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Sammanfattning 
 

Projekt ”Förbifart Stockholm” startade år 2009 och är en av tidernas största projekt i Sverige. 
Examensarbetet tar upp den geotekniska, hydrologiska och geologiska aspekten kring 
projektet ”Förbifart Stockholm”. Mer exakt så studerades sättningar på grund av 
grundvattensänkningar, men också så kallade pågående sättningar. Sättningar undersöktes 
och beräknades i ett utvalt område i Sätra. Beräkningarna gjordes med olika djup på 
grundvattensänkningar för att undersöka sättningarnas storlek. Därefter beräknades det hur 
lång tid det tog för att uppnå slutsättningen.  En noggrann analys av det utvalda området gav 
en bättre förståelse till varför det pågår sättningar i dagsläget utan att det skett något arbete 
än. När ett område med pågående sättningar utsätts för en grundvattensänkning så kan det 
leda till stora markrörelser. Ur resultatet av beräkningarna undersöks det om sättningarna är 
så pass stora att intilliggande byggnader kan skadas. Om så är fallet måste man minska 
grundvattensänkningen.  

Resultatet visade att sättningarna blev så stora att det fanns en risk för skador. Därför har 
det bestämts att en infiltrationsanläggning ska användas. Med hjälp av den kan en större 
grundvattensänkning förhindras och på så sätt förebygga skadliga sättningar. Skadliga 
sättningar kan vara väldigt kostsamma och det vill man undvika vid ett projekt som beräknas 
kosta ca 28 miljarder kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: grundvatten, sättning, sondering, förbifart, lera 
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Förord 
 

Examensarbetet på 15 högskolepoäng genomfördes vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Projektet utfördes för konsultföretaget ÅFconsult där sättningar vid grundvattensänkningar 
undersöktes på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt. Rapporten är skriven av Adam 
Michalak och Afrose Pathan vårterminen år 2013 inom högskoleingenjörsprogrammet 
Byggteknik och Design 180hp.  

Det här arbetet skulle aldrig kunna genomföras utan ÅFs hjälp. Ett särskilt tack till Stefan 
Aronsson och Karin Linderholm som hjälpt oss under projekttiden. Vi vill även tacka vår 
handledare på KTH Stefan Larsson för alla värdefulla råd och förklaringar under arbetets 
gång. Ett tack till vår examinator Per Roald som alltid har kommit med värdefull feedback på 
våra tidrapporter. Vi vill dessutom rikta ett stort tack till Polychronis Kalliaridis för all den 
hjälp och vägledning vi har fått genom hela examensarbetet. 
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Abstract 
 

The project “Förbifart Stockholm” started year 2009 and is one of the biggest projects in 
Swedish history. The Bachelor takes on the geotechnical, hydrological and geological aspect 
in project “Förbifart Stockholm”. More exactly it is a study of subsidence due to groundwater 
lowering, but also so called ongoing subsidence. Subsidence’s were examined and calculated 
in a chosen area in Sätra. The calculations were done with different groundwater lowering to 
examine how big the subsidence was. Thereafter new calculations were made to see how 
long time it took to reach the final subsidence. A thorough analysis of the area in Sätra gave 
a better understanding to why there are ongoing subsidences when the tunnel digging has 
not begun yet. When an area with ongoing subsidence undergoes a groundwater lowering it 
could result in a big ground movement. From the result of the calculations there is an 
investigation to see if the subsidence is so big it could cause damage to nearby buildings. If 
that was the case then a method to reduce groundwater lowering must be found. 

The result indicates that the subsidence could become so big that there is a chance of 
damaging buildings. Therefore it has been decided to install an infiltration device. The 
infiltration device helps preventing deeper groundwater lowering and avoiding harmful 
subsidence. Harmful subsidence can become very costly and needs to be avoided in a 
project that costs 28 billion Swedish crones.  
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Beteckningsinformation 
 

Cv= konsolideringskoefficient   (m2/s) 

σ’0= Jordens vertikala spänning utan porvattentryck  (kPa) 

σ’= Jordens vertikala spänning inklusive porvattentryck (kPa) 

σ’c= Förkonsolideringstryck   (kPa) 

σ’L= Gränstryck    (kPa) 

G= gravitationskonstant    (9,81 m/s2) 

h= lerlagrets tjocklek vid dubbelsidig dränering  (m) 

K= permeabilitet    (m/s) 

M= kompressionsmodul    (kPa) 

M0= Initial kompressionsmodul   (kPa) 

M’= Kompressionsmodul vid σ’L    

ML= kompressionsmodul efter σ’L   (kPa) 

ρw= vattnets densitet    (1000kg/m3) 

∑sk= Slutsättning    (m) 

t: Tiden för sättningen    (år) 

Tv: Tidsfaktor   

u= porvattentryck    (kPa) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Ett utav tidernas största infrastrukturprojekt i Sverige planeras att starta 2014. 18 km 
tunnel som byggs i projektet ”Förbifart Stockholm” avlastar trafiken och erbjuder en 
snabb och enkel väg genom Stockholms södra och norra del. Kring stora projekt finns 
alltid många inblandade företag med diverse expertområden. Ständiga 
undersökningar pågår för att förebygga eventuella problem och försäkra sig om att 
det inte uppstår kostsamma misstag under byggprocessen. 
 
Före byggstarten måste Trafikverket granska alla aspekter som berörs i projektet. Ett 
problem som återkommer är sättningar och spänningar i marken. Markrörelser 
orsakar stora skador på byggnader och många oroliga fastighetsägare har varit 
skeptiska till projektet ”Förbifart Stockholm”. För att försäkra sig om att byggnaderna 
inte kommer skadas så har Trafikverket konsulterat med fler geotekniker gällande 
sättningar i området.  
 
Grundvattensänkningar har alltid varit ett stort problem vid stora projekt. 
Markrörelser är svåra att undvika när en sänkning av grundvattnet uppstår. 
Sättningarnas storlek och utbredning är omöjlig att beräkna vilket kan resultera i en 
bred variation av skador. För att förhindra skadliga sättningar så finns det olika 
metoder som beskrivs närmre i kapitel 6.1. Utförande av CRS-försök (En 
laboratoriemetod som beskrivs i kapitel 4.3), sonderingar och provtagningar hjälper 
till att hitta riskzonerna. 
 
På grund av den enorma storleken på projektet så finns det alltid problematiska 
områden.  Anledningen till att de kallas problematiska områden är för att det pågår 
sättningar utan att något arbete har påbörjats. ÅF antar att det möjligtvis skett 
tidigare arbeten och att de är orsaken till sättningarna. Zoner med pågående 
sättningar är mest utsatta vid en grundvattensänkning. Det är viktigt att utföra 
noggranna beräkningar för att fastställa om någon åtgärd behöver genomföras. 
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1.2 Syfte 
 

 

                

Fig. 1 Förstoring på plankarta över vår aktuella punkt, blåmarkerad 

 
Huvuduppgifterna i projektet är att beräkna slutsättningarna i 12A188 (blå markering 
i Fig. 1) vid grundvattensänkningar men också komma fram till en möjlig förklaring till 
varför det sker sättningar utan att något arbete har utförts. Vad händer i punkten om 
ytterligare grundvattensänkningar sker? 

 

Arbetet utgår från frågeställningarna: 
• Hur stora blir sättningarna vid ytterligare grundvattensänkningar? 
• Hur lång tid tar det innan slutsättningen är uppnådd för respektive 

grundvattensänkning?  
• Varför pågår det sättningar i dagsläget? 
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1.3 Metoder 
 

Under arbetet inhämtas data och fakta kring geologi, geoteknik och hydrologi från 
böcker, internet och kunniga personer. Det genomfördes aldrig någon intervju utan 
det pågick snarare en diskussion mellan båda parterna. Det utfördes 
handberäkningar kring sättningar och grundvattensänkningar samt analyser av 
erhållna CRS-försök. Undersökning av pågående sättningar genomförs i området 
Sätra för att kunna få en bild hur höjdnivåerna på marken kan ha sett ut innan en 
fotbollsplan byggdes. En noggrann undersökning av planen genomfördes med hjälp 
av bilder och observationer. Ur all samlad information kommer ett ingenjörsmässigt 
antagande att tas fram till varför det pågår sättningar. Ett ingenjörsmässigt 
antagande betyder att antagandet är utfört med en faktabaserad grund som tagits 
från böcker. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Examensrapporten har begränsats till undersökningspunkten 12A188. Tidigare 
diskuterades det om projektet skulle innehålla fler punkter. Med tanke på all fakta 
och beräkningar som krävs för en punkt bestämdes det i ett tidigt skede att 
examensarbete bara ska innehålla en punkt. Beskrivning av punkten 12A188 är 
geoteknisk, geologisk och hydrologisk. I arbetet har det inte tagits hänsyn till 
krypdeformationer, på grund av begränsad kunskap. En kurs har bara genomförts 
inom geoteknik (HS1029). Under kursens gång var krypdeformationer alltid angivna i 
övningarna därför finns ingen kunskap om hur krypdeformationer beräknas. Därför 
har det bestämts att krypdeformationer inte ska tas med i beräkningarna. 
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2. Inblandade i projekt Förbifart Stockholm 
 

2.1 ÅF 
 

ÅF ses som ett av de ledande teknikkonsultföretagen och har många 
års erfarenhet. Tjänster och lösningar inom infrastrukturella projekt 
hör till vardagen. I dagsläget har ÅF runt 6800 medarbetare runt om i 
världen och omsättningen ligger på 8 miljarder SEK årligen. 

ÅFs största fokus ligger på energi och miljö, infrastruktur och industri. Just 
energieffektivisering och hållbarhet har man satsat stort på inom företaget, detta har 
bland annat kännetecknats genom att ÅFs huvudkontor i Solna är Sveriges första 
byggnad som har fått utmärkelsen ”Green Building”. 
I dagsläget består ÅF av fyra divisioner: 
 

• Division International 
• Division Industry 
• Division Infrastructure 
• Division Technology 

 

Geoteknikgruppen tillhör Division Infrastructure och har stor kompetens inom 
utredning och projektering av geotekniska förhållanden och byggnationer.  I 
undersökningar ingår bland annat utredningar inom geoteknik, kraftverk, dammar 
och geohydrologi. I projektering ingår dimensionering, geotekniska beräkningar samt 
redovisning i 2D/3D (ex. med hjälp av programmen CHAOS, IDA). [1] 
ÅF har vunnit uppdragen att projektera trafikplatserna Akalla och Häggvik samt 
bergtunnlarna i projektet förbifart Stockholm.  [2] 

 

2.2 Trafikverket 
 
 

Trafikverket har Sveriges samlade ansvar vad 
gäller långsiktig infrastrukturplanering av 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.  

 
Uppdragen innebär att Trafikverket dagligen ska se till att vägar är framkomliga, 
resenärer och trafikanter får snabb och relevant trafikinformation, järnvägsstationer 
blir handikappsvänliga, mm. Målet är att få ett tillgängligt och säkert transportsystem 
vilket självklart skall gå hand i hand med hänsynstagandet till miljö och hälsa. [3] 
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Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet som inrättades den 1a april 2010 och 
har sitt huvudkontor i Borlänge. Trafikverket omfattar tidigare uppdelade 
verksamheter (Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden) som har 
slagits samman. I dagsläget har de runt 6500 anställda. 
Trafikverket är indelat i sex regioner: 
 

• Luleå 
• Gävle 
• Stockholm 
• Eskilstuna 
• Göteborg 
• Kristianstad  [4] 

 
Trafikverket är beställare för ”Förbifart Stockholm” och detta är deras största 
infrastrukturprojekt genom tiderna.  
 
 

3. Projekt Förbifart Stockholm 
 

Det har pågått väldigt många diskussioner angående en förbifart väster om 
Stockholm.  Många alernativ lades fram men det var inte förrän 2009 som Förbifart 
Stockholm godkändes.  Trafikverket försökte med en så kallad ”fyrstegsprincip” om 
vägförbindelser i Stockholm.  Att bygga en helt ny väg ansågs som det slutgiltiga 
steget om inga andra lösningar var möjliga.  Under processen tog man bland annat 
andra transportsätt i åtanke, framförallt befintliga vägnät. Befintliga vägnät med en 
begränsad ombyggnadsåtgärd var ett lockande alternativ för en förbifart. 
År 2005 gjordes en vägutredning för nord-sydliga vägförbindelser för att hitta den 
bästa lösningen, Förbifart Stockholm: 
 

• Knyter samman de norra och södra länsdelarna och göra det möjligt att färdas 
mellan dessa utan att belasta Stockholms centrala delar 

• Förbättrar framkomligheten på infartslederna 
• Förbättrar möjligheterna att genom utjämnad tillgänglighet få en gemensam 

arbets- och bostadsmarknad för hela regionen 
• Möjliggör en flerkärnig region 
• Ger förutsättningar för utveckling i en region med 

stark tillväxt 
• Skapar en förbifart för långdistanstrafik 

Punkterna är tagna ur Trafikverkets hemsida. [5] 
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Förslaget till förbifart Stockholm lämnades in våren 2008 till regeringen, 
godkännandet av projektet kom år 2009. Förbifarten blir ett av Sveriges största 
infrastrukturprojekt genom tiderna. För att bevara viktiga natur- och kulturvärden så 
bestämdes det att största delen av sträckan ska vara under mark. Det betyder i sin 
tur att kostnaderna för bygget kommer att öka.  Hela 18 km av den 21 km långa 
sträckan blir tunnel under mark.  Förbifarten beräknas kosta ca 27,6 miljarder kronor, 
80 procent finansieras av trängselskatt och 20 procent av staten. Arbetet beräknas 
börja år 2014 och byggtiden beräknas pågå under ca 10 år. 
 
Under framtagningsprocessen har trafikverket behövt följa 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för att försäkra sig om att störningar i 
omgivningen blir minimal. Man räknar med mindre störningar såsom buller och 
sprängningar. [6] 

 

4. Allmänt om lera samt CRS-försök 
 

4.1 Bakgrund lera 
 
”Lera är ett av naturens mest svårdefinierade råmaterial. Termen lera betyder en 
grupp finkorniga sediment med mindre än 0.002mm korndiameter” [7]. Lera bildas 
då finkorniga jordarter sjunker till havsbotten och bildar lager. Glaciala leror bildades 
under istiden medan postglaciala bildades efter. Lera är en kohesionsjord vilket 
betyder att den mestadels består av små partiklar med stor vattenbindande förmåga. 
När vattenmängden i leran ökar så minskar effektivspänningen och skred kan 
uppkomma. Partiklarna i en kohesionsjord har ingen direkt kontakt med varandra 
utan de avskiljs med en tunn hinna vatten [8]. Kohesionsjorden binds inte enbart av 
friktionskraft utan det tillkommer också en kohesionskraft som binder samman 
partiklarna.  
 
Om effektivspänningen i leran ökar så resulterar det i en bättre hållfasthet, men 
eftersom vattnet är en stor del av leran så kommer krympningar att ske i jorden och 
på så sätt kan sättningar uppstå. Sättningarnas storlek beror på andelen dränerat 
vatten och lerans krympning. [31] [32] 
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4.2 Underkonsoliderad lera 
  

Benämningen underkonsoliderad lera är ett uttryck som egentligen inte används eller 
bör användas, men detta förklarar att konsolidering (volymminskning) sker i marken 
innan påbörjad bebyggelse. Jordspänningen σ’0 överskrider förkonsolideringstrycket 
σ’c vilket medför ytterligare sättningar som skall beaktas i beräkningarna. 
 
Anledningen till att marken är ”underkonsoliderad” kan bero på olika faktorer. 
Tidigare bebyggelser har kunnat ägt rum i området vilket resulterar i fortsatta 
pågående sättningar.  
 
Examensarbetet behandlar problemet med ”underkonsoliderad lera” genom att 
beakta detta i sättningsberäkningarna. En större grundvattensänkning ger större 
vertikala jordspänningar. Som Fig. 2 visar, ökar sättningsarean (streckade området i 
Fig 2) ju mer det skiljer mellan förkonsolideringstrycket σ’c och den vertikala 
jordspänningen σ’0. Den röda spänningskurvan visar sättningar som sker utan 
grundvattensänkning, och den orangea visar hur det nya spänningsdiagrammet kan 
se ut efter en sänkning av grundvattennivån. Figuren visar att den nya 
jordspänningen bidrar till en förskjutning till höger och därmed ökar skillnaden 
mellan σ’c och σ’0 ännu mer, vilket leder till större sättningar på mark. [9] 

 

Fig 2 Spännings-djupdiagram 
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4.3 CRS-försök 
 

 
CRS står för Constant Rate of Strain. Denna metod innebär att provet deformeras 
med en konstant hastighet. När ett sådant försök skall genomföras så är provet 
odränerat på ena sidan och dränerat på andra. Ett CRS-försök registrerar information 
om tillförd kraft, portrycket samt deformationen som uppstår. Med dessa variabler 
kan man räkna fram effektiv vertikalspänning samt kompressionen för jorden. När 
portrycket samt deformationshastigheten blivit känt så räknas permeabiliteten k 
fram. Genom permeabiliteten k erhåller man konsolideringskoefficienten cv (se 
EKV:1). Med cv menas tiden det tar för den vattenutpressning som sker vid tillförd 
kraft. 
 
 

 (m2/s)  (EKV:1) 
 
 
K=permeabilitet 
M= kompressionsmodul 
ρw= vattnets densitet 
 
 
Denna metod brukar ta ca en till två dagar att utföra och ger information om lerans 
deformationsegenskaper. [10] [36] 

 
Fig 3 CRS-försök sker i en sådan maskin 
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5 Geologiska grundvatten- och markförhållanden 

 
I detta kapitel behandlas fakta och information om grundvattnets cykel, hur marken 
är uppdelad i zoner samt hur och varför grundvattnet kan ge upphov till 
sättningsproblem.  

5.1 Grundvatten: 
 

Vattnet cirkulerar ständigt runt i ett kretslopp. Ånga avdunstar från sjöar och hav och 
blir till regn eller snö. Detta faller sedan ner och bildar antingen ytvatten som är ovan 
mark eller så infiltreras detta djupt ner i marklagren och bildar grundvatten. 
Grundvattnet rör sig sakta nedåt genom olika jord/berglager och återkopplas igen till 
sjöar och vattendrag.  [11] 
 
För att bättre kunna beskriva jordarter så delar man in marken i olika zoner. Den övre 
zonen benämns som markvattenzonen eller den omättade zonen. Denna zon är inte 
vattenmättad. Om växter tar upp vatten från en sådan zon, avges det vidare till 
atmosfären.  Först när denna zon når ett tröskelvärde (fältkapaciteten) vad gäller 
vattenhållning bildas det en grundvattenzon som håller sig till den understa zonen. 
[12] [13] 
 
Vattnet rör sig vidare genom markvattenzonen till transportzonen (båda är omättade 
zoner) och senare till kapillärzonen (se Fig. 4). Under dessa zoner börjar 
grundvattenzonen. I grundvattenzonen är alla porer och hålrum i jord/berg helt 
vattenfyllda. I vilket djup grundvattnet ligger på bestäms av grundvattenbildningen 
(nederbörds- och snömängd) samt hur marklagren ser ut (grus och sand ger upphov 
till lättare infiltration vilket leder till ett större grundvattendjup). [14] [35]

 
 
Fig. 4 Illustrerad bild av grundvattnets cykel 
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5.2 Allmänna markföljder vid sänkning av grundvattennivån 
 

Vatten hålls kvar i porerna med kapillärkrafter. Med detta menas att vattnet är 
bundet genom kapillärkondensation eller kapillärsugning i porerna. Vid sänkning av 
grundvattennivån så får kornskelettet ta upp hela tryckspänningar som belastar 
området. När grundvattennivån sänks minskar portrycket och spänningarna som 
uppkommer kan bli  för stora. Vid ett sådant tillfälle kan kornskelettet inte ta upp alla 
tryckspänningar som uppstår (minskad hållfasthet för jorden), jordlagren packas 
tätare och ger upphov till sättningar. Sättningar leder i sin tur till markrörelser och 
möjligen skador på ovanliggande byggnader. [14] [35] 
 
 

 (kPa)  (EKV:2) 
 
 

σ’= Jordens vertikala spänning inklusive porvattentryck 

σ’0= Jordens vertikala spänning utan porvattentryck 

u= porvattentryck  

 
 
EKV:2 visar att ett minskat portryck u ger upphov till större totalspänning σ’ som 
måste tas upp av marken. [15] 
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6. Sättningar 
 

I marken som vi går på finns det ihåligheter i olika storlekar. Dessa hålrum är delvis 
eller helt fyllda med vatten. Sättningar kan bero på en massa olika saker: [32] [37] 
 
 

• Sänkning av grundvattennivå 
• Extrema väderförhållanden 
• Ökad belastning på marken 
• Ökad växtlighet i marken nära huset 
• Jordbävning 

 
Vid större infrastrukturprojekt kan det vara väldigt svårt att undvika 
grundvattensänkningar. Detta just för att det behandlar så stora markytor, och att 
man plötsligt börjar bearbeta marken för andra syften. När tunnelbanenätet i 
Stockholm byggdes så sjönk grundvattennivån vilket ledde till sättningar. Dessa 
sättningar påverkade intilliggande hus. Husen var lagda på träpålar som låg under 
vattnet men som nu hamnar ovanför och börjar därmed ruttna. 
För att undvika sättningar så måste man först samla kunskap om den mark man 
bygger på. Men med all kunskap är det fortfarande väldigt svårt att beräkna framtida 
sättningar. Det finns många exempel då skador på byggnader inträffat på grund av 
ojämna sättningar. En analys av sättningar brukar innehålla ett besök på platsen, 
analys av kartor, markprover och laboratorieundersökningar. Ur detta kan man få 
fram en modell över jordlagren och dess egenskaper. Redan vid en decimeter 
sättning så kan byggnaden ta skada. Om marken sjunker ojämnt så kan det ske större 
skador i byggnaden än om den sjönk jämnt under byggnadsytan. 
 
Detta examensarbete behandlar uppkomst av sättning p.g.a. grundvattensänkning. 
Med detta menas att porvattentrycket minskar medan belastningen på marken är 
oförändrad (se kap 5.2 för närmare beskrivning).  [32] [33] [36] 
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6.1 Motverka/minska risken för uppkomst av sättningar 
 

Innan ett bygge påbörjas skall det alltid göras markundersökningar samt geotekniska 
beräkningar som skall ge till känna vilka risker som kan medföras. Om oacceptabla 
höga värden för sättningar uppkommer måste man redan i förväg planera hur detta 
kan åtgärdas. Här nedan följer ett antal exempel: 
 
Förbelastning- innan påbörjat bygge belastas jorden med en last som är minst lika 
stor som den slutgiltiga byggnadslasten. Denna metod medför att sättningar redan 
sker i förväg innan bebyggelsen startats. 
 
Utgrävning- Man gräver ut aktuell lös jord och fyller marken åter med bärkraftig 
packad friktionsjord. För att få en stabil grund måste dock utgrävningens omfattning 
vara stor. Denna metod försvåras även ytterligare om grundvatten strömmar till. 
 
Kompensationsgrundläggning- Denna metod utförs på sådant sätt att ingen 
belastningsökning erhålls. Grundläggningsnivån för byggnaden läggs så djupt under 
markytan att belastningen från det bortschaktade jorden motsvarar byggnadens 
belastning. Vid grundläggning i lera måste man dock beakta att grundtrycket inte 
överskrider konsolideringstrycket. [18] 
 
Infiltrationsanläggning vid sänkning av grundvatten- För motverkan av ofrivillig 
grundvattensänkning kan man använda sig utav infiltrationsanläggningar. 
Infiltrationsanläggningen befinner sig ovan mark. Från denna anläggning sänks en 
pump ner genom marklagren ner till grundvattenzonen för att snabbt kunna påverka 
grundvattennivån. Detta för att det annars skulle ta för lång tid för vattnet att rinna 
ner genom alla marklager om pumpen också befann sig ovanför markytan. Metoden 
är väldigt effektiv och hjälper att ha en bra kontroll över grundvattennivån. [19] 

  



Sättningar vid grundvattensänkning                                                               Afrose Pathan, Adam Michalak 
   

13 
 

7. Allmänt om sonderings- och provtagningsmetoder 
 

I detta kapitel behandlas information gällande sondering och exempel på olika 
sonderingsmetoder samt provtagning och exempel på olika provtagningsmetoder. 
 

7.1 Sondering 
 

Genom sondering kan man snabbt kartlägga jordlagrens mäktighet och relativa 
fasthet. Detta utförs antingen med statisk eller dynamisk sondering. Val av 
sonderingsmetod varierar, det kan bland annat bero på:  
 

• Förväntad jordlagerföljd 
• Ändamålet med undersökningen 
• Framkomligheten i terräng  

 
Sondering innebär att en spets pressas, slås eller vrids ned i marken samtidigt som 
motståndet och neddrivningen registreras. Nedan följer ett antal sonderingsmetoder. 

7.1.1 Exempel på statiska sonderingsmetoder: 

• Viktsondering (Vi, Vim): Denna metod används för att ta reda på jordens 
relativa fasthet i lösare jord som lera, silt, sand och grus.  
Sonden består av en skruvformad spets som drivs ned i jorden. Vid 
neddrivning registreras erforderlig kraftmotstånd. När sonden inte sjunker för 
kraften 1 kN, roteras spetsen och antalet halvvarv/20cm sjunkning noteras. 
Sonderingen avslutas när man uppnått ett visst sonderingsmotsånd eller när 
det inte går att driva sonden djupare på grund av hinder. Viktsondering är en 
lätthanterlig sonderingsmetod och bidrar till en mindre kostnad. 

 
• Trycksondering (Tr): Sonden pressas ned i jorden med konstant hastighet. 

Neddrivningskraften registreras kontinuerligt. Genom en glappkoppling i 
spetsen kan även friktionen på sondstången registreras periodiskt. Liksom 
viktsondering används trycksondering för att få en bild av jordlagerföljdens 
relativa fasthet i lösare jord men sonden drivs endast ned med tryck som 
tidigare nämnt. Denna metod ger en mer detaljerad bild än viktsondering 

 
• Spetstrycksondering (CPT): Kraften mäts direkt mot den koniska spetsen med 

en elektrisk givare. Spetsmotståndet kan därför mätas med större precision. 
Med denna sonderingsmetod kan man även mäta friktionen samt portrycket 
vid neddrivning. Utifrån mottagen information om motstånd, friktion och 
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porvattentryck kan man tolka jordart och även viss information om 
deformationsegenskaper och hållfasthet. [20][21] 

 

7.1.2 Exempel på dynamiska sonderingsmetoder: 

 
• Hejarsondering (Hf): Denna metod ger en grov bild på jordlagerföljden och 

används när de statiska metoderna är otillräckliga.  
Neddrivningen av sonden utförs med hejarblock med en 63,5kg hammare 
som får falla fritt 50cm. Antalet slag son krävs per 20cm sjunkning 
protokollförs och redovisas. 

 
• Motorslagsondering (Slb): Dynamisk sonderingsmetod som utförs med 

motordrivna bergborrmaskiner. Denna typ av sondering används för att 
bestämma bergfritt djup, dvs. Kontroll görs om det är möjligt att gräva till 
avsedd nivå utan att berg påträffas. [20][21] 

 

Jordberg-sondering(Jb): Metoden har från början tagits fram i syftet att 
bestämma gränsen mellan jord och berg (djup ner till berg), samt bergets 
sprickighet och relativa fasthet. Denna sonderingsmetod är uppdelad i fyra 
klasser: Jb1, Jb2, Jb3 och totalsondering. Skillnaden för dessa klasser är vilka 
parametrar som registreras och mäts vid sondering. [22] [23] 

 

Jb Djup Borrmotstånd 
och 
sjunkhastighet 

Matningskraft Hammartryck Rotationstryck spolmediaflöde Vridmom. sjunktid 

1 X X - - - - - - 
2 X X X X X - - - 
3 X X X X X X - - 
Totalsondering X X X X X X X X 

Tab.1 visar vad olika typer av jb-sondering kan utföra. 
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7.2 Provtagning 
 

Som nämnt i 5.1 är sondering främst till för att bestämma jordlagrens mäktighet och 
relativa fasthet. Upptagning av jordprover är ett nödvändigt komplement för att 
bestämma jordlagerföljden korrekt. Jordproverna studeras senare i laboratorium för 
att fastställa skjuvhållfasthet, deformationsegenskaper, m.m. Detta utförs för att 
senare kunna bestämma bärighet och sättningar. 
Typ av provtagningsmetod indelas efter grad av störning: [20][21] 
 
 

• Ostörd provtagning: Denna metod innebär att jordlagerföljden är intakt och 
jordens mekaniska egenskaper är oförändrade. Ostörd provtagning kan 
endast utföras i lös jord. Exempel på ostörda provtagningsmetoder: 
kolvprovtagare, spadprovning, In situ-provning. 
 

• Störd provtagning: Jordlagerföljden är fortfarande intakt men dess mekaniska 
egenskaper är nu förändrade. Denna metod används när ostörda prover inte 
kan tas eller behövs för aktuell undersökning. 
Exempel på störd provtagningsmetod: skruvprovtagning. 
 

• Omrörd provtagning: Vid en sådan provtagning kommer både 
jordlagerföljden samt dess mekaniska egenskaper att förändras. 
Exempel på omrörd provtagning: provgropsgrävning. 
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8. Provplats Sätra 
 
För en djupare förståelse till de pågående sättningar som sker så måste man gå 
igenom omgivningen kring punkt 12A188. Eftersom punkten är belägen på en 
fotbollsplan så kan man anta med största säkerhet att området jämnades ut, men 
frågan är hur mycket. Under besöket i Sätra så kunde man konstatera att området 
runt planen är ojämnt.  Från ena sidan av planen så finns en sluttning och på andra 
sidan en höjning vilket betyder att ytan antagligen hade en lutning innan planen 
byggdes.  I figur 5 kan man se en skiss över hur antagandet såg ut. Den blå linjen 
markerar den ursprungliga marknivån och den svarta markerar hur marknivån ser ut 
idag. 

  

               Fig. 5 Sluttning i området Sätra.  

 

 
Fig 6. Utblick mot fotbollsplanen i Sätra 
 
 

Den ena sidan av planen har en sluttning på ca 2 m medan den andra sidan har en 
höjning på ca 1,5 m (Fig. 5). Anledningen till pågående sättningar är att ÅF har 
bekräftat en sänkning av grundvattennivån i området där fotbollsplanen ligger.  ÅF 
har antagit att det är på grund av tidigare arbeten inom området men en 
noggrannare undersökning av området görs för att kunna få ett säkrare svar.  
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Området är tätt bebyggt med många fastigheter, parkeringar samt många 
markhöjningar kring planen. Fastigheter som ligger till norr befinner sig ungefär 5m 
ovanför planhöjd enligt tagna bilder ur området.  Eftersom området kring planen är 
ojämn så finns det en möjlighet att ytan där planen byggdes var ursprungligen ojämn. 
[24]. För att jämna ut planen behövde man ta bort en del av jorden för att jämna ut 
marken. Först jämnades marken ut för att planen skulle bli jämn, därefter ersatte 
man ca 1.25m av marken med grus för att göra planen hårdare och spelbar. 
Utjämningen och grusersättningen antas ligga bakom den tidigare 
grundvattensänkningen och de pågående sättningarna.  
 

8.1 Geologiska markförhållanden för punkt 12A188  
 

Provtagning(CRS-försök) har gjorts i en punkt för att bestämma jordlagerföljd som 
senare skall kunna användas vid beräkningar för sättningsdjup samt grundvattennivå. 
Mätningar har tagits på djupen 3,0 m, 6,0m samt 8,0m för den specifika punkten. 
Dessa mätningar gav information om aktuell jordlagerföljd vilket visade sig vara 
liknande sorter av varvig lera, vCl. Varvig lera har ett visst specifikt utseende samt 
egenskaper. [25] 
 
En varvighet i finsediment uppstår när det avsätts i sött eller bräckt (blandning av söt- 
och salt) vatten. Under vinterhalvåret sker endast en liten avmätning vilket ger 
upphov till nästan en obetydlig materialtransport. Detta leder till att endast lera 
avsätts av finsedimentet och transporteras ut till havet. 
 
Under sommaren sker en mycket större avsmältning av isen vilket hjälper en större 
mängd av sediment att föras ut till öppet hav. I detta sediment ingår silt. 
Detta ger oss tydliga sedimentlager i varvig lera, med varannan mörk och varannan 
ljus rand. Med denna lersort får man varierande kornstorlek i varven. Variationerna i 
färg och kornstorlek i de olika varven är beroende av den rådande årstiden. 
 
En del varviga leror har strukturanisotropi vilket betyder att det har olika struktur i 
olika riktningar. Detta påverkar främst egenskaper vad gäller permeabiliteten hos 
leran samt en mindre påverkan på deformations- och hållfasthetsegenskaper. [26] 
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8.2 Närmare beskrivning om aktuell punkt och närliggande punkter 
 
          

Punkt 12A188 
 

              
 
Statiska sonderingsmetoden viktsondering (se 7.1.1) har utförts ner till djupet 2m. 
Efter detta har jb-sondering (se 7.1.2) tagits vid ner till djupet 17,5m. Mark-
undersökningen genomfördes av ÅF. Grundvattennivån ligger i dagsläget på djupet 
2,5m under mark. Ostörd provtagning (Se 7.2) har tagits för denna punkt. Detta har 
givit exakta jordlagerföljder och mekaniska egenskaperna har hållits intakt. 
Provtagningen har visat att marken här består av olika typer av varvig lera (se 8.1) 
med varierande tungheter ner till djupet 9,2m under mark. Under detta finns det 
troligtvis silt- eller sandlager ner till djupet ≈16,5m under mark. Detta har kunnat 
påvisas genom utförd viktsondering där det har krävt runt 5 hv/20cm sjunkning av 
sondspetsen. Under silt- eller sandlagret ner till djupet 17,5m under mark består av 
grusig jord. Sonderingen slutfördes vid 17,5m under mark då block eller berg 
uppmätts (52hv/20cm). 
 
 
 
Punkt 12A714 
 

              
 
Dynamiska sonderingsmetoden slagsondering (se 7.1.2) utförd. Det betyder att 
sondering har utförts i syfte att fastställa bergfritt djup.  
Störd provtagning (se 7.2) har tagits för denna punkt. Detta har givit exakta 
jordlagerföljder men dess mekaniska egenskaper är ej densamma. Man har kunnat 
bestämma att marken består av lera/kohesionsjord till djupet 6m under mark. Block 
eller berg har stötts på djupet 7m under marknivå. 
 
 
 
 
 
 

+33,5 

+32,8 



Sättningar vid grundvattensänkning                                                               Afrose Pathan, Adam Michalak 
   

19 
 

Punkt 09F27 
 

              
 
Både statisk och dynamisk sonderingsmetod har utförts för denna punkt. 
Viktsondering (7.1.1) har först utförts för att sedan övergå till jordberg-sondering 
klass 2 (7.1.2) där sondstången tryckts ned med konstant rotationshastighet. För 
närmare bestämning av jordlagerföljd har man tagit störda prover (se 7.2) vilket givit 
informationen: 
Översta jordlagren ner till 3,5m under mark består av silt med varierande tungheter. 
Detta följs av varvig lera (se kap. 8.1) som fortsätter ned till djupet 7,5m under mark. 
Efter detta djup har provtagning ej utförts men med hjälp av sonderingsresultat har 
man har kunnat konstatera att marken under lagren av varvig lera består av 
lera/kohesionsjord till djupet 17,5m under marknivå. Efter detta djup har det krävts 
mellan 55-73 slag/20cm sjunkning av sond vilket tyder på att friktionsjord har stötts 
på. Sondering slutfördes vid djupet 21,5m under mark då man antar att berg satte 
stopp för fortsatt sondering. 

 

Punkt 09F028 
 

                                             
   
Dynamiska sonderingsmetoden jordberg-sondering klass 2 har utförts för denna 
punkt. Viktsondering har först utförts för att sedan övergå till jordberg-sondering 
klass 2 där sondstången tryckts ned med konstant rotationshastighet. Sondering har 
utförts till förmodat fast botten (≈23,5m under mark). 
Ingen jordprovtagning har utförts för denna punkt, dock kan antydas att de första 
18,5m under marknivå består av lera och annan kohesionsjord. Sedan har det stötts 
på grusig jord till djupet 23,5m under mark. Detta har man kunnat anta/avläsa då 
antal slag/20cm sjunkning ökat drastiskt.  

 

Punkt 100D83 
 

                  

+34,6 

+34,6 

+32,8 
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Denna punkt är digitaliserat framtaget från arkivuppgifter och är utförda omkring 
1950-talet. Med detta menas att en ungefärlig sektionsritning tas fram med de 
värden man har att utgå ifrån sedan tidigare. Då utfördes endast sondering för 
punkten vilket leder till att det inte finns information angående jordlagerföljd. 
Sondering till ett djup på 10m under mark har kunnat utföras utan uppstådda hinder.   
[27] [28] 
 

 
Fig. 7 Plankarta. För närmare information, se bilaga14.5 

 

9. Genomförande 
 

Under arbetsprocessen krävdes många olika metoder för att få fram resultatet. Den 
teoretiska processen var mest faktainsamling kring grundvatten, jordtyp och 
markegenskaper. När förstudien gjordes var faktainsamlingen ganska begränsad till 
två böcker och ett par hemsidor. Faktainsamlingen skedde kring lera och lite vagt om 
grundvatten.   
 
Förstudien blev godkänd och projektetskrivningen samt en utformning påbörjades. 
Under de inledande veckorna spenderades det mest tid på att få en stabil grund för 
arbetet. Först gjordes en tydlig mall med alla rubriker, en innehållsförteckning och en 
framsida. Delar som ansågs bra i förstudien togs med i rapporten. Efter det började 
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en grundlig faktainsamling kring ,lera och grundvatten. Lerans egenskaper beskrevs 
samt reaktioner vid en sänkning av grundvattnet.  
 
Stefan Aronsson och Karin Linderholm anställda på ÅF hjälpte med fakta och 
beräkningar under arbetsgången. Efter de inledande veckorna skrevs det lite vagt 
kring varje titel förutom resultatet och slutsatsen.  Samtidigt beskrevs också olika 
metoder för markundersökningar exempelvis CRS-försök, sonderingar och 
markprover. Beräkningar kring sättningar genomfördes för punkten 12A188 vid 
grundvattensänkningar. Grundvattensänkningar bestämdes av ÅF till 1m, 2m och 5m 
för att se hur stora sättningarna blir för varje sänkning.  Problemet med punkt 
12A188 är att det pågår sättningar utan någon sänkning av grundvatten. ÅF antog att 
det är på grund av tidigare arbeten men en noggrannare undersökning genomförs. 
 
En exakt lösning för pågående sättningar är svår att komma fram till, därför blir det 
mer av ett ingenjörsmässigt antagande. För att kunna förstå sättningen så måste man 
undersöka omgivningen och sektioner av marken. Undersökningen bestod av ett 
platsbesök, observationer och en massa bilder. Med hjälp av böcker, internetsidor 
och bilder så kunde antagandet formas. Sektioner av marken kunde göras på ÅFs 
kontor med hjälp av ett datorprogrammet Geosuite. Programmet visar sektioner av 
enskilda punkter i området samt en funktion där man kan skära igenom flera punkter 
och se hur dessa punkter ser ut bredvid varandra. Genom att jämföra punkterna 
bredvid varandra så kan en tydligare helhetsbild fås av omgivningen. Området 
runtomkring punkt 12A188 kan vara en av orsakerna till sättningar. Därför 
undersökte man också om det existerar några byggprojekt som kan ligga bakom 
sättningarna.  
 
Efter halvtidsseminariet fanns det väldigt mycket förslag till ändringar kring arbetet.  
Det fanns konstruktiv kritik kring strukturen på arbetet och innehållet i delar av 
arbetet.  Första veckan efter seminariet ändrades det mesta som påpekades under 
seminariet. Inledningen ansågs vara lite vilseledande samt att sammanfattningen var 
osammanhängande med mera. Alla dessa åsikter togs i åtanke och förändrade 
arbetet till det bättre.  
 
När alla handberäkningar var färdiga så var det dags att beräkna slutsättningar. För 
att kunna beräkna slutsättningar krävdes det att granska CRS-försöken och räkna 
fram olika konsolideringskoefficienter Cv. Från konsolideringskoefficienterna ritar 
man ut diagram för hur varje slutsättning kan se ut. Tre stycken diagram räknades ut, 
en för varje grundvattensänkning. Diagram med grundvattensänkningar kommer 
sedan jämföras med sättningsdiagrammet ursprunglig grundvattennivå och en 
slutsats kommer fastställas.  
Resultatdelen består av: 
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• Slutsättningar (Diagram) 
• Sättningsstorlek 
• Tidsförloppen för sättningar 

 
Den avslutande fasen av arbetet bestod av en analys av resultatet, korrigeringar och 
tillägg i arbetet. Mest tid lades ner på finputsning och detaljer som sidnumreringar 
och rättstavningar. Ändringar gjordes i sammanfattningar, förord och abstract så det 
blev mer relevant för arbetet.   [29] 
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10. Beräkningar 
 

I kapitlet beräkningar så sker det en nogrann genomgång av alla delmoment i 
beräkningsprocessen. Svaren på dessa beräkningar presentars bara i korta svar. I 
kapitlet resultat gjordes en nogrann genomgång av hur dessa svar påverkar resultat 
samt vilka åtgärder som bör utföras. 
 
För att inleda beräkningsprocessen för punkten så krävs det först handberäkningar 
för sättningar. ÅF har gjort sina egna beräkningar, men anser att dessa måste 
kontrolleras och göras mer noggrant. ÅFs egna beräkningar studeras och all indata 
från CRS-försöken utreds närmare för att sätta igång med handberäkningarna.   
 
Man vet bland annat att marken består av varvig lera och densiteten är given. Under 
beräkningsprocessen har man kommit fram till så kallade pågående sättningar, dock 
har man bara konstaterat att pågående sättningar existerar. Det är i kap 8 som frågan 
”Varför pågår det sättningar i dagsläget?” besvaras. Den delen är väldigt intressant 
för ÅF och en noggrann markundersökning och platsanalys genomförs. Nästa steg blir 
att göra sättningsdiagram för punkten för att se hur stora sättningarna blir över 
tiden. Bland annat ska man beräkna cv (konsolideringskoefficient) vilket kommer att 
variera med djupet. För Tabell och uträkningar för cv samt tidsförloppen för 
sättningarna vid olika grundvattennivåer se kapitelavsnitt från 11.1. 

10.1 Sättningsberäkningar utan grundvattensänkning: 
 

I Fig 8 kan man avläsa att förkonsolideringstrycket σ’c vertikala jordspänningen från 5 
meters djup. Spänningskurvor är skapad genom indata som redovisas i bilagor kap. 
14.3.1  Kurvan förklarar på det sättet att sättningar sker i det streckade området utan 
utförd grundvattensänkning. Hur mycket marken kommer sätta sig med dessa 
förutsättningar redovisas efter Fig 8. 
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Fig 8 Spänningsdiagram utan utförd grundvattensänkning. 
 

SKIKT 1. Mellan djupen 0-5m  
        σ’0 < σ’c    0,00m i sättning 

 
SKIKT 2. Mellan djupen 5-6,6m  

      σ’c <  σ’ <  σ’L  Sättning sker     
 

 
Fig 9 Tydligare bild på arean under kurvan σ’c. Denna Area ger oss hur stor slutsättning man får utan utförd 
grundvattensänkning. Beräkningar följer direkt efter. 



Sättningar vid grundvattensänkning                                                               Afrose Pathan, Adam Michalak 
   

25 
 

 

       

 
Formel för sättningsberäkning: 
 
 

(m)   (EKV:3) 
 

S= sättning i cm 

h= höjd 

d σ’z= spänningsskillnaden mellan två utvalda punkter i kPa  

dz= Höjdskillndaden i m 

 
 
 
SKIKT 3. Mellan djupen 6,6-9,2m  
σ’0  < σ’c   0,00m i sättning  

Σsk= 1,6cm 
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10.2 Sättningsberäkningar vid 1m grundvattensänkning: 
 

Spänningskurvor i Fig.9 är skapade genom indata som redovisas i bilagor kap. 14.3.2. 
Efter den första utförda grundvattensänkningen på 1m kan man se på Fig 9 att 
vertikala jordspänningen σ’ är mer förskjutet åt höger än när det inte utförs en 
grundvattensänkning. Detta bidrar i sin tur till större sättningar då σ’ och 
förkonsolideringstrycket σ’c skiljer sig åt ännu mer storleksmässigt. 

                

 

Fig 10 Spänningskurva vid sänkning av grundvatten med 1m. 
 
 

 
SKIKT 1. Mellan djupen 0-3,75m 

     0,00m i sättning då σ’ < σ’c 
 
 
SKIKT 2. Mellan djupen 3,75-7m  
      σ’c <  σ’ <  σ’L  Sättning sker     
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Fig 11 Tydligare bild på arean under kurvan σ’c. Denna Area ger oss hur stor slutsättning man får utan utförd 
grundvattensänkning. Beräkningar följer direkt efter. 
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SKIKT 3. Mellan djupen 7-9,2m  
 
0,00m i sättning då σ’ < σ’c 
  
 
 
Σsk= 7cm 
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10.3 Sättningsberäkningar vid 2m grundvattensänkning: 
 

               

 

Fig 12 spänningsdiagram vid sänkning av grundvatten med 2m. 

 
 
SKIKT 1. Mellan djupen 0-35,7m  

     0,00m i sättning då σ’ < σ’c 
 
 
 
SKIKT 2. Mellan djupen 3,75-7,7m  
      σ’c <  σ’ <  σ’L  Sättning sker     
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Fig 13 Tydligare bild på arean under kurvan σ’c. Denna Area ger oss hur stor slutsättning man får utan utförd 
grundvattensänkning. Beräkningar följer direkt efter. 
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SKIKT 3. Mellan djupen 7,7-9,2m  
     0,00m i sättning då σ’ < σ’c 

 
Σsk= 14cm 
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10.4 Sättningsberäkningar vid 5m grundvattensänkning: 
 

 

Fig 14 Spänningsdiagram vid sänkning av grundvatten med 5m. 

 

SKIKT 1. Mellan djupen 0-3,7m  
     0,00m i sättning då σ’ < σ’c 

 
 
 
SKIKT 2. Mellan djupen 3,7-9,2m  
      σ’c <  σ’ <  σ’L  Sättning sker     
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Fig 15 Tydligare bild på arean under kurvan σ’c. Denna Area ger oss hur stor slutsättning man får utan utförd 
grundvattensänkning. Beräkningar följer direkt efter. 
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Σsk= 36cm 
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10.5 Beräkningar för sättningarnas tidsförlopp 
 

Nedan följer beräkningsprocessen för tidsförloppen för sättningar vid olika 
grundvattennivåer. Genom detta skapas diagram för respektive grundvattennivå. 
EKV:3 redovisar formeln sättningars tidsförlopp: [30] 

 

 

 (år) (EKV:3)  

 

t: Tiden för sättningen 

Tv: Tidsfaktor   

h: lerlagrets tjocklek vid dubbelsidig dränering 

cv: Konsolideringskoefficient 

 

Konsolideringskoefficienterna cv för beräkningar som följer från 10.5.1 är redovisade i 
avsnitt 11. Dessa cv-värden har i sin tur hämtats logaritmiskt från CRS-försök som 
redovisas som diagram i bilagor 14.2.5-14.2.7.   
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10.5.1 Tidsförlopp för sättningar då grundvattennivån är 2,5m under mark 

Tid för slutsättning    

 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                Cv medelvärde: 1,59 ×10-7 m2/s 
Tid för 50% av slutsättningen 

 

Tid för 25% av slutsättningen 

 

Tid för slutsättning    

 
Tid för 75% av slutsättningen 

                      Cv undre värde: 1,09 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 
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Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv övre värde: 2,09 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 

 

 

För diagram se resultat kap. 11.2.  
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10.5.2 Tidsförlopp för sättningar då grundvattennivån är 3,5m under mark 

Tid för slutsättning    

 
 
Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv medelvärde: 1,37 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 

 

Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv undre värde: 0,87 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
Tid för 25% av slutsättningen 
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Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv övre värde: 1,87 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 

 

 

För diagram se kap. 11.3.  
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10.5.3 Tidsförlopp för sättningar då grundvattennivån är 4,5m under mark 

Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv medelvärde: 1,31 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
Tid för 25% av slutsättningen 

 

 

Tid för slutsättning    

 
 
Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv undre värde: 0,81 ×10-7 m2/s 
Tid för 50% av slutsättningen 

 
 
Tid för 25% av slutsättningen 
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Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv övre värde: 1,81 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 

 

 

För diagram se resultat kap. 11.4.  
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10.5.4 Tidsförlopp för sättningar då grundvattennivån är 7,5m under mark 

Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv medelvärde: 1,23 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 

 

Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv undre värde: 0,73 ×10-7 m2/s 
Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 
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Tid för slutsättning    

 
 

Tid för 75% av slutsättningen 

 
                                                                  Cv övre värde: 1,73 ×10-7 m2/s 

Tid för 50% av slutsättningen 

 
 

Tid för 25% av slutsättningen 

 

 

 

För diagram se resultat kap. 11.5.  
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11. Resultat 
Beräkningar har gjorts för att se hur stor påverkan grundvattnet har för området.  
Det stora problemet ligger i dagsläget på pågående sättningar. Markundersökning 
innehållande viktsondering (se kap 7.1.1) samt ostörd provtagning (se kap 7.2) har 
utförts för den behandlade punkten i examensarbetet. Med indata som mottagits 
från ÅF har det blivit möjligt att beräkna pågående sättningars storlek och påverkan. 
Genom dessa beräkningar har det visat sig uppstå så stor slutsättning som 6,5cm 
utan hänsyn tagen till krypdeformationer, för närmare beräkningar se bilagor. Detta 
resultat fås utan sänkning av grundvattennivån.  
 
Tidigare utförda markarbeten kan ligga till grund till varför sättningar finns i 
dagsläget, slutsättningen är ännu ej uppnådd. Besök på plats ger en möjlig bild till 
varför dessa sättningar fortgår. Översta lagret för provhål 12A188 består utav ca 
1,25m fyllning av grus då punkten är belagd på en grusplan. Man kan då konstatera 
att ett bygge (grusplan) har ägt rum på området. 
 
Jordlager av torrskorpelera (kan ha varit varvig lera då de undre lagren består utav 
det) har grävts ur och istället fyllts upp med gruslager till en högre höjd.  
Översta lagret kan ha bestått utav torrskorpelera (sprött och hårt material) vilket har 
en lägre densitet än grus (fast kompakt stenmaterial). Då grus väger mer än 
torrskorpeleran är det troligt att grundvattennivån pressats ner, samt att grus inte 
kan hålla vatten vilket leder till att leran under får ta upp hela vertikalspänningar. 
Grundvattnet avgår från leran på grund av att lasten från fyllningsmaterialet minskar 
dess hållfasthet och deformationer tas vid. Grundvattennivån har stannat på 2,5m 
under marknivån men slutsättningen har ännu ej uppnåtts. 
 
I beräkningar som gjorts i detta examensarbete så har grundvattnet teoretiskt sänkts 
med 1m, 2m samt 5m för att se just hur stor roll grundvattnet har för deformationer 
(ej hänsyn tagen till krypdeformationer): 

Provhål 
12A188 
Grundvattensänkning 
[m] 

Slutsättning [cm] Tid för slutsättning 
(medelvärde) [år] 

0 2 8 
1 7 9 
2 14 10 
5 36 11 

Tab. 2, Resultat från sättningsberäkningar. För närmare uträkningar, se 13.Bilagor. 
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Resultatet påvisar betydelsen för grundvattennivån. 5m grundvattensänkning ger 
upphov till slutsättning på nästan 40cm vilket kan orsaka väldigt stora skador på 
byggnader. 
 
Tiderna för olika slutsättningar beroende på hur mycket grundvattnet sänks 
redovisas i Tab. 2. För närmare uträkningar se kap. 10.5. 
 
För tid-sättningsdiagram kapitel 11.2-11.5 har kurvorna ritats för olika 
konsolideringskoefficienter. Den orangea kurvan är beräknad med ett undre värde av 
cv och den röda nedersta kurvan är beräknad med ett högre cv-värde för respektive 
diagram. Detta främst för att märka ut hur stor skillnaden blir vid olika cv-värden- 
tidsförloppet starkt bundet till cv-värdet. För att sedan vara på den säkra sidan gjorde 
man ett antagande om slutsättningens tid vilket kommer att hamna någonstans 
emellan den orangea och den blåa kurvan (se kap 11.2-11.5). 
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11.1 cv-värden (konsolideringskoefficient) 
Beräkningar har utförts även med ett undre och ett övre värde på cv (±0,5×10-7) från 
medelvärdet för respektive grundvattennivå för att märka ut skillnaden. Vid 
beräkning för tiden för sättningen tas endast hänsyn till lerlagrets skikt som är 9,2m 
total djup – 1,25m fyllningsmaterial= 7,95m. Lerlagret ligger då mellan 
fyllningsmaterial och block eller berg vilket beräknas som dubbelsidig dränering.  

Grundvattennivå 2,5m under mark: 

               Test med ett undre värde:1,09×10-7 m2/s 

     Medelvärde: 1,59×10-7 m2/s 

     Test med ett övre värde: 2,09×10-7 m2/s 

  
Tab.3  

Grundvattennivå 3,5m under mark: 

     Test med ett undre värde: 0,87×10-7 m2/s 

Medelvärde: 1,37×10-7 m2/s 

     Test med ett övre värde: 1,87×10-7 m2/s 

  
Tab.4 

Grundvattennivå 4,5m under mark: 

     Test med ett undre värde: 0,81×10-7 m2/s 

     Medelvärde: 1,31×10-7 m2/s 

     Test med ett övre värde: 1,81×10-7 m2/s 

  
Tab.5 

Grundvattennivå 7,5m under mark: 

     Test med ett undre värde: 0,73×10-7 m2/s 

     Medelvärde: 1,23×10-7 m2/s 

     Test med ett övre värde: 1,73×10-7 m2/s 

Tab.6 

 

Djup 
[m] 

Cv [m2/s] 

3 4×10-7 
6 0,17×10-7 
8 0,6×10-7 

Djup 
[m] 

Cv [m2/s] 

3 3,6×10-7 

6 0,083×10-7 

8 0,44×10-7 

Djup 
[m] 

Cv [m2/s] 

3 3,6×10-7 

6 0,073×10-7 

8 0,26×10-7 

Djup 
[m] 

Cv [m2/s] 

3 3,6×10-7 
6 0,053×10-7 
8 0,267×10-7 
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11.2 Grundvattennivå 2,5m under mark (diagram för sättning-tid) 
 

 

Fig 12 Tid-sättningsdiagram utan utförd grundvattensänkning 

 

11.3 Grundvattennivå 3,5m under mark (diagram för sättning-tid) 
 

 

Fig 13 Tid-sättningsdiagram vid grundvattensänkning med 1m 
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11.4 Grundvattennivå 4,5m under mark (diagram för sättning-tid) 
 

 

Fig 14 Tid-sättningsdiagram vid grundvattensänkning med 2m 

11.5 Grundvattennivå 7,5m under mark (diagram för sättning-tid) 
 

     

Fig 15 Tid-sättningsdiagram vid grundvattensänkning med 5m 
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12. Slutsats 
 

När det kommer till större projekt så kan man inte undvika grundvattensänkningar. 
Däremot går det att förminska detta avsevärt. När problemet med 
grundvattensänkningen undersöktes och beräknades så krävdes en faktabaserad 
grund om hur grundvattensänkningar uppstår samt eventuella komplikationer för 
själva projektet. Metoderna var till en början bara insamling av fakta kring 
markegenskaper och generellt om grundvatten. Därefter påbörjades beräkningarna 
där krypdeformationer inte togs med på grund av begränsad kunskap inom 
geotekniken. Beräkningarna var en svårare del av examensarbetet och det krävdes 
ett antal försök för att få ett rimligt svar.  En intressant och viktig del kring arbetet var 
att besöka själva fotbollsplanen där punkten befann sig. Man fick en klarare bild över 
varför det pågår sättningar bara genom att undersöka omgivningen och se om det 
pågår några större projekt i närheten eller om det är en ojämn markyta.  

Resultatet var knepigt att få fram delvis på grund av begränsad kunskap, men också 
för att det förekommer ganska mycket antaganden vilket också visar en brist på 
erfarenhet inom geotekniska beräkningar. Själva resultatet visar sättningarnas storlek 
samt tidsförloppet för sättningarna. Den teoretiska grundvattensänkningen som var 
av intresse för ÅF var 1,2 och 5m. Sättningen för de olika djupen hamnade mellan 2-
36 cm med ett tidsförlopp på 7-11 år. 36 cm är en väldigt stor sättning, redan vid 
10cm kan omkringliggande byggnader tas till skada.  

ÅF misstänkte redan att sättningarna skulle bli stora, i syfte till detta har ÅF 
tillsammans med företaget COWI försökt skapa en enklare karta som visar så kallade 
farozoner: 

 
 Fig. 16 Översiktlig bild över hur sättningarna ser ut kring området Sätra och den aktuella punkten 12A188.  
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Ur kartan kan man få fram information kring olika punkter, bland annat punkt 
12A188 som detta examensarbete kretsar kring. Det fastställdes snabbt att något 
måste göras för att förminska sättningarna. Det finns flera metoder men den 
metoden som var mest trolig var infiltrationsanläggningar som pumpar in vatten i 
marken för att förhindra större sättningar.  

För fortsatta studier kan man undersöka vilka metoder som är mest effektiva för att 
förhindra större sänkningar. Om man besitter rätt kunskap och erfarenhet inom 
geoteknik kan man även göra ett liknande examensarbete fast då ta med bland annat 
krypdeformationer i sina beräkningar för att få mer verklighetsbaserade svar och på 
sådant sätt kunna jämföra skillnaden med och utan beräkning av 
långtidsdeformationer. 
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14. Bilagor 
 

14.1 Beteckningssystem 
Beteckningssystem: Symboler, förkortningar och förklaringar för avläsning av plankarta och 
sektionsritningar. 
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14.2 Bilagor mottagna från ÅF 
 

14.2.1 Plankarta 
 

Plankarta över undersökt område, här redovisas borrhål för punkt 12A188 samt andra 
närliggande prover som har tagits, detta redovisas även som en A3-ritning längre bak i 
bilagor 14.5. Undersökta punkten för examensarbetet är markerad med en blå cirkel på 
ritningen nedan: 
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14.2.2 Borrhålssektion 
Borrhålssektion med aktuell jordlagerföljd för punkt 12A188. Här redovisas även vattenkvot, 
sensitivitet samt antal halvvarv/0,20m sjunkning som krävts: 
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14.2.3 Jordprovsanalys 
Jordprovsanalys Förbifart Stockholm för aktuell punk samt några andra punkter i närheten. 
Här redovisas bland annat jordlagerföljd, densiteter, vattenkvot, mm. 
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14.2.4 Redovisad resultat av konprov för provhål 12A188 
 

 

  



Sättningar vid grundvattensänkning                                                               Afrose Pathan, Adam Michalak 
   

76 
 

14.2.5 CRS-3m djup 
Redovisat CRS-försök för borrhål 12A188 vid djupet 3m. Genom detta diagram har det varit 
möjligt att läsa av konsolideringskoefficienten cv vid tidigare beräknade spänningar.
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14.2.6 CRS-6m djup 
Redovisat CRS-försök för borrhål 12A188 vid djupet 6m. Genom detta diagram har det varit 
möjligt att läsa av konsolideringskoefficienten cv vid tidigare beräknade spänningar. 
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14.2.7 CRS-8m djup 
Redovisat CRS-försök för borrhål 12A188 vid djupet 8m. Genom detta diagram har det varit 
möjligt att läsa av konsolideringskoefficienten cv vid tidigare beräknade spänningar. 
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14.3 Formler för slutsättning och tidsförlopp 
 

Slutsättning: 

h= Lagertjocklek (vald skikttjocklek) 

σ’0= Effektiv spänning i resp. Skikts mitt före påförd belastning 

u= porvattentryck 

σ’= σ’0-u= förändring i effektivspänning 

sk= sättningen till följd av konsolidering 

 

 

Sättningars tidsförlopp: 

 t: Tiden för sättningen 

Tv: Tidsfaktor   

h: lerlagrets tjocklek vid 
dubbelsidig dränering 

cv: Konsolideringskoefficient 

 

 

  

[30]  
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14.4 Tungheter, portryck och spänningar för respektive grundvattensänkning 

14.4.1  Sättning utan grundvattensänkning (grundvattennivå 2,5m under mark) 

 
Fig 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tab 7 

 

Djup 
[m] 

Tunghet γ 
[kN/m3] 

σ0= djup × γ 
[kPa] 

u 
[kPa] 

σ’0= σ0-u 
[kPa] 

0 19 0 0 0 
0,5 19 9,5 0 9,5 
1 19 19 0 19 

1,2 19 22,8 0 22,8 
1,5 17 27,9 0 27,9 
2 17 36,4 0 36,4 

2,5 17 44,9 0 44,9 
3 16,8 53,3 5 48,3 

3,5 16,8 61,7 10 51,7 
4 16,8 70,1 15 55,1 

4,5 16,8 78,5 20 58,5 
5 16,6 86,8 25 61,8 

5,5 16,4 95 30 65 
6 16,4 103,2 35 68,2 

6,5 16,4 111,4 40 71,4 
7 16,4 119,6 45 74,6 

7,5 16,4 127,8 50 77,8 
8 16,3 135,95 55 80,95 

8,5 16,3 144,1 60 84,1 
9 16,3 152,25 65 87,25 

9,2 16,3 155,51 67 88,51 
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14.4.2 Sättning vid 1m grundvattensänkning (grundvattennivå 3,5 under mark) 

 
Fig 17 

Djup 
[m] 

Tunghet γ 
[kN/m3] 

Vertikalspänning 
utan portryck 
σ0= djup × γ 

[kPa] 
u 

[kPa] 
σ’= σ0-u 

[kPa] 

Vertikalspänning 
inkl. 

porundertryck σ'0= 
djup × γ [kPa] 

0 19 0 0 0 0 
0,5 19 9,5 0 9,5 9,5 
1 19 19 0 19 19 

1,2 19 22,8 0 22,8 22,8 
1,5 17 27,9 0 27,9 27,9 
2 17 36,4 0 36,4 36,4 

2,5 17 44,9 0 44,9 44,9 
3 16,8 53,3 0 53,3 48,3 

3,5 16,8 61,7 0 61,7 51,7 
4 16,8 70,1 5 65,1 55,1 

4,5 16,8 78,5 10 68,5 58,5 
5 16,6 86,8 15 71,8 61,8 

5,5 16,4 95 20 75 65 
6 16,4 103,2 25 78,2 68,2 

6,5 16,4 111,4 30 81,4 71,4 
7 16,4 119,6 35 84,6 74,6 

7,5 16,4 127,8 40 87,8 77,8 
8 16,3 135,95 45 90,95 80,95 

8,5 16,3 144,1 50 94,1 84,1 
9 16,3 152,25 55 97,25 87,25 

9,2 16,3 155,51 57 98,51 88,51 
Tab 8  
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14.4.3 Sättning vid 2m grundvattensänkning (grundvattennivå 4,5 under mark) 

 
Fig 18 

Djup 
[m] 

Tunghet γ 
[kN/m3] 

Vertikalspänning 
utan portryck 
σ0= djup × γ 

[kPa] 
u 

[kPa] 
σ’= σ0-u 

[kPa] 

Vertikalspänning inkl. 
porundertryck σ'0= 

djup × γ [kPa] 
0 19 0 0 0 0 

0,5 19 9,5 0 9,5 9,5 
1 19 19 0 19 19 

1,2 19 22,8 0 22,8 22,8 
1,5 17 27,9 0 27,9 27,9 
2 17 36,4 0 36,4 36,4 

2,5 17 44,9 0 44,9 44,9 
3 16,8 53,3 0 53,3 48,3 

3,5 16,8 61,7 0 61,7 51,7 
4 16,8 70,1 0 70,1 55,1 

4,5 16,8 78,5 0 78,5 58,5 
5 16,6 86,8 5 81,8 61,8 

5,5 16,4 95 10 85 65 
6 16,4 103,2 15 88,2 68,2 

6,5 16,4 111,4 20 91,4 71,4 
7 16,4 119,6 25 94,6 74,6 

7,5 16,4 127,8 30 97,8 77,8 
8 16,3 135,95 35 100,95 80,95 

8,5 16,3 144,1 40 104,1 84,1 
9 16,3 152,25 45 107,25 87,25 

9,2 16,3 155,51 47 108,51 88,51 
 Tab 9 

 



Sättningar vid grundvattensänkning                                                               Afrose Pathan, Adam Michalak 
   

83 
 

14.4.4 Sättning vid 5m grundvattensänkning (grundvattennivå 7,5m under mark) 

  
Fig 19 

Djup 
[m] 

Tunghet γ 
[kN/m3] 

Vertikalspänning 
utan portryck 
σ0= djup × γ 

[kPa] 
u 

[kPa] 
σ’= σ0-u 

[kPa] 

Vertikalspänning 
inkl. 

porundertryck σ'0= 
djup × γ [kPa] 

0 19 0 0 0 0 
0,5 19 9,5 0 9,5 9,5 
1 19 19 0 19 19 

1,2 19 22,8 0 22,8 22,8 
1,5 17 27,9 0 27,9 27,9 
2 17 36,4 0 36,4 36,4 

2,5 17 44,9 0 44,9 44,9 
3 16,8 53,3 0 53,3 48,3 

3,5 16,8 61,7 0 61,7 51,7 
4 16,8 70,1 0 70,1 55,1 

4,5 16,8 78,5 0 78,5 58,5 
5 16,6 86,8 0 86,8 61,8 

5,5 16,4 95 0 95 65 
6 16,4 103,2 0 103,2 68,2 

6,5 16,4 111,4 0 111,4 71,4 
7 16,4 119,6 0 119,6 74,6 

7,5 16,4 127,8 0 127,8 77,8 
8 16,3 135,95 5 130,95 80,95 

8,5 16,3 144,1 10 134,1 84,1 
9 16,3 152,25 15 137,25 87,25 

9,2 16,3 155,51 17 138,51 88,51 
Tab 10 
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