge (m)

m
om

en
t (

N
m

)

egentyngd
sättningar

f1 f2 f3 f4 f5

Figur 34 Böjmoment i balk f. 

-3,00E+06

-2,00E+06

-1,00E+06

0,00E+00

1,00E+06

2,00E+06

3,00E+06

0 5 10 15 20 25 30 35

läge (m)

m
om

en
t (

N
m

)

egentyngd
sättningarg1 g2 g3 g5 g6
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Figur 36 Böjmoment i balk p. 

7.3.3 Monolit 10 

Monolit 10 består av pelarrad j, k, l och m. Under viadukten inryms idag ett parkeringsgarage. 
Med undantag för pelarrad j är konstruktionen därför relativt skyddad.  

Då pelarrad m och l vare sig uppvisar stora sättningar eller andra typer av skador redovisas 
inte dessa balkar här. Pelarrad har största moment 1,04 MNm och -1,25 MNm, motsvarande 
oment för pelarrad k är 0,82 MNm och -1,04 MNm. Även i sättningsjämförelsen syns att 
pelare k2ö har sjunkit undan. Balk j utmärker sig genom att pelare j3 har sjunkit mer än j2. 

I BaTMan finns noterat att armeringen på utsidan av balk j har korroderat vilket lett till 
spjälkning. I övrigt syns en skjuvspricka i pelartoppen k2 till följd av sättningar.16
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7.4 BERÄKNADE BETONGSPÄNNINGAR

Här ges ett exempel på beräkningar av spänningarna i stadium I. För balk k ges enligt Figur 
38 att Mmax 0,82 MNm vid stöd k2ö och Mmin 1,04 MNm vid stöd k3ö. För positivt 
moment tjänstgör plattan som tryckzon, då den är ihopgjuten med balken. Enligt BBK 0421

får en flänsbredd bf b0 medverka på varsin sida om livet, där b0 är 1/10 av avståndet mellan 
momentnollpunkterna för aktuell balkdel, dock högst halva avståndet mellan två närliggande 
balkliv. Avståndet mellan momentnollpunkterna är här ca 5 m, vilket ger bf  = 0,5 m. 
Tvärsnittshöjden är h = 1,3 m, effektiva höjden d = 1,2 m och balkbredden b = 0,6 m. 
Armeringsareorna ges i Tabell 2. Notera att hänsyn till tryckarmering ej tas vid följande 
beräkning i stadium I. 

Tabell 2 Tvärsnitt och armeringsareor för de mest belastade snitten i balkarna. 

Tvärsnitt Armering Balk Moment 

b (m) h (m) t (m) d
(m) 

Asök  
(mm2)

Asuk 
(mm2)

Kommentar 

a

a

0,68

-0,94

0,8 1,57 0,22 1,42 1232 

8620 

7389

2463

c 2,80 0,7 1,27 0,22 1,17 11700 2463 Drag i uk vid stöd 

d 1,93 0,7 1,47 0,22 1,37 11700 2463 Drag i uk vid stöd 

g

g

2,64

-2,14

0,7 1,20 0,40 1,10 6157 

11083 

2463

2463

Drag i uk vid stöd 

p

p

1,18

-1,44

0,7 1,20 0,40 1,10 8620 

9236 

2463

2463

Drag i uk vid stöd 

j

j

1,04

-1,25

0,6 1,3 0,38 1,20 4926 

6157 

2463

2463

Drag i uk vid stöd 

k

k

0,82

-1,04

0,6 1,30 0,38 1,20 7389 

6773 

2463

2463

Drag i uk vid stöd 

Vid stöd k2ö är balken dragen i underkant. Tryckspänningen tas upp av flänsen och tvärsnittet 

beräknas som ett T-tvärsnitt med bredden b+2bf 1,6 m.  
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Tryckzonshöjden blir: 
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Det är alltså ingen risk för skada i skada i betongen. 

Vid stöd k3ö är balken dragen i överkant och tvärsnittet räknas som rektangulärt med bredden
b = 0,6 m.

Tryckzonshöjden blir då 
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Här ligger dragspänningen ganska nära gränsen fct,fl och det kan föreligga risk för 
uppsprickning. 

Betongspänningarna för de balkar som redovisas i avsnitt 7.3 sammanfattas i Tabell 3. Det 
framgår tydligt att höga dragspänningar uppträder där skador har observerats i balk g och p. 
Även i balkarna c, d, j och k uppträder höga dragspänningar, men dessa behöver inte 
nödvändigtvis leda till uppsprickning.

Tabell 3 Spänningar i betongtvärsnitt. Beräknat för balkar i monolit 4,6 och 10. 

Balk M
(MNm) 

cc
(MPa) 

ct 
(MPa)

Kommentar 

a

a

c

d

0,68 

-0,94 

2,80 

1,93 

1,20 

2,48 

6,24 

3,60 

1,25 

2,26 

8,74 

5,07 

Trolig skada 

Risk för skada 

g

g

p

p

2,64 

-2,14 

1,18 

-1,44 

7,64 

10,10 

2,20 

4,68 

10,64 

9,71 

3,10 

4,71 

Skada 

Skada 

Risk för skada 

j

j

k

k

1,04 

-1,25 

0,82 

-1,04 

2,81 

6,20 

2,22 

5,11 

4,02 

6,39 

3,17 

3,70 

Risk för skada 

Trolig skada 

Risk för skada 

7.5 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE RESULTAT 

Som tidigare nämnts utfördes en klassningsberäkning av Carl Bro under hösten 2005. Denna 
avsåg pelarrad k i monolit 10. Kurvorna i Figur 33 visas tillsammans med Carl Bros resultat i 
Figur 35. Kurvorna stämmer väl överens med varandra även om beräkningarna från Carl Bro 
visar på större moment överlag. 
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Figur 39 Böjmoment i balk k. Jämförelse med tidigare beräkning av Carl Bro. 

7.6 SÄTTNINGAR OCH SKADOR I FRAMTIDEN 

Genom att uppskatta sättningarna 10 år framåt i tiden har beräkningar gjorts för moment och 
betongspänningar.  Här visas inga figurer från Abaqus då utseendet är i princip det samma 
som tidigare, se Figur 27 och 28, förutom att sättningar och spänningar ökar. I tabell 4 visas 
en jämförelse av moment och spänningar i dag och om 10 år. 

Tabell 4 Spänningar i betongtvärsnitt, idag och om 10 år 

 Idag 10 år 
balk M

(MNm) 
ct  

(MPa)
M
(MNm) 

ct
(MPa)

Ökning % 

d
g
g
p
p
j
j

1,93
2,64
-2,14
1,18
-1,44
1,04
-1,25

5,07
10,64
9,71
4,51
7,30
4,02
6,39

2,26 
2,89 
-2,44 
1,48 
-1,73 
1,25 
-1,54 

5,94 
11,65 
11,00 
5,66 
8,77 
4,82 
7,87 

17
10
13
26
20
20
23
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

8.1 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte var att beskriva skadorna på Slussens konstruktioner samt orsakerna 
till dessa. Att Slussens konstruktioner inte längre håller toppklass är helt naturligt då betong är 
ett material som åldras. Dock har sättningarna lett till ovanligt stora och omfattande skador 
även med tanke på att Slussen är en äldre konstruktion. Slussen var en svår konstruktion att 
bygga, framförallt ur grundläggningssynpunkt. Den dramatiska topografin i kombination med 
att den naturliga markytan ligger täckt av stora fyllningsmassor bestående av om vartannat 
dylager och svårgenomträngliga partier av block och sjunktimmer, gjorde 
grundläggningsarbetet mycket svårt. På 1930-talet hade man inte tillgång till tillräckligt 
utvecklade grundläggningsmetoder för att klara utmaningen. Det första förslaget med 
grundläggning med platta på mark förkastades då man ansåg att det skulle bli allt för dyrt att i 
framtiden justera viadukterna i höjdled allteftersom sättningarna tog vid. Istället valde man att 
grundlägga med så kallade Frankipålar, något som så småningom visade sig vara misslyckat. 
Man skulle kunna säga att analysen var riktig; stora sättningar skulle uppstå på den östra sidan 
av Slussen om man inte grundlade till fast botten. System Franki tycktes var ett gott alternativ 
som skulle spara stora summor i framtida underhållskostnader. Redan ett 20-tal år efter 
invigningen upptäckte man de första tecknen på brister i konstruktionerna, främst fogar som 
läckte. Underhållsarbetet har sedan dess varit inriktat på att upprätthålla konstruktionerna och 
inte att åtgärda grundläggningen. Ett undantag är Ryssgården där man under 1980-talet 
grundförstärkte med stålkärnepålar. Konstruktionerna är idag utdömda och förstärks för att 
bibehålla sin funktion tills Slussen byggs om inom några år. 

Sättningarna leder till böjdragsprickor i balkarna och spruckna pelartoppar då 
konstruktionerna belastas felaktigt. Läckande fogar har länge varit ett problem och leder till 
frostskador och armeringskorrosion då vatten och tösalter rinner ner över balkar och pelare. 
Även detta orsakas delvis av stödförskjutningarna. 

Sättningarna har uppskattats utifrån de mätvärden som finns tillgängliga för respektive pelare. 
I figur 17 visas sättningarnas utveckling för tre pelare i pelarrad k. För dessa pelare saknas 
mätvärden från tidigare år än 1988. För vissa pelare finns oregelbundna uppmätningar från 
1960- och 1970-talet och för dessa är noggrannheten för de totala skattade sättningarna 
naturligtvis större. Även om tillförlitligheten av sättningarnas storlek varierar kan man tydligt 
se ett direkt samband mellan Frankipålning och sättningar, då Figur 18 jämförs med Figur 15. 
Att jämföra sättningsdifferenser är ett enkelt sätt att utröna var skador kan uppstå. Där 
sättningsdifferenserna är stora uppträder också stora betongspänningar. 

I arbetet med FE-modellen har vissa förenklingar gjorts. Materialet beter sig idealelastiskt och 
någon armering har inte lagts in. Spänningsberäkningarna visar att betongen spricker redan 
vid ganska blygsamma sättningsdifferenser. Man skulle kunna tänka sig att en utveckling av 
modellen vore att sänka E-modulen i de snitt där betongen antas ha spruckit upp, alternativt 
minska tvärsnittsarean i dessa snitt.  

Figur 27 visar vertikala förskjutningar och precis som i Figur 18 framgår det tydligt att 
sättningarna är som störst mot Saltsjön. Huvudspänningarna som illustreras i Figur 28 ger en 
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indikation på var det är intressant att utföra noggrannare beräkningar. Detta har gjorts genom 
att plotta böjmomenten för respektive balk och i de mest belastade snitten beräkna 
böjdragspänningarna. Resultaten visar att där sättningarna är som störst uppstår 
böjdragspänningar i betongen som är högre än tillåtet. I dessa områden finns även skador 
registrerade. Det är troligt att sättningsrelaterade skador förekommer i balk c, d, g, p, j och k. 
De största sättningsdifferenserna för dessa balkar varierar från 50-110 mm och momenten 
1,0-2,8 MPa. 

För att kontrollera modellen har en jämförelse gjorts med värden från Carl Bro AB. 
Böjmomentkurvorna stämmer väl överens även om momenten är något lägre överlag jämfört 
med resultaten från Carl Bro AB. 

Beräkningarna 10 år framåt i tiden visar att inom en tioårsperiod kommer spänningarna i 
betongen att öka mellan 10-30 % vilket sannolikt kommer leda till att skadorna förvärras 
ytterligare.  

8.2 SLUTSATSER 

I de tidigare utredningarna om Slussen framgår det att de omfattande skadorna på Slussens 
viadukter delvis förklaras av sättningarna, men även av konstruktiva brister såsom för små 
täckande betongskikt. Orsaken till att konstruktionen har satt sig är att grundläggningen med 
Frankipålarna misslyckades. 

Sättningskartan i Figur 18 visar att sättningarna är som störst vid Stadsgårdsviadukten, 
Katarinavägens norra del och närmast Saltsjön. Sättningsvärdena är mycket osäkra då det inte 
gjorts regelbundna sättningsavvägningar under tillräckligt lång tid. 

Trots förenklingar i  FE-modellen visar beräkningarna att sättningsdifferenser över 50 mm 
sannolikt leder till skador i betongen. Genom att jämföra sättningsdifferenser kan man på ett 
mycket enkelt sätt förutspå var skador kan uppkomma. 
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