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Abstract 

This thesis deals with numerical simulation of earth pressure against box 
culverts in the software Plaxis. Plaxis is a FEM (Finite Element Method) 
software based on numerical calculations for which approximate solutions are 
developed through an iterative process. The program is specifically designed 
for soil and rock mechanical tests, such as stress and deformation calculations 
in soil.  
 
The Royal Institute of Technology conducted field tests on box culverts of 
corrugated steel in 2005, which was part of Ersa Bayoglu Flener’s PhD 
(Bayoglu Flener, 2009). She studied how two different box culverts deformed 
during installation and backfilling. Tests and measurements were made during 
filling. The location of the construction and measurements of box culverts was 
a field in Järpås, Lidköping. The company responsible for the production of the 
box culverts was ViaCon AB.  
 
This thesis is based on these measurements. Inspiration has also been the 
newspaper article, "Earth Pressure on an Integral Bridge Abutment: A 
Numerical Case Study" by Muir, and Nash (Wood & Nash, 2000) which 
describes how compaction can be simulated in the FEM program. With the 
above as a starting point, the numerical simulations were carried out.  
 
The stress increase that occurs when the soil is packed has been simulated in 
the constitutive models Mohr Coulomb and Hardening Soil in Plaxis with 
inspiration from the article by Wood & Nash (2000). The article by Muir and 
Nash (Wood & Nash, 2000) described a recipe procedure, where compaction 
was simulated by imposing an external weight on the fill which then worked on 
the same. In the next calculation step, the earth was removed, a new fill was 
imposed and the calculation was carried out. In the subsequent calculation 
step, the load was re-imposed. The calculation steps were repeated until the 
desired fill level was achieved, i.e. the box culvert was completely covered. 
The box culvert's deformation during backfilling was studied. The early filling 
stages deformed the box culvert's crown upwards. Deformation proceeded 
until filling reached the crown. Then there was a downward deflection. The 
results of the crown’s deformation were then compared against Flener’s 
studies as well as previous, similar numerical calculations performed by 
Segovia (Segovia, 2006).  
 
The results obtained during the numerical analysis were greatly 
underestimated. The crown deformed to the same extent as in the real field 
measurements. The deformation patterns corresponded to each other during 
the backfilling phases, but when the fill had reached the top of the crown, the 
calculations began to diverge from the deformations in the numerical analysis. 
This is in contrast to field measurements where the deformation continued. In a 
comparison between Segovia and this study the results are not so very 
different, even though the deformations in this study are slightly smaller than 
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those in Segovia's study. The difference in results may be due to the box 
culvert’s construction in Plaxis. The box culvert in this study was made based 
on sketches from ViaCon AB using the tunnel feature in Plaxis. A reason for 
why the deformations are minimal, i.e. that the response from the simulated 
packing is absent, may be because Plaxis overestimates the earth’s rigidity.  
 
Finally, we studied the constitutive models' input parameters to see which 
parameter had the greatest impact on the box culvert's deformation at 
backfilling. The results from the parametric study were difficult to interpret. 
Although input data was varied, there was not any significant variation in 
results regarding the crown deformation. No parameter stuck out from the 
crowd. This shows how important it is to select an input that reflects what is to 
be simulated. 
 
 



 

5 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar numerisk simulering av jordtryck mot rörbro i 
programvaran Plaxis. Plaxis är ett FEM (Finite Element Method) program som 
bygger på numeriska beräkningar där approximativa lösningar tas fram genom 
ett iterationsförfarande. Programmet är särskilt utformat för jord- och 
bergmekaniska analyser, så som spännings- och deformationsberäkningar i 
jord. 
 
KTH genomförde år 2005 fälttester på rörbroar i korrugerat stål, vilket var en 
del i Ersa Bayoglu Fleners doktorandstudier (Bayoglu Flener, 2009) . Hon 
studerade hur två olika rörbroar deformerades under installation och 
uppfyllning. Tester och mätningar utfördes under uppfyllningen. Platsen för 
uppförandet och mätningarna av rörbroarna var ett fält i Järpås, Lidköping. 
Distributör av rörbroarna var ViaCon AB. 
 
Detta examensarbete grundar sig på ovanstående mätningar. Inspirationskälla 
har varit tidningsartikeln, ”Earth pressures on an Integral Bridge Abutment: A 
Numerical Case Study” av Muir och Nash (Wood & Nash, 2000) där det 
beskrivs hur packning kan simuleras i FEM-program. Med ovanstående som 
utgångspunkt har numeriska simuleringar genomförts.  
 
Spänningsökningen som uppkommer när jorden packas simulerades i de 
konstitutiva modellerna Mohr Coulomb och Hardening Soil i Plaxis utifrån 
artikeln av Wood & Nash (2000). Artikeln av Muir och Nash Wood & Nash, 
2000) beskrev ett receptförfarande där packningen simulerades genom 
påförandet av en ytlast på fyllningen som sedan verkade på densamma. I 
nästa beräkningsteg avlastades jorden, ett nytt fyllnadslager påfördes och 
beräkningen genomfördes. I det efterföljande beräkningssteget lät man på nytt 
påföra en ytlast. Beräkningsstegen upprepades tills önskvärd fyllnadsnivå 
uppnåtts, d.v.s. rörbron var helt övertäckt. Rörbrons deformation under 
uppfyllningen studerades. I de första fyllnadsstegen deformerades rörbrons 
hjässa uppåt. Deformationen fortlöpte tills kringfyllnaden nådde hjässan. 
Därefter erhölls en nedåtgående deformation. Resultaten på hjässans 
deformation jämfördes sedan mot Fleners studier likväl som tidigare, likvärdiga 
numeriska beräkningar utförda av Segovia (Segovia, 2006). 
 
Resultaten som erhölls vid den numeriska analysen blev väldigt 
underskattade. Hjässan deformerades inte i samma utsträckning som vid de 
verkliga fältmätningarna. Deformationsmönstrena följde varandra åt i 
uppfyllnadsfasen men när fyllningen hade nått hjässan började 
deformationerna avta i den numeriska analysen. Detta till skillnad från 
fältmätningarna där deformationen fortlöpte. Vid en jämförelse mellan Segovia 
och denna studie skiljer sig resultaten inte lika mycket åt, än om 
deformationerna i denna studie är något mindre än för Segovia. Skillnaden i 
resultat kan bero på rörbrons uppbyggnad i Plaxis. Rörbron i denna studie har 
gjorts utifrån skisser från ViaCon AB med hjälp av tunnelfunktionen i Plaxis. 
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En orsak till att deformationerna blir så små, d.v.s. att responsen från den 
simulerade packningen uteblir kan bero på att Plaxis överskattar jordens 
styvhet.  
 
Slutligen studerades de konstitutiva modellernas ingångsparametrar för att se 
vilken parameter som hade störst inverkan på rörbrons deformation vid 
kringfyllning. Resultatet från parameterstudien var svårtolkat. Trots att indatan 
varierades visade det inte på någon större variation i resultaten gällande 
hjässans deformation. Ingen parameter stack ut från mängden. Detta visar på 
hur viktigt att det är att välja indata som avspeglar det som ska simuleras.  
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KAPITEL 1  

Inledning 

1.1 Bakgrund  

KTH genomförde år 2005 fälttester på rörbroar i korrugerat stål, vilket var en 
del i Ersa Bayoglu Fleners doktorandstudier (Bayoglu Flener, 2009) . I studien 
studerades hur två olika rörbroar deformerades under installation och 
uppfyllning. Tester och mätningar utfördes under uppfyllningen (även kallad 
kringfyllningen), se figur 2-1. I studien testades olika förstärkningar av 
broarnas hjässa och man ville följa brons rörelser vid uppfyllning. 
Förstärkningar gjordes genom att förse hjässan med en extra plåt. Platsen för 
uppförandet och mätningarna av rörbroarna var ett fält i Järpås, Lidköping. 
Distributör av rörbroarna var ViaCon AB. 
 
Detta examensarbete grundar sig på ovanstående mätningar. Ersa 
genomförde även numeriska simuleringar i programvaran Plaxis. Där 
simulerades rörbroars rörelser vid packning av kringfyllnad runt broar. 
Resultatet från simulationen i Plaxis följer inte fältmätningarna. Att förstå hur 
jordtryck kan påverka konstruktioner är viktigt vid dimensionering. 
Att kunna använda numeriska simulationsverktyg som t.ex. Plaxis, vid 
förprojektering av dessa konstruktioner skulle underlätta dimensionering. 
  
Detta examensarbete grundar sig på ovanstående mätningar och 
utgångspunkten har varit att försöka simulera packningsförfarandet i Plaxis så 
att det överensstämmer med fältmätningarna. Inspirationskälla har varit 
tidningsartikeln, ”Earth pressures on an Integral Bridge Abutment: A Numerical 
Case Study” av Muir och Nash (Wood & Nash, 2000) där det beskrivs hur 
packning kan genomföras i numeriska analyser med finita elementmetoden 
(FEM). 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att i Plaxis simulera uppfyllnaden kring en 
rörbro för att se om det går att efterlikna verkliga värden på rörbrons 
deformation av hjässan uppmätt vid fältstudier av Bayoglu Flener (2010) . Att 
kunna göra den här typen av simuleringar kan vara en värdefull hjälp vid 
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projektering då en teoretisk förstudie både kostar mindre och tar mindre tid i 
anspråk än en fältstudie av detsamma.  
 
Frågeställningar som ligger tillgrund för detta examensarbete är: 
 

 Kan man simulera packningsförfarandet enligt den procedur som Wood 
& Nash (2000) föreslagit?  
 

 Går det att modulera de verkligt uppmätta deformationerna för rörbrons 
hjässa?  

 
 
 

1.3 Omfattning och avgränsningar  

Examensarbetets huvudsakliga mål är att kunna simulera de verkligt uppmätta 
rörelserna med finita elementprogrammet Plaxis. De resultat som jämförs är 
deformationer vid olika numeriska simuleringssteg. Övriga resultat är av 
sekundärt intresse och beskrivs endast kortfattat. Vidare innehåller arbetet en 
översiktlig och kortfattad litteraturstudie i syfte att beskriva metod och 
nyttjande av Plaxis för numerisk simulering av jordpackning kring rörbro.  
 
De konstitutiva jordmodellerna i Plaxis har tagits fram för att underlätta de 
geotekniska analyserna. För att simulera verkligheten och få den att passa in i 
beräkningsmodellen måste man bryta ned det verkliga problemet i bitar och 
skapa approximativa förenklingar. Inget resultat kan bli noggrannare än den 
indata som representerar verkligheten, men eftersom problemet är förenklat 
måste detta tas i beaktning vid tolkning av resultatet.  
 
Eftersom grundvattenytans nivå ligger under schaktningsnivån, och det alltså 
inte kan uppstå porvattenövertryck, behandlar arbetet endast dränerad analys. 
För att simulera packningen av jorden i detta arbete används endast en ytlast 
men i verkligheten är packningsförfarandet mer avancerat. Ytterligare 
förenklingar av parametrar och approximationer har även gjorts för att förenkla 
modellen i Plaxis. Vidare antas att rörbron är belägen på sådan mark att 
sättningar ej uppstår i undergrunden. 
 
I detta examensarbete behandlas endast rörbroar av korrugerad förzinkad 
stålplåt från företaget ViaCon samt data från Bayoglu Flener (2010). Inga nya 
fältstudier eller mätningar har genomförts.  
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1.4 Rapportens struktur  

Kapitel 2, Rörbroar innerhåller allmän information om rörbroar. 
 
Kapitel 3, Jordmodeller i Plaxis innehåller grundläggande teori och samband 
för de konstitutiva modellerna Mohr Coulomb modell och Hardening Soil 
modell i Plaxis.  
 

Kapitel 4, Genomförande beskriver studiens metod och den numeriska 
modellen som ligger till grund för jordtryckssimulering i Plaxis. 

 
Kapitel 5, Resultat och diskussion presenterar resultaten och diskuterar de 
numeriska analyserna. Här presenteras även resultaten från simuleringar 
utförda med modellerna Mohr Coulomb och Hardening Soil. 
 
Kapitel 6, Slutsatser. Här presenteras de slutsatser som går att dra utifrån 
arbetet.  
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KAPITEL 2 

Rörbroar  

2.1 Allmänt  

Rörbroar har inte funnits på marknaden i så många år, men dess enkla 
konstruktion och breda tillämpningsområde har medfört att rörbron blivit 
populär och uppförs allt mer. Konstruktionen finns i hela världen och är 
vanligtvis uppbyggd av korrugerad förzinkad stålplåt men även 
samverkanskonstruktioner med betong, stål och plast förekommer (Tillgänglig 
på http://www.viacon.se 2011-10-10). 
Byggnadsdelen tillsammans med den omgivande jorden bildar den bärande 
konstruktionen i en rörbro. Genom samverkan mellan jord och stål kommer 
jorden att ta upp stora delar av lasterna som påförs. Detta är att jämföra med 
traditionella broar där själva brokonstruktionen får ta större del av lasten. 
Nu för tiden används rörbroar som gång-, väg- och järnvägsbroar, som 
vägtrummor och viltpassager samt att de möjliggör naturliga vattenpassager. 
Beroende på rörbrons spännvidd kan de byggas med helgjutna profiler eller 
rektangulära bitar som monteras ihop med vanliga skruvförband på plats. 
Byggtiden är mycket kort i jämförelse med traditionella broar och tunnlar och 
en normalkonstruktion tar vanligtvis bara en vecka. Enligt tillverkaren ViaCon, 
är konstruktionen billig och underhållsfri under sin livslängd. (Tillgänglig på  
http://www.viacon.se/Handlers/ImageHandler.ashx?UploadedFile=true&pg={0
}&image=~/App_Data/UserImages/File/SE/broschyrer/Supercor.pdf  2011-10-
10). 
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Figur 2-1 Fullskaleförsök utförda av KTH och ViaCon i Järpås.(Bild hämtad från 
ViaCon, 2010-05-13) 
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KAPITEL 3 

Jordmodeller i Plaxis 

3.1 Plaxis 

Examensarbetet bygger på beräkningar i det numeriska 
beräkningsprogrammet Plaxis. I avsnitten 3.1 - 3.5 presenteras en beskrivning 
av programvaran för att öka förståelsen för hur det fungerar och hur dess 
jordmodeller är uppbyggda. Informationen är hämtat från Brinkgreve, (2002).   
 
Plaxis är ett FEM program, (Finita Element Method Programming), som bygger 
på numeriska beräkningar där approximativa lösningar tas fram genom ett 
iterationsförfarande. Programmet är särskilt utformat för jord- och 
bergmekaniska analyser, så som spännings- och deformationsberäkningar i 
jord. Utvecklingen av Plaxis startade1987 på universitet Delft i Holland och 
idag är programmet ett mycket använt redskap inom geotekniska områden. 
Plaxisversionen 8.2 bygger på 2D teknik, där modeller byggs upp av linjer och 
punkter (noder) som sammanbinds till kluster. När modellen är klar, genereras 
ett nodnät via klustret. Detta nodnät är uppbyggt av ett antal punkter som 
bildar trianglar, se figur 3-1. I Plaxis kan man välja mellan nät med 6 eller 15 
noder beroende på hur noggrant resultat som önskas. 15 noder erhåller en 
mer noggrann analys. Spänningarna beräknas utifrån punkter inom klustren, 
se figur 3-2. Då Plaxis använder sig av tvådimensionell teknik, måste de 
verkliga problemen förenklas. Dimensionen i z riktningen ansätts per meter 
och i den tvådimensionella modellen går det att välja mellan statiska eller 
dynamiska beräkningar.  
 
När den önskade modellen är färdigställd går det att applicera laster och 
bestämma grundvattenytans läge, d.v.s. det går att bestämma om analysen 
ska vara odränerad eller dränerad. När grundinställningen är klar övergår man 
till att välja lämpliga beräkningssteg för modellen, vilket i regel överstämmer 
med den tänkta utförandeordningen. Om beräkningstegen delas upp i olika 
delar går resultat från de enskilda delarna att presenteras visuellt. Spänningar 
och deformationer kan tydligt presenteras i olika färger och skalor i den 
beräknade modellen, vilket gör resultatet överskådligt och lättolkat. 
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För att underlätta arbetet med att modellera jordens egenskaper finns det 
fördefinierade jordmodeller i Plaxis. Jordmodellerna bygger på förhållandet 
mellan effektivspänning och töjning och spänningarna beräknas olika 
beroende på vilken modell som används.  
 
Den allmänna teckenkonvektionen inom geotekniken innebär att 
tryckspänningar tecknas positivt och dragspänningar tecknas negativt. Plaxis 
använder sig av det omvända, där tryck betecknas negativt och drag positivt. 
För töjningarna i Plaxis gäller det samma, nämligen att ett positivt värde ger 
volymökning och ett negativt värde ger volymminskning.  
 
De grundläggande sambanden i jordmodellen Mohr Coulomb i Plaxis grundar 
sig på Hooks lag, vilken relaterar spänningar till töjningar, se figur 3- 3 samt 
ekvation 3-1 nedan:  
 
 
 

Figur 3-2 Plaxis definition på spänningspunkter.(Brinkgreve, 2002) 

Figur 3-1 Plaxis uppbyggnad av noder.(Brinkgreve, 2002) 
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3-1  
 
, ‐  

 
 
I ekvationen 3-1ovan står	 ,  för effektivspänningsvektor,  är materialets 

styvhetsmatris och ε är töjningsvektor. (Pricken över symbolerna betecknar en 
oändligt liten ökning av spännings - eller töjningsförhållandet). I 
styvhetsmatrisen ingår elasticitetsmodulen, E och tvärkontraktionstalet, ν.  
 
 
Fördefinierade jordmodeller i Plaxis: 
 

 Mohr Coulomb modell 
 

 Jointed Rock 
 

 Hardening Soil modell  
 

 Soft Soil Creep modell 
 

 Soft Soil modell 
 
Eftersom uppsatsen behandlar packningsförfarandet vid kringfyllnad av 
rörbroar är jordbrott något man måste ta hänsyn till. I beräkningsprogrammet 
Plaxis kan man simulera packningsförfarandet ända fram till jordbrott i 
jordmodellerna Mohr Coulomb och Hardening Soil. 
 

Figur 3-3 Spännings- och töjningsdiagram hos perfekt elastoplastisk modell. 
(Brinkgreve. Plaxis Manual, 2002) 
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3.2 Ingångsparametrar 

Elasticitetsmodulen, E, är en viktig ingångsparameter i Plaxis och beskriver ett 
materials styvhet. Låg styvhet gör ett material mer deformationsbenäget vilket 
innebär att materialet blir mer känsligt för yttre påverkan. Jordens 
deformationsbeteende kan bero på flera olika faktorer; jordens bildningsätt, 
spänningshistoria, vatteninnehåll samt jordens kornstorlekar m.fl. (Larsson, 
2008) För att förstå jordens deformationsbeteende och förutse modulens 
storleksordning görs olika provtagningar.  
 
Tvärkontraktionstalet, v, behandlar materialets töjningsförändringar, vinkelrät 
belastningsriktningen. Definitionen av tvärkontraktionstalet är kvoten mellan 
den relativa ändringen av längden och den relativa ändringen i tjocklek. 
Tvärkontraktionstalet relaterar till jordens deformationsbeteende. 
Tvärkontraktionstalet och elasticitetsmodulen uppskattas ofta eftersom det är 
empiriskt belagt att de överensstämmer bra med värden från provtagning.  
Om jordens vertikala töjningsförändringar är lika stora som dess horisontella 
töjningsförändringar erhålls värdet 0,5 för tvärkontraktionstalet. Vanligtvis 
variera jordens tvärkontraktionstal mellan 0 och 0,5 beroende på jordens 
spänningshistorik. För att förhindra beräkningsfel i programmet 
rekommenderar dock Plaxis att det sätts till 0,495 . En annan parameter som 
är viktig i Plaxis är skjuvmodulen, G, vilken anger förhållandet mellan 
skjuvspänning och vinkeländring vid skjuvning.  
 
För att beräkna olika deformationer används ofta ödometermodulen, Eod. 
Modulen utvärderas via ostörda kolvjordprover som utsätts för tryck i ett 
ödometerförsök. Genom att öka det effektiva vertikaltrycket i provet samtidigt 
som deformationer i sidled förhindras kan ödometermodulen beräknas 
(Larsson, 2008). 
 
I Plaxis härleds elasticitetsmodulen, E, ur sambandet mellan ödometer-
modulen, Eod, skjuvmodulen G, och tryckmodulen K, enligt ekvationerna 
nedan: 
 
 
 
3-2  
 

G
E

2 1 v
 

	
3-3  
 

3 1 2
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3-4  
 

1
1 2 1

 

 
 
 

3.3 Mohr Coulomb brottkriterium 

Mohr Coulomb brottkriterium bygger på effektivspänningar samt 
hållfastparametrar. Hållfasthetsparametrar är c´, φ´ och ψ´. Skjuvhållfasthet 
vid brott tecknas enligt: 

 
 
 

3-5  
 

, , ,	
 
 
 
Ovan betecknar, c´ kohesion. Kohesionen bygger på inre friktionskrafter 
mellan jordens partiklar, samt molekylära vidhäftningskrafter mellan de minsta 
partiklarna. I friktionsjordar är vanligtvis kohesionen noll. 
Friktionsvinkeln, φ´ beror på jordmineralets kornstorlek och form. Jordens 
hållfasthet beror på friktionsvinkeln och varierar med lagringstäthet och 
spänningsnivå. (Larsson, 2008) 
 
Dilatationsvinkeln, ψ, beskriver volymändringen som ett jordmaterial 
genomgår vid skjuvning. I Plaxis används dilatationsvinkeln för att beräkna 
plastiska volymtöjningar. Plaxis rekommenderar att dilatationsvinkeln ges 
värdet, ψ =φ´-30°. Små värden på friktionsvinkeln (φ´ 30°) ger en 
dilatationsvinkel närmare noll. Ett litet negativt värde på dilatationsvinkeln är 
endast realistiskt för mycket lös sand. För att förhindra matematiska fel 
rekommenderar Plaxis att kohesionen sätt till c´>0,2 kPa, även om det är ett 
kohesionslöst material.  
 
Mohr Coulomb brottkriterium kan visualiseras i ett diagram med 
skjuvspänningen på y-axeln och jordens huvudspänningar på x-axeln. Med 
ekvation 3-5 erhålls brottvillkoret vilket illustrerar Mohr Coulomb brottlinjer, se 
figur 3-4. Tillsammans med huvudspänningarna σ1 och σ3, bildar de 
spänningscirklar. När skillnaderna mellan största och minsta huvud-
spänningen ökar, tangerar cirklarna brottlinjen och brott sker.  
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Största skillnaden i spänning definieras som deviatorspänningen, q enligt: 
 
 
 
3-6  
 

, , 	
 
 
 
Deviatorspänningen är den del av spänningstillståndet som avviker från 
medeltrycket och entydigt påtvingar jordmaterialet formändring genom 
skjuvning. Medeltrycket/ den effektiva medelspänningen avgör hur stor 
volymändring som jorden kommer att få.  
 
Den effektiva medelspänningen, p´ges av medelspänningen i en punkt, utifrån 
de tre verkande huvudspänningarna, enligt ekvationen 3-7 nedan. Vidare 
representerar medelspänningen den isotropa delen av normalspänningstill-
ståndet i den belastade punkten. (Axelsson ,1998) 
 
 
 
3-7  
 

, 1
3

, , , 	
 
 
 
Medelspänningen är det tryck som komprimerar ett jordprov under ett 
triaxialtest. Jorden genomgår då endast volymändring, eftersom 

 
 

Figur 3-4 Mohr Coulomb brottlinjer samt spänningscirklar. 
(Brinkgreve. Plaxis Manual, 2002) 
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deviatorspänningen är noll. Utifrån triaxialförsöken ges sambandet mellan 
medelspänningen och den volymetriska töjningen, ε.  
 
När ett odränerat jordprov belastas isotropt upp till den effektiva 
medelspänningen, p´ och avlastas ges töjningar enligt ekvationen 3-8. 
 
 
 
3-8  
 

	
 
 
 
Sambandet innebär att jorden påvisar elastoplastiska egenskaper, d.v.s. vid 
pålastning upp till trycket p´ och med efterföljande avlastning visar jorden på 
en plastisk, bestående töjning samt en elastiskt, återgående töjning. Se figur 
3-5 nedan:  
 
 
 

 
 
 
 
 
Då samma jord återbelastas sker måttliga deformationer upp till trycket, p´, 
vilket kallas för jordens förkonsolideringstryck vilket ofta benämns σ´c. En jord 
sägs vara överkonsoliderad då den tidigare har varit utsatt för högre tryck än 
de rådande trycket. Deformationerna under förkonsolideringstrycket är av 
elastisk karaktär. Om trycket överstiger förkonsolideringstrycket ökar 
deformationerna kraftigt och töjnigarna blir av plastisk karaktär. Jordens sägs 
då vara underkonsoliderad. När den vertikala effektivspänningen är lika stor 
som förkonsolideringstrycket, sägs jorden vara normalkonsoliderad. Dock 

 

Figur 3-5 Avlastning. Påvisande av elastisk och plastisk kompression. 
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under förutsättning att porvattentrycket är i jämvikt eller motsvarar ett 
hydrostatiskt vattentryck. I fallet med normalkonsoliderade jordar, leder en 
ökning av effektivspänningen till plastiska deformationer. [5] 
 
I de avancerade modellerna i Plaxis, kan det initial förkonsolideringstrycket 
anges genom att bestämma OCR, (over consolidation ratio), (ekv. 3-9). Detta 
är ett mått på jordens överkonsolideringsgrad. Överkonsolideringsgrad är 
förhållandet mellan förkonsolideringstrycket och det rådande effektiva vertikala 
trycket. Ett alternativ till att bestämma förkonsolideringstrycket kan vara att 
ange POP, preoverburden pressure, vilket anger differensen mellan 
förkonsolideringstrycket och in situ spänningarna i jorden, (se ekvation 3-10). 
 
 
 
3-9  
 ,

,
, , , 	

3-10  
 

, , 	
 
 
 
I Plaxis anges förkonsolideringstrycket som pp

eq. Detta är ett isotropiskt 
förkonsolideringstryck, vars uppgift är att definiera den initiala positionen för 
flytytans begränsningsområde. För definition på flytytans begränsningsområde 
för Mohr Coulomb se avsnitt 3.4, (figur 3-7) och för Hardening Soil modell 
avsnitt 3.5, (figur 3-12). För att beräkna pp

eq används σ´c vilket i sin tur 
refererar till huvudspänningarna enligt: 
 
 
 

3-11  
 
, , 				 				 , , , 	
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Figur 3-6 Definition på överkonsolideringskvoten. 
(Brinkgreve, 2002) 
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3.4 Mohr Coulomb modell 

Modellen grundar sig på elastoplastiska samband uppbyggda av 
parametrarna: 
 

 Elasticitetsmodulen, E [N/m2] 
 

 Tvärkontraktionstalet, ν [-] 
 

 Friktionsvinkeln, φ [°] 
 

 Kohesionen, c [N/m2] 
 

 Dilatationsvinkeln, ψ [°] 
 
Den vanligaste modellen är Mohr Coulomb modell. Eftersom den endast 
använder en konstant medelstyvhet är modellen snabb att beräkna och 
lämplig i första skeendet av en analys. Vilojordtrycket, 	K  beräknas utifrån 
sambandet mellan horisontalspänning, σh  och vertikalspänning, σv vilket 
också kan utryckas med hjälp av tvärkontraktionstalet, v enligt: 
 
 
 

3-12  
 

1
 

 
 
 
I Mohr Coulomb modell ingår ett tillägg som medför att modellen även kan ta 
hänsyn till jordens plasticering. Detta innerbär att Plaxis använder sig av 
plastisk flytteori, d.v.s. områden som beräknas delas upp i en elastisk samt en 
plastisk del. Uppdelningen görs med hjälp av en flytekvation, f, för att utreda 
om jorden plasticeras eller ej. Ekvationen bygger på sambandet mellan 
spänning och töjning. En perfekt plastisk modell är en grundläggande modell 
med en konstant elastisk yta. Elastiska ytan definierats av sina 
ingångsparametrar och påverkas inte av plastiska töjningar. I Plaxis 
representeras spänningstillstånd av punkter inom det elastiska området. 
Punkterna är fullständigt elastiska och töjningarna är återgående. Ekvation 3-
13, visar totala töjningen uppdelad i en elastisk,	  respektive en plastisk del, 

. 
 
 

3-13  
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När ett material utsätts för höga spänningar börjar det deformeras och att 
förstå hur detta sker är viktigt vid en hållfasthetsanalys. Vid analyser av 
belastningsfall i Plaxis kan klassisk Mohr Coulomb teori användas. I Mohr 
Coulomb teori beräknas de plastiska töjnigarna med flytfunktion f, vilket syftar 
till associerad flytlag och innebär att töjningarna är elastiska och återgående 
inom flytytan, d.v.s. om f <0,se figur 3-7. Associerad flytlag stämmer väl 
överens med resultatet från belastningsfall med material som påvisar elastiska 
egenskaper så som metaller. Jordar som belastas påvisar anisotropa 
egenskaper. Egenskaperna beror på materialets hållfasthet, materialets 
styvhet och belastningsriktningen. Då modellen grundar sig på Associerad 
flytlag, vilken har en tendens att överskatta dilatationsvinkeln, inför Plaxis 
ytterligare en funktion. Funktionen betecknas g och är en potentialfunktion 
som behandlar teorin om icke associerad flytning. Funktionen g innehåller en 
plastisk multiplikator, , som är lika med noll då f<0, vilket resulterar i endast 
elastiska spänningar, se ekvationer, 3-14 , 3–15, 3-16. 
 
 

 

 

Figur 3-7  Illustration av den elastiska, respektive plastiska 
begränsningsytan uppdelad i huvudspänningarnas riktningar. 
Inom den sexkantiga ytan sker endast elastiska töjningar. 
(Brinkgreve, 2002) 



 

24 
 

 
3-14  

 

, 
 
 

3-15  
 

0				 ö :		 0				 :		 , 		 0 

 
 

3-16  
 

0				 ö :		 0				 :		 , 		 0 
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3.5 Hardening Soil modell  

En Jord som utsätts för tryck kommer att komprimeras. Då jorden packas ökar 
jordens styvhet. För att simulerar detta beteende i Plaxis används modellen 
Hardening Soil. På grund av att modellen tar hänsyn till att jorden styvhet ökar 
då jordtrycket ökar är Hardening Soil till skillnad från Mohr Coulomb en mer 
avancerad modell. Båda modellerna grundar sig på elastoplastiska samband 
men Hardening Soil använder även hyperbolisk spänning och 
töjningssamband samt möjliggör till kontroll av spänningar för olika nivåer.  
Flytytan i Hardening Soil använder sig inte av fasta huvudspänningar i 
spänningsrymden utan modellen tillåter spänningarna att variera.  
 
I naturliga jordar medför en spänningsökning att jordens styvhet ökar eller att 
brott sker. Utifrån olika formler för styvheten kan modellen reglera styvheten i 
jorden. Hardening Soil kräver mer ingående styvhetsparametrar än Mohr 
Coulomb, vilket oftast medför att högre krav ställs på användaren där det i 
vissa fall krävs grundliga undersökningar av jorden. Till skillnad från Mohr 
Coulomb modell där endast en medelstyvhet krävs, används tre olika moduler 
i Hardening Soil.  Se modulerna nedan: 
 

 Sekantmodul, E50
ref är elasticitetsmodulen utvärderad vid en 

spänningsnivå motsvarande 50 procent av tryckhållfastheten. Den 
utväderas från triaxialförsök. 
 

 Referesmodulen, Eur
ref(unload/ reload) styr den elastiska delen. 

Plaxismanualen rekommenderar att Eur
ref sätts till tre gånger sekant 

modul, E50
ref. 

 
 Tangentmodul, Eoed

ref (Ödometermodulen) utvärderas genom 
ödemeterförsök och standardtriaxialförsök. 

 
Utifrån triaxialförsöken utvärderas deviatorspänningen, qf  och volymetriska 
töjningen, εp . De två parametrarna används i Plaxis för att definiera 
modulerna, E50 , Eur  och Eoed.  Se ekvationerna nedan: 
 
 
 

3-17  
 

cos , sin
cos sin

 

 
3-18  

 

cos , sin
cos sin
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3-19  
 

cos , sin
cos sin

 

 
 
 
Eur

ref  är referenselasticitetsmodul och behandlar av- och pålastning. E50
ref och 

Eur
ref  påverkas av den horisontella effektivspänningen och refererar till 

referenstrycket Pref. Plaxismanualen rekommenderar att Eur
ref sätts till tre 

gånger sekant modul, E50
ref. Parametern c är kohesionen.  Nedan visas 

ekvationerna för deviatorspänningen samt för qa, som är ett asymptot värde för 
skjuvspänningen. När q = qf , är brottkriteriet uppfyllt och perfekt plastisk 
flytning uppstår. 
 
 
 

3-20  
 

cot , 2 sin
1 sin

 

 
3-21  

 

 

 
 
 
Eoed

ref är tangentstyvhetsmodulen som är beroende av den vertikala 
effektivspänningen samt referenstrycket. För definition på referens-
ödometermodulen se figur 3-8 nedan.  
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I de fall när den vertikala och horisontella effektivspänningen skiljer sig åt, t.ex. 
vid starkt överkonsoliderade jordar där horisontalspänningen är större än den 
vertikala, kan det vara svårt att finna rätt referensmodul. Genom att plotta Pref 
mot den givna horisontal-, och vertikalspänningen för varje djup kan rätt Eur

ref 
och E50

ref lättare utvärderas för varje fall. Se figur 3-9 nedan. 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3-8  Definition av ödometermodulen (Brinkgreve, 2002) 
 

Figur 3-9 Horisontal- och vertikalspänning plottad mot referenstrycket och djup.    
( Edmark & Sandberg, 2005) 
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Exponenten m, syftar till modulernas spänningsberoende, genom att definiera 
rätheten på Mohr Columbs brottlinjer. m=1, definierar en rät linje och 
rekommenderas för lösa leror. Ett lägre värde på exponenten ger en mer böjd 
brottlinje. Enligt Plaxis ska värdet på m vara ca 0,5 för hårda jordar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
K0, används för att kontrollera de plastiska volymtöjningar tillsammans med 
Eoed

ref. Vilojordtryckskoefficienten beräknas i Plaxis enligt ekvationen 3-22 
nedan: 

Figur 3-10  Val av referensstyvhetsmoduler utifrån djup och primära 
styvhetsmodulen. (Edmark et al, 2005) 

Figur 3-11  Definition av exponenten m utifrån Mohr Coulumbs brottlinje 
(Brinkgreve, 2002) 
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3-22  
 
 

1 sin  
 
 
 
För att beräkna det plastiska deformationsbeteendet krävs ytterligare 
samband. En yta, formad som en ”hatt” i huvudspänningsrymden (se figur 3-
12), uppstår då spänningarna övergår från elastiska till plastiska. Denna yta 
krävs för att beräkna det plastiska deformationsbeteendet och i Plaxis 
används E50

ref och Eur
ref för att beräkna detta. 

 
Triaxialmodulen, E50

ref ,styr till stora delar skjuvspänningarna som uppstår i 
flytytan. Ödometermodulen, Eoed

ref ,styr storleken på de plastiska töjningarna 
som uppkommit i flytytan. Vidare så expanderar flytytan som en funktion av 
det isotropiska förkonsolideringstrycket, Pp. 
 
 
 

 
 
 
  
Figur 3-12 Den totala flytytan med sin kröning, ”hatten” i huvudspännings-
riktningar i modellen Hardening Soil modell.(Brinkgreve, Plaxis Manual, 2002) 
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KAPITEL 4 

Genomförande 

Spänningsökningen som uppkom när jorden packades simulerades i de 
konstitutiva modellerna i Plaxis utifrån artikeln av Wood & Nash, (2000).  
Slutligen studerades de konstitutiva modellernas ingångsparametrar för att se 
vilken parameter som har störst inverkan på rörbrons deformation vid 
kringfyllning. 
 
 
 

4.1 Modell 

Jordtrycksimuleringarna utfördes på en modell av en rörbro som tillverkas av 
företaget ViaCon. Nedan beskrivs modellen för rörbron samt 
tillvägagångssättet för hur jordtryckssimuleringarna utförts i Plaxis. 

4.1.1 Rörbro 

  

 
 
 
 
FEM analysen bygger på ViaCons modell, SuperCor BoxCulvert.  
Geometriska mått för modellen se tabell 4.1. 
 

Figur 3-1 .Modell av rörbro.(ViaCon, 2010) 
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Tabell 4.1  
 
Geometriska mått 
Profil: SC-35B 
Bredd [mm] 
Höjd [mm] 

7945 
2370 

Area[m2] 15.87 
Radier hörn[mm] 1016 
Vinkel hörn[°] 58,98 
Radier för hjässan[mm] 8820 
Vinkel hjässan[°] 41,91 
Längd sida[mm] 1029 
 
 
 
I Plaxis finns olika fördefinierade funktioner. För att modulera rörbron i Plaxis 
användes funktionen plate. Plate är en funktion som möjliggör simulering av 
ett balkelement, vilket kan tilldelas böjstyvhet och axiell töjning. Vidare 
användes funktionen tunnel för att bygga upp rörbrons form. Tunnelfunktionen 
fungerar på samma sätt som plate elementen, d.v.s. de tilldelas böjstyvhet och 
axiell töjning. Funktionen tunnel har vissa begränsningar när det gäller 
utformning. Förenklingar av tunnelradien gjordes: den ovan nämnda radien för 
hjässan kunde ej erhållas och fick minskas. I Plaxis finns funktionen 
interfaces, vilket tillåter samspel mellan jord och konstruktion. Värdet på 
interface kan variera mellan 0 och 1 där 1 innebär att jord och material är en 
styv konstruktion, d.v.s. jorden och rörbron ses som ett sammansatt material 
och tillåts inte glida. I denna studie sattes värdet till 0,7 på interface.  
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4.1.2  Geometrisk modell 

Den geometriska modell som är skapad i Plaxis är uppbyggd med 
materialdata från ViaCon (ViaCon, 2010). och Bayoglu Fleners E. (Bayoglu 
Flener, 2009), studier.  
 
 
 

 
 

 
 
 
I grundmodellen ovan illustreras rörbron med dess bågform. De två lutande 
linjerna som går från överkantens sidor, snett nedåt mot mitten, utgör 
schaktningsgränsen.   
 
I figur 4-3, visas modellen efter avschaktning. Rörbron illustreras av det blå 
elementet. I bilden visas de oeftergivliga begränsningsytorna som 
rektangulära rutor. Begränsningsytorna är den del som avgränsar modellen 
och att de är oeftergivliga innebär att de inte deformeras. Med hjälp av 
grundinställningarna i programmet kan man definiera hur begränsningsytorna 
ska vara. De grå horisontella linjerna, representerar den ytlast som appliceras 
efter varje nytt fyllnadslager.  
 
 
 

Figur 4-2 Grundmodellen 
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Figur 4-3 Numeriska modellen efter avschaktning och installation av              
rörbron.  

Figur 4-4 Fyllnadslager med tillhörande ytlast.
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I figur 4-4 ses den påbörjade uppfyllanden i form av grön färg. Uppfyllningen 
kring rörbron fortlöper till en nivå på 3,6 m från underkant. Detta ger en 
överfyllnad på 1,2 m över hjässan. 
 
 
 

4.2 Metod för numerisk analys 

Till grund för den numeriska analysen ligger en tidningsartikel av Wood & 
Nash, (2000). Artikeln behandlar jordtrycket vid uppfyllnad kring plattrambro. I 
artikeln kan man läsa om numerisk simulering för broar samt få exempel på 
hur en simulering kan genomföras. Exemplet på hur simuleringen utförs är 
uppbyggt som ett slags receptförfarande, där de olika momenten gås igenom. 
Ett av momenten beskriver hur jordpackningen kan simuleras genom att 
applicera en ytlast. De huvudsakliga stegen i genomförandet (som 
presenteras nedan) ligger till grund för detta examensarbete. 
 
Beroende på program, modell och analysförfarande görs lämpliga 
uppdelningar i körningar/beräkningar. Det kan vara lämpligt att dela upp 
analysen i flera beräkningsteg för att lättare åskådligöra resultatet samt att 
dela upp händelseförloppet för att underlätta en felanalys.  Ett steg är ”färdigt” 
då beräkningen är genomförd och modellen har uppnått kraftjämvikt. I arbetet 
har uppdelningen av lämpliga steg följt receptförfarandet och varje steg 
avslutas med en beräkning, d.v.s. en körning.  
 
De huvudsakliga stegen i genomförandet: 
 

a) Konstruktionen installeras. 
b) Fyllning påförs. 
c) Ytlast appliceras överst på fyllnadsmassorna (simulerar packningen). 
d) Föregående ytlast tas bort. 
e) Nytt lager fyllning påförs. 

 
Steg c –e, repeteras tills lämplig slutnivå för kringfyllnaden nås. 
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4.3  Mohr Coulomb modell 

Den första numeriska moduleringen som genomfördes i det här arbetet 
gjordes med Mohr Coulomb modell, detta för att kunna jämföra mot tidigare 
studie av Sergovia, (2006). Samma grundmodell som visas i figur 4-2 
användes. Ingen ytlast påfördes då Mohr Coulomb linjära elastiska modell inte 
kan ackumulera spänning. När jorden avlastats i Mohr Coulomb modell, d.v.s. 
ytlasten har tagits bort återgår effektivspännigarna till det värde som var innan 
pålastning. Beräkningen genomfördes utifrån tabell 4-2.  
 
 
 
Tabell 4.2 
 
 Ingångsdata för rörbron 
Parametrar:  
Plåttjocklek, t [ mm] 4 
Elasticitetsmodul; E [GPa] 205,7 
Tvärsnittsarea, A [mm2/mm] 5,6 
Tröghetsmoment, I [mm4/mm] 13738,8 
Stål vikt [kN/m2] 0,307 
 
 
 
Tabell 4.3  
 
Numeriska simuleringens beräkningsteg 
Identification Phase no. Start from Calculation Loading input 
Initial phase 0 0 N/A N/A 
Gravitation 1 0 Plastic Total multipliers 
Nollställning av def. 2 1 Plastic Staged construction 
Schakta 3 2 Plastic Staged construction 
Nollställ def. 4 3 Plastic Staged construction 
Installera båge 5 4 Plastic Staged construction 
Nollställ def. båge 6 5 Plastic Staged construction 
Fyll 1   7 6 Plastic Staged construction 
Fyll 2 8 7 Plastic Staged construction 
Fyll 3 9 8 Plastic Staged construction 
Fyll 4 10 9 Plastic Staged construction 
Fyll 5 11 10 Plastic Staged construction 
Fyll 6 12 11 Plastic Staged construction 
Fyll 7 13 12 Plastic Staged construction 
Fyll 8 – Överkant 
hjässan 

14 13 Plastic Staged construction 

Fyll 9 - 0,3 m  15 14 Plastic Staged construction 
Fyll 10 - 0,6 m 16 15 Plastic Staged construction 
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Fyll 11 - 3,3m 17 16 Plastic Staged construction 
Fyll 12 - 1,2 m  18 17 Plastic Staged construction 
 
 
 
Beräkningar genomfördes med varierande elasticitetsmoduler och 
friktionsvinklar. Följande värden användes: 
 
 

 Elasticitetsmodul, E 5 Mpa, Friktionsvinkeln, φ 35° 
 

 Elasticitetsmodul, E 10 Mpa, Friktionsvinkeln, φ 37° 
 

 Elasticitetsmodul, E 60 Mpa, Friktionsvinkeln, φ 40° 
 

 Elasticitetsmodul, E 80 Mpa, Friktionsvinkeln, φ 41° 
 

 Elasticitetsmodul, E 90 Mpa, Friktionsvinkeln, φ 45° 
 
 
 
Tabell 4.4  
 
Materialdata för Mohr Coulomb modell: 
Jordmaterial Ballast 
Tunghet, Ballast [γsat] 18,4 kN/m3 
Tunghet, Ballast [γunsat] 25,29 kN/m3 
Permeabilitet [Kx, Ky] 1,15E-08 
Elasticitetsmodul varierade 
Tvärkontraktionstalet 0,3 
Friktionsvinkel varierade 
Dilatationsvinkeln 5° 
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4.4 Hardening Soil modell 

Den numeriska analysen med Hardening Soil baseras på det receptförfarande 
som presenterades i avsnitt 4.2. Modellen Hardening Soil ska ta hänsyn till att 
materialet blir styvare med ökat tryck. Syftet med simuleringen var att se om 
jorden i modellen kunde ackumulera den påförda ytlasten, samt se hur 
konstruktionen deformerades efter att lasten hade verkat. Storleken på 
ytlasten som används i studien har varierats inom intervallet 20 - 40 kN/m2. 
Simuleringar utfördes även med större laster för att analysera resultatet. 
Tabell 4.6 nedan visar den numeriska simuleringens beräkningsteg. 
Beräkningar genomfördes med olika styvheter och friktionsvinklar. I tabell 4.5 
visas materialdata för en ”typisk” körning. 
 
 
 
Tabell 4.5  
 
Materialdata för Hardening Soil modell 
Jordmaterial Ballast 
Tunghet, Ballast [γsat] 18,4 kN/m3 
Tunghet, Ballast [γunsat] 25,29 kN/m3 
Permeabilitet [Kx, Ky] 1,15E-08 
E50 

ref 60 MPa 
Eoed

ref 60 MPa 
Eur 

ref 180 MPa 
Tvärkontraktionstalet 0,3 
Friktionsvinkel 40° 
Dilatationsvinkeln 5° 
 
 
 
Tabell 4.6  
 
Numeriska simuleringens beräkningsteg: 
Identification Phase no. Start Calculation Loading input 
Initial phase 0 0 N/A N/A 
 1 0 Plastic Total multipliers 
Nollställning av def. 2 1 Plastic Staged construction 
Schakta 3 2 Plastic Staged construction 
Nollställ def. 4 3 Plastic Staged construction 
Installera båge 5 4 Plastic Staged construction 
Nollställ def. båge 6 5 Plastic Staged construction 
Fyll 1 7 6 Plastic Staged construction 
Last på 1 8 7 Plastic Staged construction 
Lasta av 1 9 8 Plastic Staged construction 
Fyll 2 10 9 Plastic Staged construction 
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Lasta på 2 11 10 Plastic Staged construction 
Lasta av 2 12 11 Plastic Staged construction 
Fyll 3 13 12 Plastic Staged construction 
Lasta på 3 14 13 Plastic Staged construction 
Lasta av 3 15 14 Plastic Staged construction 
Fyll 4 16 15 Plastic Staged construction 
Lasta på 4 17 16 Plastic Staged construction 
Lasta av 4 18 17 Plastic Staged construction 
Fyll 5 19 18 Plastic Staged construction 
Lasta på 5 20 19 Plastic Staged construction 
Lasta av 5 21 20 Plastic Staged construction 
Fyll 6 22 21 Plastic Staged construction 
Lasta på 6 23 22 Plastic Staged construction 
Lasta av 6 24 23 Plastic Staged construction 
Fyll 7 25 24 Plastic Staged construction 
Lasta på 7 26 25 Plastic Staged construction 
Lasta av 7 27 26 Plastic Staged construction 
Fyll 8 28 27 Plastic Staged construction 
Lasta på 8 29 28 Plastic Staged construction 
Lasta av 8 30 29 Plastic Staged construction 
Fyll 9 31 30 Plastic Staged construction 
Lasta på 9 32 31 Plastic Staged construction 
Lasta av 9 33 32 Plastic Staged construction 
Fyll 10 - 3m 34 33 Plastic Staged construction 
Lasta på 10 35 34 Plastic Staged construction 
Lasta av 10 36 35 Plastic Staged construction 
Fyll 11 37 36 Plastic Staged construction 
Lasta på 11 38 37 Plastic Staged construction 
Lasta av 11 39 38 Plastic Staged construction 
Fyll 12 40 39 Plastic Staged construction 
Lasta på 12 41 40 Plastic Staged construction 
Lasta av 12 42 41 Plastic Staged construction 
 
 
 
De första beräkningsstegen ovan överensstämmer med de som användes i 
Mohr Coulomb modell, d.v.s. fas 0 – 7 . Beräkningstegen ovan är kopplade till 
fyllnadsordningen. Det första fyllnadslagret benämns, fyll 1. Efterföljande 
beräkningssteg behandlar tillhörande ytlast som ska verka på samma lager, 
vilket benämns ”Lasta på 1”. Nästa beräkningssteg är, ”Lasta av 1”, vilket 
innebär att avlastning sker för att i nästa steg, åter tillföra ett fyllnadslager med 
mäktighet på 0,3 m, o.s.v. 
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4.5 Parameterstudie 

En parameterstudie genomfördes för att studera de ingående parametrarnas 
skillnad i resultatet. Denna genomfördes eftersom resultatet från huvudstudien 
med dess indata, modell och metodik inte överensstämde med resultatet från 
Bayoglu Fleners fältmätningar. I parameterstudien varierades de olika 
ingångsparametrarna mot varandra. Genom att använda samma modell och 
beräkningsförfarande som tidigare studerades sedan hjässans vertikala 
förskjutning samt storleken på moment. Jordprofilens elasticitetsmodul innan 
schaktning antogs vara 80 MPa. Tvärkontraktionstalet ansattes till 0,3. 
 
Dilatationsvinkeln ansattes till 5 ° och antogs vara konstant eftersom den inte 
ansågs ha så stor inverkan på resultatet. 
 
Vid simulering av uppfyllningen varierades ingångsparametrarna för 
fyllnadsmaterialet. Parametrarna fick värdet högt eller lågt. I tabell 4.7, visas 
ingångsparametrarna. 
 
 
 
Tabell 4.7  
 
Ingångsparametrar 
  Högt   Lågt 
E-modul: 60 MPa  1 MPa 
FriktonV.: 45°  35° 
m: 1 -  0,5  - 
kohesion: 5 kN/m2  0,1 kN/m2 

pref: 100 kN/m2 2 kN/m2 
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KAPITEL 5 

Resultat och diskussion 

5.1 Mohr Coulomb modell 

I figur 5.1, presenteras resultatet från olika körningar med olika styvheter och 
friktionsvinklar, utifrån Mohr Coulomb modell. 
 

 

 
 
 
Resultatet från den stegvisa uppfyllningen, utifrån Mohr Coulomb modell, visar 
att låg elasticitetsmodul och låg friktionsvinkel tenderar att ge större 
deformation jämfört med simuleringarna med styvare jord och högre 
friktionsvinkel. Dock  är skillnaden så liten att den är försumbar. Vid 
jämförelser av resultaten mot den tidigare studien gjord av Sergovia (2006), 
ser man att deformationerna följer i stort sätt samma drag. Sergovia (2006) 
påpekar i sin studie att vid första fyllnadslagret erhölls en nedåtgående 
deformation av hjässan, vilket verkar orimligt. På denna punkt skiljer sig 
studierna åt, då deformationen i denna studie visar tendenser på att hjässan 
deformerades uppåt. Jämförs detta mot fältmätningarna som genomfördes av 
Bayoglu Fleners (2009), följer föreliggande analys bättre det 
deformationsmönster som uppstod i startskedet av uppfyllningen kring den 
verkliga konstruktionen. Dock skiljer sig alla studier åt, när det gäller den 
maximala uppåtgående deformationen av hjässan. I denna studie uppgick 
hjässans maximala deformation till mindre än en millimeter. Sergovia erhöll en 

Figur 5-1 Vertikal förskjutning av hjässan. 
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deformation på ca 2,5 mm, och Bayoglu Fleners fick en deformation av 
hjässan på ca 12 mm. Den enda likheten mellan studierna är att maximal 
uppåtgående deformation av hjässan sker vid samma fyllnadsteg. De båda 
FEM studierna (d.v.s. denna studie och Sergovia, 2006) underskattar 
hjässans deformationer grovt och vad det beror på har inte fastsällts.  
 
Vid en överfyllnad av 1,2 m över hjässan, d.v.s. en uppfyllnadsnivå på 3,7 m, 
erhöll alla studierna en nedåtböjning av hjässan. Bayoglu Fleners (2009) 
erhöll nästintill linjär nedåtgående deformation som uppgick till ca 19 mm. I 
Sergovias studier med en elasticitetsmodul på 60 MPa, erhölls ett ungefärligt 
resultat på 11 mm för samma uppfyllnadsnivå. Denna deformation av hjässan, 
följer inte samma linjära mönster som Bayoglu Fleners fältmätningar. 
Sergovias deformationer tenderar att minska, samt bli konstanta, d.v.s. grovt 
sett är deformationerna konstanta för varje nytt fyllnadslager. Likvärdigt 
resultat erhölls i denna studie, d.v.s. deformationerna följer Sergovias när 
samma elasticitetsmodul och friktionsvinkel användes. Vid simuleringar med 
en lägre elasticitetsmodul och lägre friktionsvinkel, erhölls mer linjära 
nedåtgående deformationer, så som Bayoglu Fleners fältmätningar. Även den 
slutgiltiga deformationen överensstämmer bättre med fältmätningarna. Dock 
kan man undra om den slutgilltiga deformationen hade varit lika stor om 
simuleringen i Plaxis hade haft i storleksordning samma uppåtgående 
vertikala deformation som fältmätningen, men den frågan förbli också 
obesvarad. 
 
Simuleringsresultaten med den lägre elasticitetsmodulen, packas/deformeras 
mer, vilket är rimligt då ett löst material kan packas/deformeras mer än ett 
styvt material. Vilken elasticitetsmodul en verklig jord har (låg eller hög) är en 
viktig fråga för att kunna träffa rätt i simuleringen, men simuleringarna i studien 
ger inte svar på detta.  
 
Orsaken till att den här studien skiljer sig från Sergovias kan vara 
moduleringen av rörbron. I denna studie har Plaxis tunnelfunktion används, 
och vissa förenklingar av radier gjordes. Sergovia har troligtvis modulerat 
stukturen med hjälp av koordinater. Detta kan medföra skillnader i form och 
storlek, vilket i sin tur medför att resultaten kan variera. Skillnaderna i den 
vertikala deformationen av hjässan kan bero på moduleringen, då skillnaden 
endast var ett par millimeter.  
 
Det gjordes även testsimuleringar där rörbrons styvhet halverades. 
Beräkningarna hade ingångsvärdena E= 60 MPa, φ´=40 ° och resultatet 
visade på en ökad deformation, som dock var så liten att den var försumbar.  
En beräkning med ingångsvärdena, E= 10 MPa, φ´=37 ° vid första 
packningen, genomfördes också. Resultatet från den beräkningen gav också 
en ökad deformation av hjässan. Den maximala vertikala uppåtgående 
deformationen uppgick till ca 6 mm. Det sistnämnda resultatet överensstämde 
bättre med Bayoglu Fleners fältmätningar men även gång var värdena mycket 
underskattade  
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5.2 Hardening Soil modell 

Flera beräkningar genomfördes i modellen Hardening Soil med olika styvheter 
och friktionsvinklar. Skillnaderna i resultaten från de enskilda simuleringarna 
var inte så stora. Nedan redovisas resultatet från en ”typisk” körning. 
Materialparametrar för den numeriska simuleringen är, E-modul, 60 MPa, 
Friktionsvinkel, 40° och ytlast 40 kN/m2. 
 
I figur 5-1 visas resultatet från beräkningssteget Fyll 4. Bilden illustrerar den 
totala deformationen på jordlagret och rörbron. I bilden syns hjässans 
förskjutning uppåt samt deformationen av rörbrons nedersta del. Resultatet av 
deformationerna är förstorat 3 000 gånger. Den totala vertikala deformationen 
av hjässan är 0,2 mm, vilket är försumbart. 
 
 

 

 
 
 
 
 
I figur 5-2, visas resultatet från beräkningssteget, Lasta av 7. Resultatet är 
uppskalat 1 000 gånger. Under detta fyllnadssteg når rörbron sin maximala 
vertikala förskjutning uppåt, 1,7 mm. Fyllnadsnivån är 2,4 m från underkant. 
Även detta resultat är försumbart om det jämförs mot fältmätningarna. 

Figur 5-1 Beräkningssteget, Fyll 4. 
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Resultatet skulle vara godtagbart om deformationen hade var större i den 
numeriska analysen. Rörbrons rörelsemönster överensstämmer med den 
verkliga konstruktionens deformation. Även vid fullskalleförsöken erhöll 
fältkonstruktionen sin maximala uppböjning av hjässan i fyllnadssteg sju, se 
figur 5-7. Den numeriska analysen i Plaxis ger en underskattning av de 
verkliga deformationerna. Ytlastens inverkan på resultatet är endast måttlig, 
jämfört med resultaten utförda med Mohr Coulomb jordmodell.  
 
 

 

 
 
 
I figur 5-3 visas det maximala böjmomentet i ett snitt i överkant hjässa. 
Vänstra snittpunkten (ändpunkten) i momentdiagrammet illustrerar mitten på 
rörbrons hjässa. Högra snittpunkten (ändpunkten) i momentdiagrammet 
illustrerar ett snitt taget 1,3 m upp från underkant rörbro.  
Maximala böjmomentet på den delen uppgår till -4,17 kNm/m. Resultatet är 
från beräkningssteg, Lasta av 7.   

Figur 5-2 Hjässans maximala förhöjning efter 2,1 m uppfyllning, Lasta av 7. 
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Resultaten som erhålls i det slutliga uppfyllnadssteget, Lasta av 12, följer det 
tidigare mönstret, d.v.s. deformationen är väldigt liten. I figur 5-4, illustreras 
den slutliga vertikala nedböjningen, 15,6 mm, vid en överfyllning på 1,2 m. 
Deformationerna är förstorade 100 gånger. 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 5-3 Maximalt böjmoment i hjässan. Uppfyllnadssteg 7.
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Jämfört med de verkliga fältmätningarna, underskattade de numeriska 
simuleringarna deformationerna, särskilt i de första fyllnadsstegen. I slutskedet 
ökade deformationerna något, nedböjningen ökar och skillnaden mot resultatet 
från fältmätningarna blir inte lika påtaglig (se figur 5-7). Jämförelser mellan 
beräknade moment i bron mellan Sergovias analys och den aktuella, visar på 
marginella skillnader. P.g.a. den applicerade ytlasten är momentet något större 
i den föreliggande studie.  
 
Vidare gjordes analyser för att se spänningsökningen i en punkt i jordprofilen 
under uppfyllnad samt vid på- och avlastning. I figur 5-5, visas lokaliseringen 
för den studerade punkten, B. Punkten är belägen i överkant av fyllnadslager 3 
(med 90 cm uppfyllning). I figur 5-6, visas spännings- och töjningsdiagram för 
punkt B, under beräkningsfasen, Fyll 5 med tillhörande av- och pålastning. 
Den totala töjningen illustreras genom den vertikala volym töjningen och 
effektivspänningen i punkten. När fyllnadslager 5 påförs är spänningen cirka 5 
kN/m2. När lasten appliceras ökar spännigarna till ca 27 kN/m2. Efter 
avlastning minskar spänningarna till ca 8 kN/m2. Den ackumulerade 
spänningsökningen i jordprofilen efter slutfört beräkningsteg blir ca 4 kN/m2 
och den totala töjningen blir endast 0,1 mm. Resultatet visar på en linjär 
elastisk töjning, d.v.s. efter avlastning återgår deformationerna.  
Då en lös jordprofil packas, ökar spännigarna i profilen och materialets styvhet 
ökar tills brott sker. Simuleringen av packningen gav inga större kvarstående 
deformationer. Detta då spänningarna i jordprofilen troligtvis var för låga 

Figur 5-4 Resultat från det sista uppfyllnadssteget, Lasta av 12. 
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alternativt att jorden var för styv. Hade spänningarna varit högre, hade 
töjningarna övergått till plastiska deformationer och troligtvis medfört att 
rörbron deformerats mer som i Bayoglu Fleners fältmätningar. 
Utifrån det simulerade packningsförfarandet verkar den fördefinierade 
jordmodellen, Hardening Soil i Plaxis inte ge önskvärda resultat. Den 
simulerade styvheten hos jorden verkar bli för hög, även vid simuleringar med 
en lägre initialstyvhet. Den påförda ytlastens påverkan är mycket liten. För att 
analysera om det överhuvudtaget går att uppnå deformationerna som 
uppmätts i verkligheten, genomfördes en simulering där ingen hänsyn togs till 
ytlastens storlek. Efter flertalet simuleringar erhölls deformationer i 
storleksordning med Bayoglu Fleners fältmätningar, se figur 5-7. Ytlastens 
storlek uppgick till 900 kN/m2. Lastens storlek anses dock orimlig.  
 
 
 
 

 

Figur 5-5 Spännings- och töjningsanalys utifrån punkt B. 
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Figur 5-6 Spännings- och töjningsdiagram för punkten B (från Plaxis curve). 

Figur 5-7 Vertikal förskjutning av hjässan vid olika analyser. 
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5.3 Parameterstudier 

Nedan i tabell 5-1, visas körschemat för simuleringarna samt resultatet från de 
numeriska beräkningarna från parameterstudien. Körschemat är uppbyggt 
av H och L, vilket innebär högt eller lågt parametervärde. Beräkningarna 
genomfördes med Jordmodellen Hardening Soil. Referens 
elasticitetsmodulerna, E50

ref  och Eoed
ref får värdet enligt tabell 4.7. Värdet Eur

ref, 
ansätts enligt Plaxismanualen, 3 gånger E50

ref . 
 
 
 
Tabell 5-1  
 
Körschema 
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Resultatet från körning 9 gav störst deformation av hjässan. Den vertikala 
deformationen och momentet från körning 9 är dock liten jämfört med Bayoglu 
Fleners verkliga mätningar (se figur 5-7 Fältmätning). Vid analys av olika 
körningar, jämfördes körning 9 med körning 8 och 22 . Körning 8 hade lågt 
värde på parametern m och körning 22 hade låg elasticitetsmodul. Körning 9 
hade hög styvhet. Det var körning 9 som gav störst deformation. Hög 
elasticitetsmodul samt lågt värde på parametern m medförde större 
deformation. Dock var skillnaderna små och blir därför i det stora 
sammanhanget betydelselösa. 
 
Det råder ett samband mellan referenstrycket och referensmodulen. I 
figurerna 3-9 och 3-10 visas exempel på hur referensmodulen kan tas fram.  I 
denna ytliga analys borde referenstrycket vara lågt eftersom 
överlagningstrycket är litet men även här var det svårt att se någon tydlig 
skillnad i resultatet eftersom skillnaderna var så små.  
 
Parametern m styr spänningsberoendet hos modulerna, samt relaterar till 
lutningen på Mohr Coulomb brottlinjer. Då parametern m antar värdet ett, 
innebär det en rak brottlinje i Mohr Coulomb brotteori, se avsnitt 3.3. 
Analyseras parametern m:s inverkan på beräkningarna bör ett 
högre värde på m medföra att modellen tillåts högre deviatorspänning, d.v.s. 
möjliggör större differens mellan största och minsta huvudspänning och 
därmed högre spänningar i jordmodellen. Spänningen var högst i körning 9, 
men det är svårt att avgöra om det beror på parametern m eftersom 
skillnaderna i spänningarna var så små. I Plaxis går det att visualisera 
plasticitetspunkter efter genomförd beräkning. En plasticeringspunkt är en 
punkt i jordprofilen där spänningen har nått upp till Mohr Coulomb 
brottkriterium, vilket medför kvarstående deformationer.  
 
Då körning 8 hade det lägre värdet på parametern m, borde det i teorin 
medföra att jordbrott uppkommer tidigare i modellen, d.v.s. vid lägre 
spänningsnivåer. I körning 9 ansattes högt värde på parametern m och i 
körning 8 det lägre värdet. Jämfördes plasticitetspunkter körningarna i mellan, 
uppkom plasticitetspunkterna tidigare i fyllnadsstadiet i körning 9 i jämförelse 
med körning 8, se figur 5-8 och 5-9. De röda punkterna i figuren illustrerar att 
spänningarna har nått upp till Mohr Coulomb brottlinjer. De gröna punkterna 
illustrerar att högsta ansatta friktionsvinkel har uppnåtts. Detta resultat är 
missvisande och vad det beror på har inte gått att påvisa. 
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Körning 29 gick ej att genomföra, p.g.a. iterationsfel. Orimliga ingångspara-
metrar som kombineras med varandra gör att numeriska beräkningsfel 
uppstår. 
  

Figur 5-8 Plasticitetspunkter i körning 9.

Figur 5-9 Plasticitetspunkter i körning 8.
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KAPITEL 6 

Slutsats  

I det här examensarbetet har numeriska simuleringar genomförts i 
programmet Plaxis. Syftet med arbetet var att se om det gick att simulera det 
jordtryck som uppstår mot rörbron vid kringfyllning, utifrån ett förfarande 
beskrivet av från artikeln av Wood & Nash, (2000). I arbetet jämfördes de 
numeriska resultaten mot verkliga fältmättningar och analysen visade att 
deformationerna på rörbron hjässa ej gick att simulera på det sätt som det 
gjordes i denna studie. Inverkan av den påförda ytlasten i jordmodellen 
Hardening Soil var liten.  
 
Spänningsökningen i jordprofilen efter simulerad packning var mycket liten, 
vilket medförde att jordens deformationsförlopp förblev näst intill elastiskt. 
Deformationsmönstret på rörbrons hjässa följde ungefär Bayoglu Fleners 
fältmätningar, men storleken på deformationen var mycket underskattade.  
 
I slutskedet av uppfyllnadsfasen erhölls en linjär nedåtgående deformation i 
fält men i analysen avtog deformationerna väldigt snabbt och förblev näst intill 
konstanta. Anledningen till att det inte gick att uppnå de önskvärda resultaten 
kan vara att den simulerade styvheten i jorden blir för hög. För att undersöka 
om det överhuvudtaget går att uppnå de önskvärda deformationerna, 
genomfördes en simulering där ingen hänsyn togs till ytlastens storlek. Efter 
flertalet simuleringar erhölls likvärdigt deformationsmönster, dock var ytlastens 
storlek orimlig.  
 
I analysen användes bara en modell av rörbron, vilket kan vara en orsak till 
det otillfredsställande resultatet. Frågan är dock hur modellen kunde ha gjorts 
annorlunda eftersom programvaran har sina begränsningar då det till exempel 
gäller utformning av rörbron. I artikeln som låg till grund för studien framgick att 
artikelförfattarna Wood & Nash, (2000) hade erhållit trovärdiga resultat med 
sina simuleringar i programmet FLAC. Den konstitutiva modellen Hardening 
Soil i Plaxis, ackumulerade väldigt lite av den tillförda lasten, d.v.s. 
tillskottsspänningen var väldigt liten och modellen verkade inte lämpad för att 
simulera packning utifrån ett förfarande med av- och påförd ytlast. 
 
Resultatet på bl.a. hjässans vertikala deformation underskattades i den 
numeriska analysen. Detta berodde troligtvis på att spänningsökningen var 
försumbar och jorden antogs vara för styv. Resultatet från jordpackningen 
med Hardening Soil visade att jordens deformation var elastisk. Detta innebar 
att det efter avlastning endast uppkom obetydliga deformationer och 
spänningar som när lasten togs bort återgick till sitt ursprungsvärde. I studien 
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av Wood & Nash (2000), kan man läsa om likvärdiga simuleringar som 
genomförts i programvaran FLAC med ett positivt utfall. Det är möjligt att 
programmet FLAC är mer lämpat för den här typen av analys men det är inget 
som har kontrollerats i detta arbete.  
 
Resultatet från parameterstudien var svårtolkat. Trots att indatan varierades 
visade det inte på någon större variation i resultaten gällande hjässans 
deformation. Ingen parameter stack ut från mängden vilket kan bero på de 
samband som bygger upp modellen, där flertalet parametrar ingår. 
Exempelvis gav olika värden på elasticitetsmodulen och referenstrycket 
likvärdigt resultat. Detta visar på hur viktigt att det är att välja indata som 
avspeglar det som ska simuleras. 
 
Det numeriska resultatet i detta examensarbete kan inte anses pålitligt 
eftersom skiljer sig alldeles för mycket från det resultat som framkom i 
Bayoglu Fleners fältmätningar. Än fast det endast har genomförts en fältstudie 
bedöms det som osannlikt att resultaten från den skulle vara fel. Troligtvis 
ligger felet i beäkningsmodellen eller indatan.  
 
I den numeriska analysen genomfördes också simuleringar där rörbrons 
vridstyvhet halverades. Detta för att se hur modellen reagerade. Resultatet 
från dessa simuleringar gav mycket liten skillnad i deformationer. Vid framtida 
numeriska studier av packningsförfarandet behövs troligtvis mer vikt läggas på 
hur jordens egenskaper vid packning simuleras i en konstitutiv modell.  
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Bilder 

Figur 2-1, Hämtad från ViaCon, 2010-05-13. [www] 
http://www.viacon.se/broschyrer---produktinformation.aspx 
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Bilagor 

5.4 Bilaga 1 Indata för stålculverten (rörbron). 

 
 
 
Indata för stålculverten i Plaxis   
  
EA [kN/m] 1151920 
EI [kNm/m2] 2826
d [mm] 172 
ν (poissons tal) 0.2 
W [kN/m/m] 0,001228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


