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Abstract 

When a stream is controlled by the construction of regulatory dams and hydroelectric 

powerplants, the fish and other aquatic species migration past this will be made 

impossible. By building fishways, this migration becomes possible again.  

Lately, it has been common to build fishways in at natural way. The most recently 

developed method of constructing natural fishways is to build a fish ramp. The fish ramp 

is constructed by separating a dam by a dividing wall connected to the existing dam 

structure. The dividing wall can be done in several ways, one of them is by piling down a 

continuous sheet pile of steal.  

Commissioned by the technical office of Köpings Municipality, Jönköpings 

Fiskeribiologi AB produced a pre-project containing proposals for action, wich includes 

the identifications of the opportunity to build fishways att four hiking obstacles in the 

Köping-river. One of the hiking obstacles is Dammbron located near the center of 

Köping. At Dammbron has Jönköpings Fiskeribiologi AB proposed, construction of a 

fish ramp along the west side of the river. 

The purpose of the thesis has been to investigate the possible to build a fish ramp by 

using a continuous sheet pile of steal in the dam at Dammbron in the Köping-river, 

located in the connection to the existing dam structure. To achieve the purpose, three 

questions have being answered.  

1. Which soil layer sequence is presented in the area of Dammbron? 

2. Enables the current ground conditions in Köping, piling a continuous sheet pile 

of steal? 

3. Is it possible to perform the continuous sheet pile of steal at Dammbron as an 

un-anchored console sheet piling, only tensioned by a passive earth pressure? 

To answer the questions, both a literature review and a study of a case, has been 

performed. The literature review has provided a deeper knowledge in of soil, soil 

mechanics, retaining structures, fishways, earth pressure, geotechnical investigations and 

design according to Eurocode. 

The case study has investigated the possibility of operating a continuous sheet pile of 

steal along the Köping-rivers wester side upstream Dammbron, which stands upright 

only tensioned by a passive earth pressure by investigate three calculation cases. 
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The results showed that the soil layers sequence in the area around Dammbron consists 

of muddy clay, followed by clay, and under the clay stony or rocky, friction material on 

the lower levels. The results also shows that sheet piling of a continues sheet pile is 

possible, with consideration taken to the soil conditions, that exists in Köping.  

The case study has come to the conclusion that in the case when the dam are filled, it´s 

possible to use a continuous sheet pile of steal, which stands upright only tensioned by a 

passive earth pressure. But in the case when the dam is drained, is not possible, regarding 

to that the active earth pressure the sheet pile is exposed to is greater than the passive. 

It was concluded that the soil layer sequence fairly could be determined with the available 

information, and therefore it could also be determined that sheet piling in the area was 

possible. The conlusion of the case study was that if a continius sheet pile will be used, at 

Dammbron for the fish ramp construction. It have to be braced or jacked. 
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Sammanfattning 

När ett vattendrag regleras genom byggnation av dammar och vattenkraftverk skapas 

hinder, även så kallade vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande organismer. 

Genom att bygga en fiskväg möjliggörs åter denna vandring.  

På senare år har det blivit vanligt att anlägga fiskvägar på ett naturligt sätt. Den senast 

framtagna metoden för att anlägga naturliga fiskvägar är att bygga ett så kallat inlöp. 

Inlöpet uppförs genom att en del av en damm skiljs av med hjälp av en skiljevägg som 

ansluts mot befintlig dammkonstruktion. Skiljeväggen kan utföras på flera sätt, ett av dess 

är genom att driva ner en kontinuerlig stålspont.  

På uppdrag av tekniska kontoret vid Köpings kommun har Jönköpings Fiskeribiologi AB 

tagit fram en förprojektering med åtgärdsförslag, vilka bland annat omfattar kartläggning 

av möjlighet att bygga fiskvägar vid fyra vandringhinder i Köpingsån. Ett av 

vandringhindrena är Dammbron belägen i centrala Köping. Vid Dammbron har 

Jönköpings fiskeribiologi AB föreslagit byggnation av ett inlöp längs Köpingsåns västra 

sida.  

Syftet med examensarbetet var att undersöka möjligheten att uppföra ett inlöp med hjälp 

av en tät konsolspont av stål i dammen vid Dammbron i Köpingsån, belägen i anslutning 

till den befintliga dammkonstruktionen. För att nå syftet har tre frågeställningar 

besvarats:  

1. Vilken jordlagerföljd är aktuell i området för Dammbron? 

2. Möjliggör rådande markförhållanden i Köping nedslagning av kontinuerlig 

stålspont? 

3. Är det möjligt att utföra den kontinuerliga stålsponten vid Dammbron som en 

oförankrad konsolspont enbart inspänd genom ett passivt jordtryck? 

För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie samt fallstudie utförts. 

Litteraturstudien gav fördjupade kunskaper i jordartslära, stödkonstruktioner, fiskvägar, 

jordtryck, geotekniska undersökningar och dimensionering enligt eurokod.  Fallstudien 

har sedan undersökt möjligheten att slå en kontinuerlig konsolspont utmed Köpingsåns 

västra sida uppströms Dammbron, som står upprätt enbart inspänd av ett passivt 

jordtryck, genom att undersöka tre beräkningsfall.  
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Resultatet har visat att jordlagerföljden i området runt Dammbron består närmast ytan av 

gyttjig lera, följt av lera, och under leran blockigt alternativt stenigt friktionsmaterial på de 

lägre nivåerna. Resultatet visar även att spontslagning av kontinuerlig stålspont är möjligt 

med hänsyn tagen till de markförhållanden som råder i Köping .  

 Fallstudien har kommit fram till resultatet att i det fall då dammen är fylld är det fullt 

möjligt att använda sig av en konsolspont som enbart står inspänd med ett passivt 

jordtryck. Men att det i det fallet då dammen är tömd inte är möjligt på grund av att det 

aktiva jordtrycket som sponten utsätts för överstiger det passiva.   

Slutsatsen var att jordlagerföljden någorlunda gick att bestämma med det tillgängliga 

materialet, och därmed gick det även att avgöra att en slagning med kontinuerlig 

stålspont var möjligt. Slutsatsen av fallstudien var att om en kontinuerlig stålspont skall 

användas för att uppföra en fiskväg vid Dammbron i Köpingsån måste denna stagas, 

alternativt stöttas.   
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1 Inledning 

Examensarbetet har genomförts som en del i utbildningen till högskoleingenjör inom 

området byggnadsteknik vid Linköpings Universitet. Examensarbetet har utförts i 

samarbete med konsultföretaget Jönköpings Fiskeribiologi AB och behandlar 

möjligheten att uppföra en tät, kontinuerlig konsolspont av stål uppströms en befintlig 

dammkonstruktion för byggnation av en fiskväg.  

1.1 Bakgrund  

Reglering av vattendrag genom dammar och vattenkraftverk har genom historien skapat 

vandringshinder för olika vattenlevande arter (Oskarsson, m.fl. 2011). Då kunskapen 

ökat har det blivit mer aktuellt att möjliggöra vattenlevande arters vandring förbi fasta 

vandringshinder och skapa möjlighet att utföra denna vandring på ett naturligt sätt 

(Calles, m.fl. 2012). 

På uppdrag av tekniska kontoret vid Köpings kommun har Peter Lindvall vid Jönköpings 

fiskeribiologi AB, 2009 utfört en förprojektering med åtgärdsförslag ”fyra fiskvägar i 

Köpingsån”, vilken bland annat omfattat kartläggning, samt åtgärdsförslag för byggnation 

av fiskvägar vid fyra vandringshinder i Köpingsån. 

Ett av vandringshindrena som Lindvall (2009) tagit fram åtgärdsförslag för är dammen 

vid Dammbron belägen i anslutning till Köpings äldre delar (figur 1).  

 

Figur 1. Karta övar Dammbron i Köping. (Lindvall, 2009) 
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Dammbron utgör det första vandringshindret uppströms Mälaren i Köpingsåns 

avrinningsområde och beskrivs av Lindvall (2009) som det viktigaste vandringhindret att 

åtgärda, då denna åtgärd bland annat skulle innebära ökade lekmöjligheter för den 

rödlistade fiskarten Asp.   

Vid Dammbron nämner Lindvall (2009) tre alternativa förslag på åtgärd för att 

möjliggöra fiskens vandring förbi vandringshindret. De tre alternativen är: 

1: Utrivning, vilket innebär att befintlig dammkonstruktion tas bort 

2: Byggnation av inlöp i själva dammen på åns västra sida. 

3: Byggnation av omlöp på åns västra sida.  

För att i alternativ 2 kunna bygga ett inlöp på åns västra sida föreslår förprojekteringen en 

slagning av en långsträckt konsolspont av stål i själva dammen (figur 2) (Lindvall, 2009).  

 

 

Figur 2. Illustration över tänkt inlöp vid Dammbron i Köping ritad av Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi 

AB. (Lindvall, 2009) 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att uppföra ett inlöp med hjälp 

av en tät kontinuerlig konsolspont av stål, i anslutning till befintlig dammkonstruktion vid 

Dammbron i Köpingsån belägen i Köpings kommun.  

Målet med examensarbetet är att öka kunskapen vid användning av kontinuerlig stålspont 

för byggnation av fiskvägar i anslutning till befintliga dammkonstruktioner. Målet 

kommer att uppnås genom litteraturstudie och en fallstudie som utförs vid Dammbron.  

1.2.1 Frågeställning 

För att nå syftet har följande frågeställningar satts upp; 

Frågeställning 1: Vilken jordlagerföljd är aktuell i området för Dammbron? 

Frågeställning 2: Möjliggör rådande markförhållanden nedslagning av kontinuerlig 

stålspont? 

Frågeställning 3: Är det möjligt att utföra den kontinuerliga stålsponten vid Dammbron 

som en oförankrad konsolspont enbart inspänd genom ett passivt jordtryck? 

1.3 Metod och material 

Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts där jag redogjort för teori om fiskvägar, 

jordarter och dess klassificering, geotekniska undersökningar, jordtrycksteori, 

stödkonstruktioner samt dimensionering enligt eurokod. Litteraturstudien har utförts 

genom att främst studera facklitteratur, rådande samt äldre standarder och rapporter som 

berör ämnet. Viktig litteratur för den teoretiska studien har varit Degerman (2008), Avén 

(1984), Bergdahl (1984), Larsson (2008), Ryner, m.fl. (1996), SGF/BGS 2001:2 (2001), 

BFS 2011:10 (2011) och SS-EN 1997-1:2005 (2010). Samtlig litteratur är källkritiskt 

granskad. 

Vidare har en fallstudie utförts för en förprojekterad fiskväg belägen i Köping, denna har 

genom dimensioneringsberäkningar fått visa om en konsolspont av stål klarar av att stå 

upprätt enbart inspänd av ett passivt jordtryck . Fallstudien har utförts utan att besöka 

Köping och bygger på information inhämtad från rapporter författade av bland annat 

Fallsvik, m.fl. (2011) och Lindvall (2009). Dimensioneringsberäkningarna har utförts med 

hjälp av Eurokod, dess tillämpningsdokument, Avén (1984), Ryner, m.fl. (1996) samt 

muntlig handledning från Wilhelm Rankka verksam vid SGI. 
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1.4 Avgränsningar 

 Examensarbetet behandlar inte spontens påverkan på den befintlig 

dammkonstruktion gällande hydrologiska och geotekniska förutsättningar. 

 Examensarbetet behandlar inte de erosionsproblem, gällande yttre - och inre 

erosion som anläggandet av inlöpet medför i form av ändrade hydrodynamiska 

och hydrologiska förutsättningar. 

 Examensarbetet behandlar inte dammsäkerhet och eventuella konsekvenser som 

uppförandet av en spontkonstruktion skulle kunna innebära i form av dammbrott 

med ekonomisk skada som följd. 

 När det gäller inlöpets konstruktion och dess utförande utgår examensarbetet 

ifrån förstudie utförd av Lindvall (2009) förutom när det gäller utfyllnadsmaterial 

höjd och dess tunghet.  

 Examensarbetat behandlar inte eventuell sättningsproblematiken och eventuella 

totalstabilitetsproblem som kan uppstå vid på förandet av ett friktionsmaterial på 

vattendragets botten.  

 Examensarbetet betraktar inte vilken spontslagningsmetod som skall användas.  

 Examensarbetet kommer ej behandla de grundläggande jordtrycksteorierna utan 

enbart tillämpa dessa. 

 Examensarbete skrivs för personer delvis insatta i ämnet. 

1.5 Disposition 

I inledningen beskrivs den bakgrund som lett fram till syftet, mål och frågeställningar. 

Vidare beskriver inledningen den metod som använts för att genomföra examensarbetet. 

Inledningen följs av ett genomförande bestående av litteraturstudie, fallstudie, analys och 

diskussion. Litteraturstudien behandlar teori om fiskvägar, jordarter, geotekniska 

undersökningar, stödkonstruktioner, jordtryck och dimensionering av geokonstruktioner 

enligt eurokod och partialkoefficientmetoden. I Fallstudien utförs studier och 

dimensioneringsberäkningar av ett förprojekterat inlöp. Resultatet presenteras och 

diskuteras sedan i analys, vilket följs av en slutsats och vidare rekommendationer. 



Litteraturstudie 

5 

2 Fiskvägar 

2.1 Allmänt 

En fiskväg är en passage som genom en konstgjord strömfåra tillåter främst fisk att 

vandra förbi eller igenom en damm, eller annat vandringshinder, som uppförts i ett 

vattendrag. Fiskvägar byggs oftast för att möjliggöra fiskens vandring uppströms till dess 

lekplatser, men kan även användas för nedström vandring, vilket beskrivs i Degerman 

(2008). Vid uppströms vandring har fiskvägar tre huvuduppgifter (Degeman, 2008): 

 Minska vattnets rörelseenergi.  

 Skapa lokal försvagning av vattenströmmen s.k. strömlä 

 Plana ut den nivåskillnad ett vandringshinder oftast medför. 

Fiskvägar delas beroende på verkningssätt och byggnadsmaterial in i två huvudtyper; 

tekniska fiskvägar (kap 2.2) och naturliga fiskvägar (kap 2.3). Historiskt sett har fiskvägar 

byggts som tekniska fiskvägar, utvecklingen har de senaste 20 åren gått mot att bygga 

naturliga fiskvägar. Idag byggs, om möjlighet finns, naturliga fiskvägar. Där det råder 

brist på utrymme och andra tekniska hinder föreligger. Används fortfarande tekniska 

fiskvägar eller en kombination av naturliga - och tekniska fiskvägar (Degerman, 

2008)(Calles, m.fl. 2012). 

De två viktigaste faktorerna som avgör en fiskvägs funktion är dess attraktionseffektivitet 

och passageeffektivitet. Attraktionseffektivitet beskriver fiskvägens förmåga att attrahera 

fisken till att simma in i fiskvägens nedre mynning vid uppströms vandring. 

Passageeffektivitet innebär fiskens möjlighet att passera själva fiskvägen. Fiskvägens 

nedre mynning vid uppströms vandring bör generellt för god attraktionseffektivitet hos 

fiskvägen vara utformat enligt någon av metoderna i figur 3 (Calles, m.fl., 2012). För 

djupare studier av attraktionseffektivitet och passageeffektivitet hänvisas till litteratur, 

Degerman (2008) och Calles, m.fl. (2012). 
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Figur 3. Fiskvägs placering för optimal attraktionskraft. (Calles, m.fl. 2012) 

2.2 Tekniska fiskvägar 

I Tekniska fiskvägar utgörs strömfåran av konstgjorda material, dessa material är oftast 

betong eller trä. Den tekniska fiskvägen har ett faktabaserat och teoretiskt konstruerat 

verkningssätt. Tekniska fiskvägar tillåter med avseende på dess utformning och 

konstruktion enbart fisk att passera (Degerman, 2008). 

Ordet tekniska fiskväg har vid dagligt tal historiskt sett inneburit en s.k. bassängtrapp 

(figur 4), men kan även innebära konstruktioner såsom; passerbart utskov, bassängtrappa, 

vertikal slitsränna, denilränna och ålledare (Degerman, 2008). 

För utförligare information om tekniska fiskvägar hänvisas till litteratur, Degerman 

(2008) och Calles m.fl. (2012). 

 

Figur 4. Bassängtrappa med underströmningsöppningar och öppningar i mellanväggen krön. (Degerman, 2008) 
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2.3 Naturliga fiskvägar 

Naturliga fiskvägars strömfåra utförs i huvudsak av naturliga material för att efterlikna de 

förhållanden som råder i ett naturligt vattendrag. Strömfåran består normalt av block- 

och stenmaterial som är placerade för att ge ett slumpartat verkningssätt. För att bygga 

naturliga fiskvägar används nedanstående metoder (Degerman, 2008)(Calles, m.fl. 2012); 

 Utrivning - dammen tas bort och vattendraget återställs.  

 Upptröskling - nivåskillnaden mellan tröskeln, vilket är den kant vattnet faller över 

och vattendraget nedströms tröskeln planas ut genom att fylla upp med jord- och 

stenmassor för att därigenom skapa en passage över tröskeln. 

 Omlöp – fiskvägen byggs i form av en bäck förbi vandringshindret.  

 Inlöp – fiskväg som byggs i själva vattendraget uppströms vandringshindret och 

ansluts mot befintlig dammkonstruktion. 

För fördjupad beskrivning av inlöp se kap 2.3.1. för övriga hänvisas till litteratur Calles, 

m.fl. (2012) och Degerman (2008). 
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2.3.1 Inlöp 

Ett inlöp som figur 5 visar, anläggs som en naturlig väg i det vattendrag som utgör själva 

dammen, uppströms dammfästet (Degerman, 2008). 

 

Figur 5. Principskiss över ett inlöp. (Calles, m.fl., 2012) 

Inlöp anläggs där det inte finns utrymme att ta i anspråk runt själva dammen. 

Anläggandet sker genom att en avskiljande vägg uppförs utmed ena sidan av dammen, 

alternativt mitt i dammen med en avskiljande vägg på varje sida om inlöpet (Lindvall, 

2009)(Lindvall, muntligen 2013). 

I utrymmet som väggen avskiljer anläggs sedan inlöpet. Där sker själva utplaningen av 

nivåskillnaden mellan vattenytan i själva dammen och vattenytan nedströms dammen 

(Degerman, 2008).  

Skiljeväggen som anläggs måste göras mycket stabil (Degerman, 2008). Vilket material 

skiljeväggen utförs i beror på de geotekniska förhållanden som råder på platsen, vilket 

beskrivs mer ingående i kapitel sex (Avén, 1984). Består bottenmaterialet av mjuka 

sediment är slagning av tät kontinuerlig stålspont möjlig. Utgörs bottenmaterialet av 

grövre material som block och sten, måste konstruktionen utföras genom andra metoder. 

Exempelvis genom slagning av glesspont eller som en betongkonstruktion (Degerman, 

2008). 

Vattnet släpps in uppströms om konstruktionen genom ett vanligtvis reglerbart utskov, 

vilket är en teknisk konstruktion, som möjliggör kontrollerad avtappning av vatten ur 

exempelvis en damm till nedströms beläget vattendrag (Avén, 1984)(Degerman, 2008). 

Inlöpet kan även användas som överfall vid höga vattenflöden, då vattnet får rinna över 

skiljeväggen in i själva fiskvägen (Degerman, 2008).  
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3 Jordartslära 

Vid all grundläggning är främst jordartens sammansättning, uppbyggnad och bärighet 

viktig för att ta upp kraften från ett belastande byggnadsverk (Avén, 1984). Olika 

jordarter har olika yt- och hållfasthetsegenskaper och påverkar därigenom jordens 

tekniska egenskaper (Sällfors, 2001). För att möjliggöra valet av en fungerande 

grundläggningsmetod måste markens uppbyggnad och hållfasthet undersökas, och 

jordarten klassificeras (Aven, 1984).  

3.1 Jords uppbyggnad 

Jord definieras som ett material som ingår i eller härrör från den lösa, ytliga delen av 

jordskorpan (TNC, 2012). Jord byggs upp av tre faser och är ett s.k. trefasmaterial, 

bestående av en fast-, en flytande- och en gasfas (Larsson, 2008). Den fasta fasen bildar 

ett kornskelett, detta utgörs i huvudsak av nedkrossade eller vittrade bergarter, men kan 

även helt eller delvis utgöras av organiska material (TNC, 1988)(Sällfors, 2001)(Larsson, 

2008). Jord som består av nedkrossat eller vittrat berg, innehållande mindre än 2 % 

organiskt material, detta benämns som mineraljord (TNC, 1994). Beroende på graden av 

sönderdelningen som skett delas mineraljorden in i bestämda intervall, även kallade 

fraktioner. Under 2,0 mm utgörs fraktionerna av enskilda mineralkristaller, vilka ner till 

0,002 mm benämns korn, och därunder som partiklar. Över 2,0 mm utgörs fraktionerna 

av sammansatta mineralkristaller, vilka benämns gruskorn, sten och block. Hålrummen 

och porerna som bildas av kornskelettet är fyllda med vatten, porgas eller bådadera 

(Sällfors, 2001).   

Ett jordmaterials geotekniska egenskaper påverkas i väsentlig grad av mängdförhållandet 

mellan fast massa, porvatten och porgas. Relationen mellan de tre faserna utrycks i 

storheterna; porositet, portal och vattenkvot (Larsson, 2008). 

3.2 Generell benämning och klassificering av jordarter 

Jordarter definieras som jord, som genom dess bildningssätt har en specifik 

sammansättning, och specifika egenskaper (TNC,1994).  

Jordarterna kan i byggnadssammanhang klassificeras och benämnas på flera sätt. Sätten 

grundar sig på jordarternas bildningssätt, tekniska egenskaper och sammansättning. 

Bildningsätt avgörs av hur jordarten bildats. Morän, svämlera, flygsand, torv och sjödy är 

exempel på sådana jordarter (Avén, 1984)(Larsson, 2008).  
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Historiskt sett har det funnits flera klassificeringssystem av mineraljordar, som måste 

beaktas för att kunna läsa äldre geotekniska utredningar. År 1980 lade SGF:s 

laboratoriekommitté fram ett förslag på nya regler för att standardisera benämning och 

klassificering av jordarter. Målet med standarden var att nå större enhetlighet mellan de 

Nordiska länderna när det gäller benämning och klassificering. Standarden benämndes 

SGF 1981 och användes från 1981 fram till 2003. Den byggde på klassificering av 

mineraljordar efter kornstorlek och konstorleksfördelning (Avén, 1984)(Larsson, 2008). 

Sedan 2003 används europeisk standard SS-EN ISO 14668 för klassificering av jordarter, 

standarden har upphävt nationella standarder och används i hela EU. Enligt europeisk 

standard skall jord klassificeras efter dess sammansättning, med hänsyn till 

kornfördelning, plasticitet, tillkomst och organiskt innehåll (Larsson, 2008).  

3.2.1 Benämning av mineraljordart efter kornstorlek 

Kornstorlek är den kännetecknande storleken hos de ingående partiklarna i en berg- eller 

jordart. Den definieras oftast genom den minsta maskvidd en partikel vanligen kan 

passera, och för de finaste partiklarna ekvivalentdiametern (TNC,1988).  

Kornstorleken hos en sorterad mineraljordart avgör hur mineraljordarten benämns. 

Kornstorlekarna delas in i huvudfraktion, underfraktion och definieras med 

fraktionsgränser enligt tabell 1 (Eriksson och Larsson, 2010). 

Tabell 1. Grundbeteckning för jord med sorterade kornstorlekar. Block större än 2000 mm benämns mycket 

stora block. (Eriksson och Larson. 2010) 
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3.2.2 Benämning av organisk jordart 

Organisk jordart är jord, som till mer än 30 viktprocent består av organiska material 

(TNC, 1988)  

Jordart delas in mineraljordartens organiska innehåll enligt tabell 2 och torv som beskrivs 

efter graden av förmultning i tabell 3 (Eriksson och Larsson, 2010) (Eriksson och 

Larsson, 2011). 

Tabell 2. Klassificering av mineraljord innehållandes organiskt material. (Eriksson och Larsson, 2011) 

 

Tabell 3. Identifiering och beskrivning av torv. ( Eriksson och Larsson, 2010) 

 

3.3 Klassificering av mineraljord efter kornstorlek 

Mineraljord innehåller inte enbart korn från en fraktion, utan är oftast sammansatt av 

flera fraktioner och benämns då blandkornig. Vid klassificering av blandkorning 

mineraljordart är det massan tillsammans med kornfraktionernas procentuella fördelning 

enligt tabell 4 hos huvudfraktionerna som bestämmer vilka tekniska egenskaper jordarten 

har. För mycket grovkorniga jordarter sker klassificeringen enligt kornfördelningen i 

tabell 5 (Eriksson och Larsson, 2011). 

Tabell 4. Mineraljordars benämning för jordart med sammansatta kornfraktioner. (Eriksson och Larsson. 2011) 
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Tabell 5. Klassificering av mycket grovkorniga mineraljordarter. (Eriksson och Larsson, 2011) 

 

Om en blandkornig mineraljordart innehåller flera fraktioner som påverkar jordens 

egenskaper redovisas dessa genom att jordarten benämns med huvudord och ett, eller 

flera tilläggsord. Tilläggsorden beskriver ingående fraktioner med den dominerande först, 

sedan de mindre förekommande fraktionerna. Sandig siltig grus (sasiGr) är ett exempel på 

en klassificering efter kornstorleksfördelning (Larsson, 2008).  

För sammansatta mineraljordarter där fin och grov jord ingår bestäms jordartens 

egenskaper och sammansättning genom mekanisk analys. För grövre mineraljordarter 

används siktningsanalys och för finkorniga mineraljordarter används sedimentation, samt 

optiska metoder. Resultatet från en siktningsanalys redovisas för grövre mineraljordarter 

uppritade i en kornfördelningskurva. Genom att studera kornfördelningskurvans lutning 

fås graderingstalet CU och kröningstalet CC. Graderingstalet och kröningstalets storlek ger 

ett mått på kornfördelningen och delas in i mång-, mellan-, ens- och språnggraderade 

jordar (Larsson, 2008). 

3.3.1 Klassificering efter Plasticitet 

Plasticitet är ett materials, eller en kropps förmåga att behålla en uppnådd 

formförändring, även efter att formförändrade krafter upphört att verka(TNC, 1994). 

Finkorniga kornfraktioner såsom ler och silt, som ingår enskilt eller inblandade i grövre 

mineraljordarter, klassificeras efter deras plasticitetsegenskaper enligt tabell 6. 

Plasticitetsegenskaperna benämns med storheterna flytgräns wL och plasticitetsgräns WP 

och anges med termerna; oplastisk, lågplastisk, mellanplastisk och högplastisk (Eriksson 

och Larsson, 2011).  
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Tabell 6. Graden av plasticitet hos finkorning jord. (Eriksson och Larsson, 2011) 

 

3.4 Klassificering av jordarter efter sammanhållande krafter 

När marken utsätts för gravitation uppstår det spänningar. Spänningarna delas upp i 

komposanterna skjuvspänning och normalspänning. Skjuvspänningen verkar parallellt 

med markytan och är den kraft som orsakar materialförflyttning. Normalspänning verkar 

vinkelrätt mot markytan och bestämmer trycket mellan mineralkorn och partiklar. Med 

ökad normalspänning minskar partiklarnas möjlighet att flytta sig eller ändra läge (Jägryd, 

2011). 

För att förhindra rörelse i marken beaktas skjuvhållfasthet. Skjuvhållfastheten består av 

olika krafter beroende på jordartens sammansättning. För grovkorniga jordarter över 

0,063mm är det friktionskraften som bestämmer skjuvhållfastheten. I finkorniga jordarter 

under 0,002mm är det kohesionskraften som bestämmer skjuvhållfastheten (Jägryd, 

2011).  

3.4.1 Friktionsjord 

Grovkorniga mineraljordarter, som i huvudsak består av kornfraktioner över 0,063 mm 

benämns friktionsjord (Jägryd, 2011). Över 0,063 mm benämns friktionsjorden med 

huvudfraktionerna; grov jord, mycket grov jord, och underfraktioner enligt tabell 1 

(Eriksson och Larsson, 2011). Friktionsjordens hållfasthet bygger i huvudsak på friktion 

mellan mineralkornen. Den definieras genom friktionsvinkeln, som är ett mått på ett löst 

lagrat friktionsmaterials rasvinkel, till en naturlig jämvikt uppstått. Beroende på 

friktionsjordartens sammansättning ändras friktionsvinkeln. Denna hamnar för finsand 

på 35˚ och för grus på 45˚. När friktionsjordartens friktionsvinkel överstigs börjar 

partiklarna rulla ner över varandra. Fenomenet som uppstår kallas för ras och sker tills ny 

jämvikt råder (Jägryd, 2011). 
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3.4.2 Kohesionsjord 

Kohesionsjord är jord, vilkens hållfasthet till övervägande del beror på kohesion (TNC, 

1994). Exempel på kohesionsjordar är lera och gyttja (TNC, 1988). Lera benämns enligt 

eurokod med huvudfraktion Finjord och underfraktionen Ler och består av 

mineraljordsfraktion mindre än 0,002 mm (Eriksson och Larsson, 2011). Mellan 

partiklarna i kohesionsjorden verkar det två krafter; friktionskraft och kohesionskraft. 

Kohesionskraften är en fysikalisk kraft, som verkar på små mineralpartiklarna genom 

vidhäftnings krafter. Vidhäftningskrafterna gör att jorden häftar samman till större 

aggregat. När kohesionskraften i en kohesionsjord överstigs uppstår ett brott i jorden, 

vilket benämns skred. Skredet sker genom att sammanhängande stycken av 

kohesionsjord glider iväg tills ny jämvikt uppstått (Jägryd, 2011).  

3.4.3 Mellanjordart 

Mellan mineralkornfraktionen 0,002mm och 0,063mm dvs. underfraktionerna ler och 

finsand finns mellanjordarten, vilken benämns med huvudfraktionen finjord och 

underfraktionerna; Silt, grovsilt, mellansilt och finsilt (Larsson, 1995)(Eriksson och 

Larsson, 2011). Mellanjordart benämns dagligen för Silt. Silten har fått egenskaper från 

både friktions- och kohesionsjordarten, men den har sämre egenskaper vad gäller 

tjälfarlighet och erosionsbenägenhet. Siltens erosionsbenäget är störst i jämförelse mellan 

mineraljordarterna som visas i figur 6 (Larsson.1995).  

Siltens tjälfarlighet beror på en kombination av permeabilitet och kapillär stighöjd. Den 

leder till att porerna mellan mineralkornen är vattenfyllda. När tjälen går ner i marken gör 

kylan att vattnet i porerna mellan mineralkornen fryser och utvidgas. Fenomenet kallas 

att marken tjällyfter. När marken sedan tinar blir den flytbenägen, vilket ger en 

bärighetsförlust. Det gör silten till den mest tjälfarliga jordarten (Jägryd, 2011).   
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Figur 6. Erosionskänslighet i förhållande till kornstorlek och medelvattenhastighet. (Larsson, 1995) 

3.5 Deformation i jord  

En jord som historiskt utsatts för belastning, och som genom denna minskat i volym och 

ökat i täthet, benämns som konsoliderad (Avén, 1984)(TNC, 1988). Konsolidering delas 

upp i primär och sekundär.  Jord som historiskt belastats mer, än den idag rådande 

belastningen benämns överkonsoliderad. När den överkonsoliderade jorden åter utsätts 

för belastning, kommer den upp till den maximala belastningen som den tidigare utsatts 

för enbart deformeras elastiskt i mindre grad. Utsätts den överkonsoliderade jorden för 

större belastning än den tidigare utsatts för blir deformationen däremot plastisk, och 

fortgår ända tills att ny jämvikt uppstått (Avén, 1984). 

Olika jordarter deformeras olika mycket och på olika sätt när den tidigare maximala 

belastningen överskrids. För löst lagrade finkorniga jordarter är deformationen avsevärd, 

medans den i mer fast lagrade och grovkorniga jordarter är mycket liten (Avén, 1984).  

I en jord som avlagrats naturligt är effektivspänningen σ’v inte lika stor i alla riktningar. 

Normalt är den effektiva vertikalspänningen större än den effektiva horisontalspänningen 

(Larsson, 2008).   

Det största vertikala tryck som en jord utsatts för då den konsoliderats benämns 

förkonsolideringstryck σ’c. När förkonsolideringstrycket överensstämmer med den 

vertikala effektivspännings som råder kallas jorden för normalkonsoliderad. 

Förkonsolideringstrycket är riktningsoberoende, vilket betyder att om den effektiva 

spänningen som råder överskrids, kommer deformation uppstå i den riktning kraften 

verkar mot (Larsson, 2008).  

Rapporten har bara nämnt delar av de mekanismer som styr deformation i jord, för 

djupare inläsning på området hänvisas till litteratur Larsson (2008) och Avén (1984). 
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4 Geoteknisk undersökning 

Undersökning av markförhållande och undergrundens uppbyggnad görs genom en 

geoteknisk undersökning(Avén, 1984). Undersökningen har som mål att visa jordens 

sammansättning, jordlagerföljd, avstånd till berg, fasta lager och grundvattennivå. För att 

därigenom bestämma lämplig grundläggningsmetod för det byggnadsverk marken skall 

bära. Den geotekniska undersökningen utförs genom att först göra en förundersökning 

där befintligt material för den aktuella platsen bedöms. Exempel är; tidigare geotekniska 

undersökningar, topografiska, geologiska och hydrologiska kartor. Förundersökningen 

följs sedan av en fältundersökning på plats(insitu). Fältundersökningens noggrannhet 

beror på vilket byggnadsverk som skall uppföras (KTH, 1990). 

För mindre komplicerade byggnadsverk exempelvis mindre byggnader som tål stora 

sättningar, låga stödmurar och grunda schakter ner till ca två meters djup, görs normalt 

sondering (se 4.3) och provtagning av störda prover genom exempelvis skruvborr (se 

4.4). För mer komplicerade och ovanliga konstruktioner exempelvis broar, tyngre 

industrier, höga sponter, kajkonstruktioner, krävs en mer detaljerad geoteknisk 

undersökning. I den detaljerade undersökningen kontrolleras markens egenskaper genom 

både laboratorieunderökning och fältundersökningar. Laboratorieundersökningarna 

omfattar analys av ostörda prover (se 4.4.1), fältundersökningar som omfattar sondering 

(se 4.3), provtagning (se 4.4), grundvattenobservationer och insitu mätningar som 

redovisar flertalet parametrar exempelvis olika jordlagers hållfasthetsegenskaper (se 4.5)( 

KTH, 1990).  

Resultaten från de geotekniska undersökningarna redovisas genom användning av det 

standardiserade beteckningssystemet SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 framtaget av 

Sveriges Geotekniska Förening (SGF) tillsammans med Byggnadsgeologiska Sällskapet 

(BGS). Beteckningssystemet beskriver hur geotekniska -, geologiska - och miljötekniska 

undersökningar skall redovisas i plan och sektion.  
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4.1 Redovisning i plan 

Redovisning av geotekniska undersökningar i plan görs genom att den undersökta 

punktens läge sätts ut på en planritning med en symbol med diametern 3 mm. Symbolen 

utformas och fylls olika efter vilken typ av undersökning som skett på platsen. Symbolen 

kompletteras även med identitetsnummer, markytans nivå samt eventuell lutning på 

undersökningshålet(SGF/BGS, 2001:2). För mer ingående information av redovisning av 

geotekniska undersökningar i plan hänvisas till litteratur (SGF/BGS, 2001:2).  

4.2 Redovisning i sektion   

Redovisning av geotekniska undersökningar i sektion görs genom att visa de sonderings-, 

provtagningsresultat, resultat från försök insitu, samt resultat från hydrologiska 

undersökningar som skett vid en provtagningspunkt i en skalenlig sektionsritning. 

Redovisningen av resultatet i sektionen görs beroende på vilka typ av 

undersökningsmetod som använts och sker i förhållande till det läge i marken där 

provtagningen skett. Avslutningen för de enskilda sonderingarna samt vingborr redovisas 

med symbol enligt figur 7 (SGF/BGS, 2001:2). 

 

Figur 7. Exempel på symboler som visar avslutning av utförd sektion vid sondering och vingförsök. (SGF/BGS, 

2001:2) 
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4.3 Sondering 

Sondering används inom geoteknik för att bedöma jordlagers läge och mäktighet, jords 

och bergs relativa hållfasthet och sammansättning, samt bergs förmåga att spricka 

(sprickighet) och kvalitet (TNC, 2012).  

Metoden är billig och snabb, och utförs i fält genom att en stång försedd med en spets 

trycks, vrids, slås eller borras ner i marken vid provtagningspunkten. Under 

neddrivningen mäts motståndet, vilket vid punkten ger de egenskaper som råder (TNC, 

2012)(KTH, 1990). I Sverige används vanligen de statiska sonderingsmetoderna 

viktsondering, trycksondering och CPT-sondering, samt de dynamiska 

sonderingsmetoderna hejarsondering och jord/bergsondering (KTH, 1990)(Bergdahl, 

1984).  

Olika sonderingsmetoder skiljer sig i nedträngningsförmåga i förhållande till jordens 

relativa fasthet. Det är därför vanligt att olika undersökningsmetoder kombineras vid 

samma undersökningspunk, exempelvis CPT-sondering och jord/bergsondering. För att 

bestämma jordens sammansättning måste sondering även kompletteras med provtagning 

(Bergdahl, 1984). Det finns flera sonderingsmetoder än rapporten beskriver, för inläsning 

hänvisas till litteratur ex. KTH (1990), Bergdahl (1984), Larsson (2007), Avén (1984). 

4.3.1 Cone penetration test (CPT-sondering) 

CPT-sondering används för att mäta jordlagerföljd och preliminärt bedöma jordens 

geotekniska egenskaper, elektroniskt vid sonderingsstångens spets med hjälp av en 

cylindrisk sond(se figur 8), oberoende av stångfriktion. Metoden används i både i lösa 

och fasta jordar, där sonden kan tryckas ned jorden utan att slag eller rotation behöver 

påföras. CPT-sonden har vanligtvis spetsvinkeln 60˚ och tvärsnitsarean 10 cm2, men om 

grundförhållandet kräver kan även andra sondstorlekar användas (Larsson, 2007). 

Vid utförandet av CPT- sondering trycks sonden ner i marken med en konstant hastighet 

om ca 20 mm/s. Beroende på jordens egenskaper på den aktuella platsen trycks sonden 

med olika kraft. Vanligtvis används spetskraften 5 ton men kan vid lösa jordar minskas 

och vid fastare ökas. Pressas sonden ner med högt tryck reduceras noggrannheten på 

mätningen om jordlager med finkornig jordart hittas. Stopp erhålls vid användning 

metoden normalt på grund av gruslager, fasta sandlager, sten, berg samt fasta och 

grovkorniga moränen(Larsson, 2007).  
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Vid neddrivningen i marken mäts motståndet i sondens spets, mantelfriktionen mot 

friktionshylsan och portrycket elektriskt. Mätresultaten redovisas som en kontinuerlig 

kurva, som visar mätvärdenas variation i förhållande till djupet . I grovkornig jord är 

slitaget på sonden avsevärd och sonden kräver vid regelbunden kalibrering (Larsson, 

2007). 

 

 

Figur 8. Visar en CPT- sond. (Larsson, 2007) 

CPT- sondering redovisas i sonderingsklasserna CPT-1 CPT-2 och CPT-3. Redovisning 

av CPT 1 sker i diagramform och redovisar spetsmotstånd ,qc (MPa) och mantelfriktion, 

fc (kPa) och i förekommande fall även portryck, u (kPa) mätt vid spetsen genom en stapel 

enligt figur 9 (SGF/BGS, 2001:2). För beskrivning av CPT 2 och 3 hänvisas till 

SGF/BGS (2001:2) 

 

Figur 9. Redovisning av CPT-sondering i klass 1. (SGF/BGS, 2001:2) 
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4.3.2 Jord/bergsondering (Jb) 

Jord/bergsondering används i huvudsak för att bedöma vid vilken nivå jorden övergår till 

berg, samt för att karlägga block och andra hårda hinders storlek och läge. 

Jord/bergsondering utförs i de tre klasserna Jb-1 Jb-2 och Jb-3, som beroende på klass 

redovisas olika utförligt se (SGF/BGS, 2001:2). 

Vid jord/bergsondering används tyngre tryckluftdriva eller hydrauldrivna 

bergborrmaskiner. De är försedda med enbart bergborrstål eller bergborrstänger med 

bergborrkronor. Bergborrstålen som används är vanligen med diametrarna 25 mm, 32 

mm, 38 mm. Borrkronorna har vanligen diametern 41 mm, 51 mm och 64 mm. Vid 

borrning spolas dvs. transporteras det material som slagits bort i bottnen på hålet bort ur 

borrhålet med hjälp av luft, skum eller vatten (Bergdahl, 1984).  

Beroende på vilken bergborrmaskin, vilka borrstänger och vilken borrkrona som används 

ändras resultatet beroende på skiftande nedrivingsförmåga. Nedrivningsförmågan per 

tidsenhet är större för en kraftigare bergborrmaskin jämfört en mindre enligt figur 10. 

Skillnader mellan olika typer av bergborrmaskiner försvårar kraftigt en absolut 

bestämning av jordens relativa fasthet utifrån resultat från jord/bergsondering (Bergdahl, 

1984). 

Om block och berg varvas av lös jord är blockens och bergets läge lätt att bestämma. Vid 

sprickigt, vittrat och uppkrossat berg är bedömningen svårare, och kräver därför att 

jord/bergsondering fortsätter 3 – 5m mer i berget för att säkerställa resultatet (Bergdahl, 

1984). 

 För klassen Jb-1 sker redovisning genom stapeldiagram, vilket visar neddrivningstid per 

djupintervall(sek/0,2 m) enligt figur 11 (SGF/BGS, 2001:2). 
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Figur 10. Visar resultatet från en Jord/bergsondering där block varvas med lösare jordlager. Figuren skiljer 

mellan lätt och tung bergborrmaskin. (Bergdahl, 1984) 

 

Figur 11. Redovisning av jord/bergsondering i klassen Jb-2. (SGF/BGS, 2001:2) 
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4.4 Provtagning – Ostörd, störd och omrörd 

Provtagning utnyttjas som komplement till sondering och mätningar insitu för att korrekt 

bestämma jordlagerföljd och jordlagrens sammansättning genom vidare undersökning i 

laboratorium (Bergdahl, 1984)( KTH, 1990). Beroende på hur provtagningen utförs delas 

provtagningsmetoderna in i ostörd, störd och omrörd provtagning (Bergdahl, 1984).  

Resultat från provtagning används sedan för att välja grundläggningsmetod, samt 

konstruera och dimensionera byggnadsverk, med hänsyns till de faktiska förhållanden 

som råder på platsen där uppförandet skall ske. Antalet provtagningspunkter och antalet 

prover, samt vilken typ av provtagningsmetod som väljs görs med hänsyn till markens 

beskaffenhet och den konstruktion som skall uppföras. Kraftigt skiftande förhållande 

och mer komplicerade konstruktioner kräver ett tätare och noggrannare 

provtagningsförfarande (Bergdahl, 1984). 

Redovisning av ostörd och störd provtagning i jord sker skalenligt i förhållande till det 

djup som provtagningen utförts till. Jordarten anges med text till vänster om 

sonderingsstapeln. Är stapeln fylld har ostörd provtagning genomförts, är stapeln 

skraffierad har störd provtagning genomförts. För varje provtagningsnivå där 

laboratoriepersonal genomfört jordartsbenämning anges denna med förkortning och ett 

horisontellt sträck. Om sträck saknas har fältpersonalen utfört bedömningen av jordart. 

Andra resultat från laboratorieundersökningar exempelvis bestämning av vattenkvot, 

densitet osv. redovisas i diagram placerade i höjd motsvarande provtagningsnivån, vilket 

visas i figur 12 (SGF/BGS, 2001:2).  

 

Figur 12. Exempel på redovisning av störd och ostörd provtagning samt laboratorieresultat. (SGF/BGS, 

2001:2) 
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4.4.1 Ostörd provtagning  

Helt prover kan inte tas beroende på mekaniska påverkan från provtagaren, men de 

metoder som används idag har visar sig ge tillräckligt god kvalitet att kunna betraktas 

som ostörda. Ostörda prover tas för att bestämma en jordarts deformations och 

hållfasthetsegenskaper och kan utföras i främst kohesionsjord och torv dvs. jordart med 

låg friktion, i grövre jord omöjliggör stort neddrivningsmotstånd användning av 

metoden.(Bergdahl, 1984) 

Metoderna som praktiseras för att utföra ostörd provtagning är kolvprovtagning med 

kolvprovtagare(Kr), provtagning med foliekärnborr (Fo), torvprovtagare, provtagning av 

block(Jägryd, 2011)(Bergdahl, 1984). Studien kommer inte närmare gå in på ostörd 

provtagning för mer information hänvisas till litteratur KTH (1990), Bergdahl (1984), 

Avén (1984). 

4.4.2 Störd provtagning 

För att i laboratorium undersöka vattenkvot, kornstorlek, plasticitet och tjälfarlighet 

räcker det med att provtagningen sker genom störd provtagning(Bergdahl, 1984). Störd 

provtagning utförs i både kohesions och friktionsjordarter och provtagning kan ske 

genom användning av provtagningsutrustningarna; provtagningsspets(Ps), SPT-

provtagare, tubkärnborr, vibrolog, moränprovtagare, provgropsgrävning, spadborr och 

skruvprovtagare(Skr)(Bergdahl, 1984)(Jägryd, 2011). Studien har valt att gå närma in på 

metoden skruvprovtagare(Skr), för övriga metoder hänvisas till litteratur KTH (1990), 

Bergdahl (1984), Avén (1984). 

Skruvprovtagare (Skr) 

Skruvprovtagare även kallad skruvborr är en ersättning för tidigare använd 

provtagningsmetoden spadborr och används för att utföra skruvprovtagning (Bergdahl, 

1984)(KTH, 1990). Skruvprovtagare är en vanligt praktiserad metod och används i 

kohesions- och siltjordar i hela jordlagret och i sand ner till grundvattennivån. Metoden 

ger snabbt en kontinuerlig bild av jordlagerföljden. Skruvprovtagaren utgörs av en spetsig 

stålstång försedd med spiralformade fläns enligt figur 13 och har normalt längden 0,25 m 

– 1,0 m och diametern 36 mm alternativt 100 mm. Skruvprovtagaren sitter sedan fäst på 

sondstänger med diametern 22 mm eller 25 mm (Bergdahl, 1984) 
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Figur 13. Visar manuell skruvprovtagning med skruvborr.(Bergdahl, 1984) 

Provtagning med skruvprovtagare utförs genom att skruven manuellt eller med hjälp av 

hydraulisk borrigg genom vridning drivs ner i marken. Vid neddrivningen motsvarar 

hastigheten skruvens stigning, när provtagaren nått önskat djup stoppas vridningen. När 

vridningen stoppas på provtagningsnivån innebär det att jorden från denna nivån fastnar 

mellan skruvens fläns för att sedan bli kvar när skruven dras upp (Bergdahl, 1984).  

Efter uppdragning rensas skruven från jord längs skruvens periferi som kan ha fastnad 

under uppdragningen. Jorden som sitter på skruven undersöks i fält för att bedöma 

jordlagerföljden och protokollförs sedan efter jordtyp och provtagningsdjup. Från 

skruven tas sedan prover som läggs i plastpåsar för vidare analys på laboratorium 

(Bergdahl, 1984). 

4.4.3 Omrörd provtagning 

Omrörd provtagning är en provtagningsmetod som förändrar jordens mekaniska 

egenskaper och struktur. Metoden används för att bestämma jordart, samt för att i 

laboratorier undersöka kornstorlek, plasticitet, tjälfarlighet och vattenkvot. Den kan 

beroende på provens homogenitet vara mer eller mindre tillförlitlig. Proverna tas vi 

praktisering med hjälp av spadprovtagare, jalusiprovtagare, sektionsprovtagare och 

kannprovtagare (Bergdahl, 1984). För djupare studier hänvisas till Bergdahl (1984). 
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4.5 Mätningar insitu 

Vid mätningar insitu bestäms jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper direkt 

ute i fält. Genom att göra undersökningen av jorden insitu minskas den störning som 

proven hade utsatts på väg till och på ett laboratorium. När insitumätning utförs på plats 

i fält finns möjlighet att i detalj undersöka större jordvolymer. Genom att på ett enklare 

vis kunna analysera fler provtagningspunkter, samt flera nivåer i varje punkt till än lägre 

kostnad. (Bergdahl, 1984).  

Vanliga metoder för att utföra mätningar insitu är vingprovning med vingborr(Vb), 

pressometerprovning, plattförsök och fallviktsförsök. Denna rapport kommer gå djupare 

in på vingprovning, för övriga metoder hänvisas till litteratur ex. Bergdahl (1984), Avén, 

(1984). 

4.5.1 Vingförsök 

Vingförsök även kallat vingprovning utförs med hjälp av ett Vingborr(Vb) (figur 14) och 

används rutinmässigt för att bestämma kohesionsjordars skjuvhållfasthet insitu. 

Vingförsök utförs normalt på i förhand bestämda nivåer, till exempel genom provtagning 

varje meter eller där sondering påvisat lösare skikt (Bergdahl, 1984).  

Vingborret är nedtill utrustat med ett vingdon som består av fyra vinkelrätt placerade 

vingar, vilka kan ha stoleken (dxh)(mm) 40x80, 55x110, 65x130 och 80x160. Vid 

vingförsöket pressas vingarna placerade i änden på sonderingsstänger ner i jorden där 

provtagning skall ske. Det finns olika typer av tekniker för att utföra vingprovning, figur 

14 visar de 2 vanligaste, vilka är typen SGI och Geotech (Bergdahl, 1984). 

 

Figur 14. Vingborr med och utan skyddsrör, till vänster med skyddsrör och typen SGI och till höger utan 

skyddrör med glappkoppling typ Geotech. (Bergdahl, 1984) 
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Vid utförandet av SGI’s metod skyddas vingdonet vid nedpressning av en skyddskåpa 

och sondstängerna av ett skyddsrör. Strax ovanför provtagningspunkten trycks själva 

vingen ut och exponeras först då för jorden, medan sondstängerna fortfarande är 

skyddade av skyddsröret, vilket hindrar sonderingsstången från att utsättas för 

mantelfriktion. Provningen sker därefter genom att den utskjuten vingdonet belastas med 

en successivt påförd, vridande kraft. Den påförda kraften registreras som en 

momentkurva med hjälp av momentmätningsinstrument. När jordarten går till brott kan 

detta ses som ett maximum på momentkurvan och registreras då som Mmax varvid värdet 

för den maximala odränerade skjuvhållfastheten Τfu kan beräknas (Bergdahl, 1984). 

När jorden gått till brott kan jordens omrörda skjuvhållfasthet och sensitivitet 

bestämmas. Den omrörda skjuvhållfastheten bestäms då genom att vridning av 

vingborren sker ca 20 varv. Efter vridningen visas den omrörda sjuvhållfasheten som en 

jämn kurva på momentmätningsinstrumentet. Den jämna kurvan omfattar 

brottmomentet för omrörd jord (Mmin). Vidare kan även sensitiviteten St hos jorden 

bestämmas genom division av Mmax och Mmin (Bergdahl, 1984).  

Metoden Geotech sker genom att ett vingdon fäst på sondstänger med en mellanliggande 

glappkoppling enligt figur 14, drivs ner till provtagningsnivån. Glappkopplingen 

möjliggör 15˚ vridning av sondstängerna innan någon kraft påförs vingdonet. När 

sondstången vrids kan sondstångens mantelfriktion registreras på 

momentmätningsinstrumentet innan mätning med vingdonet påbörjas. Mätning av 

maximalt och minimalt brottmoment utförs sedan, varvid mantelfriktionen kan 

borträknas och den odränerade samt omrörda skjuvhållfastheten Τfu och sensitiviteten St 

kan bestämmas.    

Vid utfört vingförsök redovisas de värden som undersökningen kommit fram i 

sektionsritning innehållande dragram som skalenligt i förhållande till den provtagna nivån 

enligt figur 15 (SGF/BGS, 2001:2). 

 

Figur 15. Redovisning av vingförsök. (SGF/BGS, 2001:2) 
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5 Jordtryck mot stödkonstruktioner 

5.1 Jordtryck i allmänhet  

Jordens sätt att trycka på stöd- eller spontkonstruktioner har undersökts länge och än 

idag används teorier som togs fram i tidig forskning. Charles Augustin de Coulombs 

publicerades år 1776 sin grundläggande jordtrycksteori, vilken än idag används som 

grund för många beräkningar. Coulumbs grundläggande teori har sedan utvecklats och 

förenklats av flera vetenskapsmän, bland annat William John Macquorn Rankine som 

publicerat Rankines jordtrycksteori (Das, 2009).  

Jordtryck definieras som den horisontella eller nästan horisontella last, kraft eller 

spänning som påförs en konstruktion från en angränsande egentyngd av jord eller 

egentyngd av jord med påförd belastning (Avén, 1984)(TNC, 2012)(Das, 2009). 

Jordtryck delas för att kunna definieras in i tre gränsvärden vilojordtryck (P0) aktivt 

jordtryck (PA) och passivt jordtryck (Pp) (Avén, 1984). 

Jordtryckskoefficienten är den faktor som beskriver förhållandet mellan de horisontellt 

och vertikalt verkande krafterna i en friktionsjord och betecknas K0, Ka och Kp för 

respektive gränsvärde (Das, 2009)(Bendzovski och Melin, 2008). 
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Vilojordtryck P0 

När ett jordtryck råder i naturligt lagrad jord eller mot en orörlig alternativt oeftergivlig 

vägg kallas detta vilojordtrycket P0 (kPa) (TNC, 1994)(Rehnström, 2001)(Avén, 1984).  

För att beskriva vilojordtryck i jorden används Mohrs spänningscirkel figur 16. Om 

spänningarna i jorden befinner sig under Mohrs och Coulombs brottsenvelop, befinner 

sig jorden fortfarande i ett elastiskt tillstånd. När jorden är naturlig avsatt finns en 

horisontell töjning, vilken är försumbar, även om viss sammandragning kan ske vid 

avlastning. Jorden befinner sig i därmed i ett vilostadie, även kallat K0 stadie. Den 

horisontella effektivspänningen ges av ekvation 1 (Whitlow, 2001). 

1.            

Där                                                                                                             

 

Figur 16. Mohrs spänningscirkel med Mohrs och Coulombs brottenvelop. (Whitlow, 2001) 

Vilojordtryckskoefficienten för vilojordtrycket K0 kan inte analytiskt bestämmas då 

metoder för detta saknas. Koefficienten K0 bestäms genom att använda samband 

framtagna genom forskning och praktiska försök. För att beräkna K0 för grovkorniga 

jordar används vanligen en ekvation framtagen av Jaky 1944 (Das, 2009): 

2.              
Där                                      
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Aktivt jordtryck PA 

När en mothållande vägg eftergivligt rört sig bort från den bakomliggande jordmassan 

och jordens skjuvhållfasthet helt tagits i anspråk, har gränsvärdet för det aktivt jordtryck 

PA (kPa) uppkommit (TNC, 1994). 

 

Passivt jordtryck Pp 

När en vägg pressas mot en angränsande jordmassa till den grad att jordens 

skjuvhållfasthet helt ta i anspråk uppkommer gränsvärdet för passivt jordtryck Pp (kPa) 

(TNC, 1994). 

5.2 Coulumb´s jordtryckteori 

Coulomb´s jordtrycksteori är en flexibel jordtryckteori som möjliggör att olika 

gränsvillkor inkluderas vid beräkning. Därigenom är den inte begränsad till 

konstruktioner med enkel geometri, utan kan användas oberoende av lastfall, geometri 

och betraktar därigenom jorden i sin helhet. Teorin baseras på att stödkonstruktionen har 

möjlighet att röra sig horisontellt i sidled, att jordens hållfasthetsparametrar   ,    och 

stödkonstruktionens råhet antas vara konstanta, samt att plana glidytor uppstår vid brott 

(Bendzovski och Melin, 2008).  

Figur 17 visar Coulombs ”jordkilsteori” för det aktiva jordtrycket. Med hjälp av teorin, 

och om vinklarna 〞, ボ’, ベ och ø’ är kända, kan kraftpolygonens samtliga vektorer 

bestämmas ur de trigonometriska sambanden. Utifrån de kända kraftvektorerna kan 

sedan jordtryckskoefficienten Ka och aktiva jordtrycket beskrivas enligt ekvationerna 3 

och 4 (Das, 2009).  

3.                                                                       

 

4.            

Där                                     
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Figur 17. Coulombs "jordkilsteori" för aktivt jordtryck Pa. (a) Coulombs brottmodell. (b) Kraftpolygon. (Figurer 

lånade från Das, (2009)) 

Genom att tillämpa Coulombs ”jordkilsteori” bestäms även det passiva jordtrycket Pp. 

Med hjälp av teorin, och om vinklarna 〞, ボ´, ベ och ø´ är kända, kan kraftpolygonens 

samtliga vektorer bestämmas ur de trigonometriska sambanden, vilka illustreras figur 18. 

Med hjälp av ekvationerna 5 och 6 kan sedan jordtryckskoefficienten Kp och det passiva 

jordtrycket Pp bestämmas (Das, 2009). 

5.                                                                        

 

6.            

Där                   
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Figur 18. Coulombs "jordkilsteori" för passivt jordtryck. (a) Coulombs brottmodell. (b) Kraftpolygon. (Figurer 

lånade från Das, (2009)) 

5.3 Rankines teori 

1857 publicerade William John Macquorn Rankines är en förenkling av Coulomb´s teori 

kallad Rankines jordtrycksteori. I teorin analyserar Rankine de spänningsförhållanden 

som råder i ett jordelement där friktionsjord gränsar till brott även kallat plastisk jämvikt 

(Das, 2009). Den plastiska jämvikten uppnås när den horisontella spänningen     i 

jorden uppnått sitt högsta, eller lägsta gränsvärde. Detta sker då jorden till fullo uppnått 

villkoret för gränsvärdet aktivt eller passivt jordtryck, vilket inträffar när jordens 

skjuvmotstånd är till fullo mobiliserat (Whitlow, 2001).  

Rankines teori bygger även på antaganden där: 

 samtliga glidytor antas plana 

 stödkonstruktionen som utsätts för tryck saknar friktion 

 stödkonstruktionen förskjuts i sådan grad att ett aktivt tillstånd uppstår 

 markytan vid stödkonstruktionen topp är plan (Bendzovski och Melin, 2008). 
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5.3.1 Glidytor vid brott, bestämning av jordtryckskoefficient och 

jordtryck enligt Rankine 

För att bestämma koefficienten för det aktiva jordtrycket (Ka) och det passiva jordtrycket 

(Kp), tas enligt Rankines teori hänsyn till de glidytor(figur 19), där jorden går till brott 

(Avén, 1984)(Das, 2009)(Whitlow, 2001). Glidytorna där brottet sker uppkommer när 

skjuvmotståndet i jorden är mobiliserat till fullo, vilket för det aktiva gränsvärdet 

uppkommer med vinkeln         och vid det passiva uppkommer med vinkeln         

(Whitlow, 2001). 

 

Figur 19. Mohrs spänningscirkeln för (a) aktivt och (b) passivt gränstillstånd vi plastisk jämvikt. (Withlow, 

2001) 
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Genom att studera geometrin i Morhs spänningscirkel(figur 19) kan sedan 

jordtryckskoeficienterna för det aktiva- och passiva jordtrycket härledas enligt 

ekvationerna 7 och 8 (Whitlow, 2001). 

7.                                 

8.                                 

Där    = jordartens dränerade friktionsvinkel 

 

Det begränsade horisontella jordtrycket tecknas sedan i förhållande till den vertikala 

effektivspänningen för aktivt jordtryck    respektive passivt jordtryck    enligt formel 9 

och 10 (Whitlow, 2001). 

9.                               

10.                               

Där                   

För fördjupning i de grundläggande jordtrycksteorierna dvs. Coulumbs -, Rankines - och 

Mohrs –terori hänvisas till litteratur Whitlow(2001), Cernica (1995), Das (2009), Sällfors 

(2001), Avén (1984), SS-EN 1997-1:2005 (2010). 
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6 Stödkonstruktioner 

En stödkonstruktion definieras enligt europeisk standard SS-EN 1997–1:2005 (2010) 

som en konstruktion vars uppgift är att stödja mark bestående av jord, berg, återfyllnad 

eller vatten där släntlutningen hos det kvarhållna materialet är brantare än vad materialet 

skulle kunna intagit utan stöd. Stödkonstruktioner är alla typer av mur- och stödsystem, 

sammansatta med hjälp av konstruktionselement som utsätts för krafter från ett 

kvarhållet material.  

Stödkonstruktioner delas in i de tre huvudtyper: 

 Gravitationsmur - Bestående av sten- eller betongmurar som hålls på plats genom 

dess egentyngd. 

 Inspända väggar - Bestående av tunna väggar av stål, armerad betong eller trä 

som hålls på plats med hjälp av stöttning, strävning och/eller av ett passivt 

jordtryck.  

 Sammansatta stödkonstruktioner - Vilka är en kombination av gravitationsmurar 

och inspända murar(SS-EN1997-1). 

Exempel på inspända väggar som enbart är stöttade av det passiva jordtrycket är 

konstruktioner bestående av oförankrad spont s.k. konsolspont av stål se figur 20 

(SS-EN1997-1)(Avén, 1984). 

 

Figur 20. Oförankrad konsolspont. (Avén, 1984) 
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6.1 Sponter 

Sponter används vanligtvist tillfälligt vid schaktningsarbete, men även som permanenta 

konstruktioner vid uppförandet av kajer, tätkärnor i dammkonstruktioner och stödmurar. 

Efter de förutsättningar som råder väljs den spontkonstruktion som skall användas, de 

generella spontningsmetoderna som används är tätspont och glesspont. Vid hög 

grundvattenyta och lös jord där den geotekniska undersökningen visar liten förekomst av 

sten och block kan en kontinuerlig tätspont slås bestående av stålprofiler exempelvis U-

spont (figur 21). Sponten hålls samman med hjälp spontlås som efter att ha drivits ner i 

marken bildar färdig tät spontvägg. Vid spontning i lös lera där sponten inte slagits till 

stop kan intilliggande spontprofiler genom spontlåsens friktion drivas ner ofriviligt. För 

att förhindra ofrivillig nedrivning häftsvetsas spontlåsen (Avén, 1984). 

 

Figur 21. U-spont. (Avén, 1984) 

Vid grövre jordarter där slagning av tätspont ej är möjlig (exempelvis vilket beskrivs 

djupare under 6.2 spontbarhet), i blandade moränjordarter innehållande block, sten och 

grus används tekniken glesspont även kallad Berlinerspont. En Berlinerspont utförs 

genom att H-balk, räler eller rör drivs eller borras ner i marken med ett avstånd om 1 – 3 

m. Spontväggen skapas sedan med trävirke, sprutbetong eller stålplåtar som placeras i 

mellan de vertikala profilerna löpande medans schaktning pågår (Avén, 1984). 

Båda tätspont och glesspont kräver i de fall de inte utförs som konsolspont förankring 

(Avén, 1984). 

I de fall där spontning inte är ekonomiskt försvarbar eller tekniskt möjligt kan andra 

typer av stödkonstruktioner användas. Exempel på stödkonstruktioner som kan 

användas är vinkelstödmur, platsgjuten stödmur i betong, slitsmur och grävpålespontvägg 

(Avén, 1984).    
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6.1.1  Förankring av spont.  

De flesta spontväggar som utförs kräver normal förankring om det inte utförs med 

metoden konsolspont. Förankringen utförs för att utböjning och deformation inte skall 

bli för stor, vilket kan ske redan vid 2-3 m schaktdjup. Reaktionskraften förs från den 

sammansatta spontväggen till förankringspunkter med hjälp av hammarband, vilka är 

balkar som går tvärs sponterna. Hammarbanden bakåtförankras med hjälp av 

dragstag/dragpåle i jord eller berg bakom spontväggen enligt figur 22. Hammarbanden 

kan även stöttas med hjälp av strävor/stämp mot schakten botten enligt figur 23. Vid 

slagning av spont där schaktning utförs till berg kan spontens underkant fixeras med 

dubb fäst i berget enligt figur 23(Avén, 1984).  

 

Figur 22. Visar olika typer av bakåtförankring. (Aven, 1984) 

 

Figur 23. Visar stötning med snedsträva och förankring i med bergdubb. (Avén, 1984) 
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6.2 Spontbarhet 

För att det skall vara möjlighet att använda kontinuerlig tätspont är grundförhållandena 

viktiga. Bedömningen av vilken typ av spont som är möjlig att användas görs genom 

geotekniska undersökningar. Visar den geotekniska undersökningen på rester av trävirke, 

byggnadsmaterial, berg, sten och block ner till den nivån sponten är tänkt att slås till kan 

det antas att spontslagning med kontinuerlig stålspont inte möjlig (Ryner, m.fl. 

1996)(Avén, 1984). I en moränjordart är det generellt bara möjligt att slå en kontinuerlig 

spont ett par meter (Ryner, m.fl. 1996). Även friktionsjordarter som är finkorniga kan 

hindra alternativt försvåra spontslagning genom att friktionen mot själva sponten blir för 

stor för att möjliggöra neddrivningen. I hård jord är det enligt Avén (1984) inte möjligt 

att utföra spontslagning djupare än till ca 0,5 m. I finkornig friktionsjordart är det svårt 

att utföra spontning djupare än ca åtta meter. För att spontning skall vara möjlig med 

tätspont bör jordarten ha låg friktion (Avén, 1984). 

6.3 Beräkning av konsolspont 

När en konsolspont saknar förankring måste sponten slås till det att jordtrycket på 

passivsidan överstiger jordtrycket på aktivsidan vilket uppnås enligt jämviktekvationen 

med tillhörande figur 24 (Ryner, m.fl. 1996).  

Villkor: Pp * hp > Pa * ha 

Pp = Resulterande passivt jordtryck 

hp = Avståndet från utgångspunkten till den resulterande tryckkraften. 

Pa = Resulterande aktivt jordtryck 

D= Okorrigerat slagningsdjup vid uppnått villkor. 

0,2*D + D = Korrigerat totalt slagningsdjup vid uppnått villkor. 

 

 

Figur 24. Jämviktsvillkoret enligt Ryner, m.fl. (1996) 
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7 Dimensionering av geokonstruktioner 

enligt eurokod 

7.1 Allmänt om eurokoderna 

År 1975 antog EG-kommissionen genom artikel 95 i romfördraget, ett arbetsprogram, 

kallat Eurokodprogrammet för byggområdet. Programmet hade som målsättningen att ta 

bort tekniska handelshinder och samordna tekniska specifikationer för byggområdet 

genom att ta fram ett gemensamt regelverk för dimensionering. Eurokodprogrammet 

genomfördes under femton års tid och resulterade i framtagandet av den första 

generationen av europeiska normer för dimensionering inom byggområdet (SS-EN 1997-

1:2005, 2010). 

År 1989 beslutade EG-kommisionen samt dess, och EFTAs medlemsländer ett avtal om 

att publicera eurokoden, och att ge denna status som europastandard (EN). 

Eurokod programmet omfattar 10 standarderna betecknas enligt SS-EN 1997-1:2005 

(2010): 

 SS-EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler 

 SS-EN 1991: Laster på bärande konstruktioner 

 SS-EN 1992: Dimensionering av betongkonstruktioner 

 SS-EN 1993: Dimensionering av stålkonstruktioner 

 SS-EN 1994: Dimensionering av samverkanskonstruktioner av stål och betong 

 SS-EN 1995: Dimensionering av träkonstruktioner 

 SS-EN 1996: Dimensionering av murverkskonstruktioner 

 SS-EN 1997: Dimensionering av geokonstruktioner 

 SS-EN 1998: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning 

 SS-EN 1999: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

Sedan 2010 gäller Eurokod som nationell standard inom EU, och eventuella 

motstridande nationella standarder är sedan dess upphävda, och gäller därmed även som 

svensk standard. För mer information se SS-EN 1997-1:2005 (2010). 

Eurokoderna omfattar inte all dimensionering utan lämnar vissa punkter öppna för 

nationella val. De nationella valen finns redovisade i varje lands nationella bilagor vilka i 

Sverige ges ut av Swedish standards institute (SIS). 

Exempel på information som omfattas av de nationella valen är: 
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 Specifika data för landet exempelvis klimatologiska. 

 Använda värden, klasser och metoder där det i eurokoderna finns möjlighet till 

val eller något val inte är gjort. 

 Underlättande och kompletterande information som inte strider mot 

eurokoderna.  

 Hur informativa bilagor skall användas. 

 Föreningen Implementeringskommissionen för Europastandarder inom 

geoteknik(IEG) tagit fram tillämpningsdokument för att inom teknikområdet 

implementera Europastandarder i Sverige(Ryner & Arvidsson, 2011). 

7.2 Dimensionering av geokonstruktioner  

Dimensionering av geokonstruktioner utförs enligt Eriksson och Garin (2008) med en, 

eller en kombination av flera metoder med syftet att inte överstiga några gränstillstånd. 

De metoder som används för dimensionering är: 

 Beräkning genom: analytiska-, semi-empiriska- eller numeriska metoder. 

 Hävdvunna åtgärder 

 Provbelastning och modellförsök 

 Observationsmetod 

7.2.1 Dimensionering genom hävdvunna åtgärder 

Eurokod möjliggör för dimensioneringsfall där beräkningsmodeller inte finns tillgängliga 

eller behövs, dimensionering enligt hävdvunna åtgärder. Dessa skall baseras på: 

- Konventionella dimensioneringsmetoder .  

- Konservativ utformning med betryggande säkerhet mot brott. 

- Tidigare erfarenheter 

och undviker därigenom att gränstillstånden, enligt 7.3 överskrids (SS-EN 1997-1:2005, 

2010)(Ryner och Arvidsson, 2011)(Eriksson och Garin, 2010).  
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7.3 Gränstillstånd enligt Eurokod 

Gränstillståndet är det stadium där en konstruktion inte längre uppnår ställda 

funktionskrav. Sidan 88 i Eurokod 7: SS-EN 1997-1:2005 (2010) beskriver att 

hänsynstagande skall tas vid dimensionering av alla typer av stödkonstruktioner med 

avseende på uppräknade gränstillstånd: 

 förlust av totalstabilitet 

 brott i ett konstruktionselement, såsom en mur, en förankring, hammarband eller 

stämp, eller brott i förband mellan sådana element 

 kombinerat brott i mark och konstruktionselement 

 brott genom hydraulisk lyftning och hydraliskt brott (piping) 

 rörelser i stödkonstruktionen som kan förorsaka kollaps eller påverka utseendet 

eller brukbarheten hos konstruktionen, närliggande konstruktioner eller ledningar 

som är beroende därav 

 oacceptabelt läckage genom eller under väggen 

 oacceptabel transport av jordpartiklar genom eller under väggen 

 oacceptabel förändring av grundvattenförhållandena. 

Vid sammansatta stödkonstruktioner skall även hänsyn tas till följande gränstillstånden 

 bärighetsbrott i jorden under spetsen 

 glidbrott under spetsen 

 brott genom stjälpning 

SS-EN 1997-1:2005 (2010) beskriver att gränstillstånden vid brottgräns och bruksgräns 

skall beaktas.  

7.4 Partialkoefficientmetoden 

Partialkoefficientmetoden är den i huvudsak använda metoden vid analytisk 

dimensionering av geokonstruktioner. Metoden är en förenkling av den 

sannolikhetsbaserade dimensioneringsmetoden ベ-metoden och säkerställer att brott i 

konstruktion inte uppstår genom att reducera de geotekniska egenskaperna med 

säkerhetsfaktorer. Partialkoefficientmetoden är den allmänt accepterade metoden för 

beräkning av jordtryck i Sverige (Ryner, m.fl. 1996)(Eriksson och Garin, 2008).
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8 Fallstudie  

8.1 Inledning 

Fallstudien har utförts vid Dammbron i Köping. I studien har möjligheten att uppföra en 

tät spontkonstruktion för byggnation av fiskväg undersökts utifrån de uppsatta 

frågeställningarna.  

Studien har sedan utförts genom att ta fram och studera de ingångsvärden som råder på 

platsen. Utifrån ingångsvärdena har beräkningar och undersökningar genomförts för att 

besvara frågeställningarna.  

Fallstudien har utförts utan att besöka platsen vid Dammbron i Köping och bygger 

enbart på studier av dokumentation som beskriver platsen och de förhållanden som råder 

på denna. Viktiga källor för fallstudien har i arbetet varit Lindvall (2009) och Fallsvik 

m.fl. (2011).   

8.2 Områdesbeskrivning 

Beläget i Västmanlands län finns Köpingsåns och dess avrinningsområde. Området har 

sitt ursprung i Valstaån och Kölstaån, vilka tillsammans med sjöarna Vågsjön, 

Lundbysjön, Glåpen och Sörsjön bildar Köpingsåns avrinningsområde. 

Avrinningsområdet omfattar totalt 287 km2 och visas i sin helhet i figur 25 . Innan 

Köpingsån rinner ut i Mälaren rinner ån igenom tätorten Köpings centrala delar. 

(Hilding, 2011).  
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Figur 25. Köpingsåns avrinningsområde visas som den blåmarkerade delen av kartan. (SMHI´s Vattenwebb, 

2013) 

Det sista vandringshindret i Köpingsåns avrinningsområde utgörs av dammen vid 

Dammbron. Ägare till dammen är Köpings kommun och den ligger belägen ett område 

som är klassat som fast fornlämning, där dammen är omgiven av flertalet 

byggnadsminnen. Dammen vid Dammbron är en kombination av två konstruktioner, en 

dammkonstruktion och en stålbro(figur 26, 27 och 28) och har idag den huvudsakliga 

uppgiften att hålla en jämn vattennivå igenom Köpings centralort. Stålbron utgör 

Karlbergsgatan, vilken i dagsläget spärrad för daglig genomfartstrafik med bil men 

används med jämna mellanrum för transporter samt gång och cykeltrafik(Lindvall, 2009). 

Dammkonstruktionen är belägen under själva stålbron och utgörs av block- och 

jorddamm försedd med åtta dammluckor placerade på rad. Öppningen där 
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dammluckorna sitter placerade är totalt ca 14,7 m och utgör ett utskov och överfall som 

vattnet får falla över (Lindvall, 2009).  

Som en del av förprojekteringen har Lindvall (2009), utfört avvägning av själva 

dammkonstruktionen på plats vid Dammbron i Köping. De avvägda nivåerna vilka 

Lindvall (2009) redovisar i höjdsystemet RH 1900 (m.ö.h), var vid avvägningstillfället: 

Vattennivån i själva dammen  +2,26 m.ö.h.   

Dammen lägsta tröskelhöjd  +0,89 m.ö.h. 

Vattenyta nedströms dammen +0,24 m.ö.h. 

Ovankant dammluckor  +2,15 m.ö.h. 

För att se de avvägda nivåernas belägenhet i profil hänvisas till figur 28. 

 

Figur 26. Dammbron uppströms dammkonstruktionen. Foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB 
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Figur 27. Dammbron nedströms dammkonstruktionen. Foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB 

 Figur 28. Dammkonstruktionen vid Dammbron i Köping i profil. (Lindvall, 2009) 

  



Fallstudie 

45 

8.2.1 Geotekniska förutsättningar 

Geotekniska ingångsvärden som använts för beräkningar i fallstudien är hämtade från 

översiktlig stabilitetskartering utförd av SGI författad av Fallsvik, m.fl. (2011). Som en 

del i stabilitetsutredningen har Fallsvik, m.fl (2011) utfört geotekniska fältundersökningar 

enligt figur 29. Fältundersökningarna har i Fallsvik, m.fl.(2011) utförts både på plats i 

Köping genom provning vid flera borrpunkter(betecknas med K) och genom kontroll av 

arkivmaterial från äldre stabilitetsutredningar(betecknas med T). Arkivmaterialet från 

äldre stabilitetsutredningar (T) som ligger beläget närmast Dammbron har sökts. Tyvärr 

har detta arkivmaterialet efter kontroll i SGI´s arkiv och kontakt med Köpings kommun 

visat sig oanvändbart och otillgängligt vid utförandet av för beräkningarna i fallstudien. 

För att utföra fallstudien har därför resultat från senaste stabilitetsutredning genom 

borrsektionerna KE och KG använts. 

  

 

Figur 29. Utdrag ur översiktlig stabilitetskartering vilket visar Köpingsån med tillflöden. Provtagningspunkt KE 

resp. KG är markerade i figuren. (Fallsvik, m.fl. 2011) 
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Borrsektionen KE 

Borrsektionen KE ligger belägna ca 700 m uppström och KG ca 300 m nedströms 

Dammbron enligt figur 30. Vid borrsektionen KE har undersökningar med CPT- och 

Jord/bergsondering(Jb), störd provtagning med skruvprovtagare(Skr) och mätning insitu 

med vingborr(Vb) utförts. Resultaten för undersökningen vid KE visas i figur 28 

(Fallsvik, m.fl, 2011). 

 

 

Figur 30. Utdrag ur sonderingsresultaten vilket visar Sektion KE. (Fallsvik, m.fl 2011) 
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Borrsektionen KG 

Vid borrsektionen KG har undersökningar med CPT-sondering, störd provtagning med 

skruvprovtagare(Skr) och mätning insitu med vingborr(Vb) utförts. Resultaten för 

undersökningen vid KG visas i figur 31 (Fallsvik, m.fl, 2011). 

 

 

Figur 31. Utdrag ur sonderingsresultaten vilket visar Sektion KG. (Fallsvik, m.fl. 2011) 

Enligt borrsektionerna KE och KG är vingförsök möjliga till nivån – 4,0 m.ö.h. för 

sektion KE och till nivån – 8,0 m.ö.h för sektion KG. Genom interpolering har 

bedömningen gjorts att spontning är möjligt till djupet ca -5,0m.ö.h. vid Dammbron. För 

fallstudien har lägsta nivån som beaktas valts till – 5,11 m.ö.h. Tungheten på lera har 

enligt sektionerna KE och KG utförda av Fallsvik m.fl. (2011) valts till 15,5 kN/m3. 
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8.2.2 Utformning inlöp 

Inlöpet är enligt Lindvall (2009) tänkt att uppföras uppströms Dammbron längs 

Köpingsåns västra sida genom slagning av en långsträckt konsolspont av stål enligt figur 

32. Inlöpets längdprofil börjar vid Dammbron på nivån +0,89 m.ö.h. och sträcker sig 

som en svagt sluttande backe 90 m upp till inlöpets utskov som ligger på nivån + 2,26 

m.ö.h. enligt figur 33. I själva fiskvägen kommer vattennivån på 0,5 m hållas och 

anslutningen mot själva dammen sker längs uppströms i inlöpet genom ett betongutskov 

och mot Dammbron med en platsgjuten betongkonstruktion(Lindvall, 2009). Inlöpets 

sluttande del har valts att utföras av sandig siltig morän finjordshalt 15 – 40 % med 

maximal stenstorlek på 20 mm enligt (Rönnqvist, 2002).  Den sandigt siltiga moränen har 

enligt Larsson (2008), givits den vattenmättade tungheten 22 kN/m3. 

 

Figur 32: Visar spontens dragning i plan med inritad längdprofil samt sektioner för beräkningsfall. (Lindvall, 

2009) 
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Figur 33. Inlöpets längdprofil. 

8.3 Beräkningsfall 

Beräkningarna har utförts vid tre platser på sponten. Det är benämnda fall 1, 2 och 3 och 

deras läge kan ses i figur 32 och 33. Fallen har valts i samråd med Rankka(muntligen, 

2013) för att beskriva tre olika belastningsfall som sponten utsätts. Dels under normala 

förhållanden när dammen är fylld (fall 1 och 2) dvs. när vattenytan är vid nivån + 2,26 

m.ö.h och ett belastningsfall när dammen är tömd till nivån + 0,89 m.ö.h. (Fall 2). 

8.3.1  Fall 1 

Fall ett har valts ut som ett normalfall vid vilken spontkonstruktionen är tänkt att verka 

vid under normala omständigheter dvs. när dammen är fylld. Fallet beskriver det 

förhållande där vattennivån är på +2,26 m.ö.h i själva dammen och nivån i inlöpet 

är+0,89 m.ö.h och nivåskillnaden är som störst. Fallet ligger beläget längst ner mot 

Dammbron vilken kan ses i figur 33. Figur 34 visar en tvärsektion av fall 1 där det på 

dammsidan dvs. höger sida om sponten är en vattenyta ner till nivån +0,89 m.ö.h. vilken 

följs av lera. I själv inlöpet utgörs enbart botten av lera från +0,89 m.ö.h. och neråt.   
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Figur 34. Tvärsektion för Fall 1. 

8.3.2 Fall 2 

Fall två har valts ut som ett normalfall vid vilken spontkonstruktionen är tänkt att verka 

vid under normala omständigheter dvs. när dammen fylld. Fallet beskriver det 

förhållande där vattennivån är +2,26 m.ö.h i själva dammen och den sandigt siltiga 

moränen i själva inlöpet håller nivån +2,26 m.ö.h. Fallet ligger beläget längst upp i inlöpet 

vilken kan ses i figur 33. Figur 35 visar en tvärsektion av fall 2 där det på dammsidan dvs. 

höger sida om sponten är en vattenyta ner till nivån +0,89 m.ö.h. vilken följs av lera. I 

själv inlöpet utgörs materialet sandig siltig morän från nivån +2,26 m.ö.h. ner till nivån 

+0,89 m.ö.h. där lera tar vid.   
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Figur 35. Tvärsektion Fall 2. 

8.3.3 Fall 3 

Fall tre har valts ut som ett specialfall vid vilket spontkonstruktionen är tänkt att verka 

vid under normala omständigheter dvs. när dammen är tömd. Fallet beskriver det 

förhållande där den sandigt siltiga moränen är på nivån +2,26 m.ö.h i själva dammen och 

dammens botten ligger på nivån +0,89 m.ö.h. Fallet ligger beläget längst upp i inlöpet 

vilken kan ses i figur 33. Figur 36 visar en tvärsektion av fall 3 där det leran dammsidan 

dvs. höger sida om sponten börjar vid nivån +0,89 m.ö.h. I själv inlöpet utgörs materialet 

sandig siltig morän från nivån +2,26 m.ö.h. ner till nivån +0,89 m.ö.h. där lera tar vid.   
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Figur 36. Tvärsektion Fall 3. 
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8.4 Beräkning av jordens dimensionerande värden  

För att kunna beräkna de gränsvärden som råder för jordtrycket har jordens 

dimensionerande värden tagits fram genom att först inhämta de karakteristiska värdena 

från borrsektionerna KE och KG i Fallsvik, m.fl. (2011) redovisad i kap 8.2.1. De 

karakteristiska värdena från KE och KG har sedan interpolerats och utifrån dessa har de 

dimensionerande värdena beräknats enligt partialkoefficientmetoden och Eurokod.  

8.4.1 Beräkning av karakteristiskt värde för odränerad skjuvhållfasthet 

Cu enlig Eurokod 

Beräkningen av odränerad karakteristisk värde för skjuvhållfasthet Cu enligt Eriksson 

och Garin (2008) sidan 23 vilken redovisas enligt tabell 7. 

Kornflytgräns och överkonsolidering beaktas genom empirisk modell enligt nedan: 

Cu = Τfu * (0,43/WL)^0,45 * (OCR/1,3)^-0,15 

Τfu = odränerad skjuvhållfasthet enligt borrsektion KE och KG 

WL = kornflytgräns där WL är extrapolerade värden utgångsvärde enligt borrsektion KE 

och KG mellan 0,6 och 0,8 (Rankka, muntligen)  

OCR = överkonsolideringsgrad (OCR = 1,0 väljs för normalkonsoliderad lera enligt 

Avén 1984 Tabell G04:22b) 

Tabell 7. Odränerad skjuvhållfasthet för Sektion KE och KG 

 

Sektion KE 

Nivå z 

(m.ö.h) 
Τfu WL OCR 

Cu 

(kPa) 

3 22 0,7 1 18,4 

2 20 0,74 1 16,3 

1 15 0,74 1 12,2 

0 15 0,8 1 11,8 

-1 15 0,77 1 12,0 

-2 17 0,74 1 13,8 

-3 19 0,7 1 15,9 

-4 20 0,63 1 17,5 

-5 -  0 0 
 

-6 -      0 0 
 

Sektion KG 

Nivå z 

(m.ö.h) 
Τfu WL OCR 

Cu 

(kPa) 

3 30 0,7 1 25,1 

2 28 0,74 1 22,8 

1 27 0,77 1 21,6 

0 27 0,8 1 24,1 

-1 26 0,77 1 20,8 

-2 26 0,74 1 21,2 

-3 18 0,7 1 15,0 

-4 20 0,63 1 17,5 

-5 20 0,63 1 17,5 

-6 20 0,63 1 17,5 
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8.4.2 Beräkning av dimensionerande värde för odränerad 

skjuvhållfasthet Cud enlig Eurokod 

Beräkning av dimensionerande värde av utförs enlig Ryner och Arvidson (2011) där 

hänsyn tas till osäkerheter som härrör från jordens egenskaper och den aktuella 

konstruktionen.  Beräkning utförs enligt formeln för ett lågt ogynnsamt värde: 

Cud = (1/ϒm)*〝* X   

ϒm1 = 1,5 Fast partialkoefficient för jordparameter för odränerad skjuvhållfasthet enligt 

(BFS 2011:10)   

〝 = Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter kring jordens egenskaper och 

geokonstruktionen  

〝1-4 = 0,9 väljs med hänsyn till mindre fullständig geoteknisk undersökning 

〝 5-6 = 1,05 väljs med hänsyns till att sponten är långsträckt  

〝 7 = 1,0 väljs med hänsyns till jordens brottmekanismer  

〝 8 = 1,0 väljs med hänsyns till lastgivande effekter 

X  = medelvärde av härledda ingångsvärden vilka är interpolerade värden för Cu enligt 

8.4.1 för sektionerna KE och KG redovisade i tabell 7, vilka redovisas i tabell 8 

Tabell 8. Dimensionerande skjuvhållfasthet 

Dimensionerande skjuvhållfasthet Cud 
ϒm  

= 1,5       

Nivå z 

(m.ö.h) 

X  = Cu 

 (kPa) η 1-4 η 5-6 η 7 

η 

8 η Total 

Cud 

 (kPa) 

3 21 0,9 1,05 1 1 0,945 
13,2 

2 19,5 0,9 1,05 1 1 0,945 
12,3 

1 17 0,9 1,05 1 1 0,945 
10,7 

0 16,5 0,9 1,05 1 1 0,945 
10,4 

-1 16,5 0,9 1,05 1 1 0,945 
10,4 

-2 17,5 0,9 1,05 1 1 0,945 
11,0 

-3 16 0,9 1,05 1 1 0,945 
10,1 

-4 17,5 0,9 1,05 1 1 0,945 
11,0 

-5 17,5 0,9 1,05 1 1 0,945 
11,0 

-6 17,5 0,9 1,05 1 1 0,945 
11,0 
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8.4.3 Beräkning av dimensionerande friktionsvinkel Xd och Kad enligt 

Eurokod 

Beräkningen av dimensionerande friktionsvinkel och Kad utförs enligt Ryner och 

Arvidsson (2011)  

Xd = arctan((1/ϒm2)*〝*tan( X  )) 

ϒm2 = 1,3 Fast partialkoefficient för jordparametern med friktionsvinkel enligt (BFS 

2011:10) 

X  = 42˚ karakteristiskt ingångsvärde enligt Larsson (2008) för fast lagrad sandmorän 

vilken anses ha motsvarande egenskaper som sandig siltig morän enligt 8.2.2.  

 n = ∞ antal oberoende prov är oändligt många 

 〝 = Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter kring jordens egenskaper och 

geokonstruktionen  

〝1-4 = 0,95 väljs med hänsyn till geoteknisk undersökning 

〝 5-6 = 1,05 väljs med hänsyns till att sponten är långsträckt  

〝 7 = 1,0 väljs med hänsyns till jordens brottmekanismer 

〝 8 = 1,15 väljs med hänsyns till lastgivande effekter för friktionsjord under vatten 

〝 Total = 1,15 

φd = 38,5˚ 

Kad = tan2(45 – (φd/2)) = tan2(45 – (38,5/2)) 

Kad = 0,23 
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8.5 Beräkning och redovisning av jordtryck för fall 1  

De passiva- och aktiva jordtrycken som sponten utsätts för har tagit fram och beräknats i 

samråd med Rankka(muntligen, 2013), enligt beräkningsmetoder för spont som utsätts 

för långtidslast, redovisad i Ryner (1996) och Avén (1984). Beräkningarna har uppfyllt 

SS-EN 1997-1 genom att dimensionering utförts med hjälp av hävdvunna åtgärder. 

Metoden innebär att överskridande av gränstillstånd undviks, genom att konstruktionen 

kontrolleras med konventionella- och allmänt konservativa- samt erfarenhetsmässiga 

metoder (Ryner och Arvidsson, 2011). Beräkningar och sammanställning av resultat följer 

nedan: 

8.5.1 Beräkning av passivt jordtryck Pp´d1  Fall 1, lera 

Beräkning av det passiva jordtrycket Pp´d1 som sponten utsätts för i Fall 1 har utförts i 

samråd med Rankka( muntligen, 2013) enligt figur G15:28 (Avén, 1984) och fallet för 

permanent spontkonstruktion i Kohesionsjord. Kohesionsjorden beräknas som 

odränerad: 

Pp´d1 = φ * d + 2 * Cud 

Lerans tunghet φ = 15,5 kN/m3  

d = djupet från marknivå 

Cud = dimensionerande skjuvhållfasthet för respektive djup enligt tabell 8 kap 8.4.2. 

Resultat redovisas i tabell 9. 

Tabell 9. Dimensionerande passivt jordtryck Fall 1 

Dimensionerande passivt jordtryck Pp´d1 

Nivå z 

 (m.ö.h.) 

Djup d 

 (m) 

Cud 

 (kPa) 

Pp´d1 

 (kPa) 

0,89 0 10,7 21,4 

-0,11 1 10,4 36,3 

-1,11 2 10,4 51,8 

-2,11 3 11 68,5 

-3,11 4 10,1 82,2 

-4,11 5 11 99,5 

-5,11 6 11 115 
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8.5.2 Beräkning av aktivt jordtryck Pa´d1 Fall 1, vatten på lera 

Beräkning av det aktiva jordtrycker som sponten utsätts för Fall 1 har utförts i samråd 

med Rankka (muntligen, 2013) genom att beräkna leran som en dränerad friktionsjord 

enligt formel i Ryner m.fl. (1996) sidan 30 och samtidigt korrigerats som ett vilojordtryck 

jordtryck där Ka faktorn byts ut mot en faktor K0 = 0,8 enligt Figur G15:28a (Aven, 

1984). 

σa = ペsda * (σv – uda) * tan2(45˚ - φd/2) + uda  => Pa´d1 = K0 * (σv - uda) * ペsda + uda 

Lerans tunghet  φ = 15,5 kN/m3  

Porvattentryck för det aktuella djupet uda = u * d. 

Det aktuella lagret lera och vattens mäktighet d. 

Totalspänning σv = u0 + φ * d  

Porvattentryck för det aktuella djupet uda 

Effektivspänning σ´v = σv - uda  

Jordtryck mot spont från kornskelett Pa = σ´v * K0 

Dimensionerande Jord- och vattentryck mot spont Pa´d = Pa + uda 

Ka  = 0,23 enligt 8.4.3. 

ペsda = 1,0 väljs enligt Ryner m.fl. (1996) 

Resultat redovisas i tabell 10: 

Tabell 10. Aktiv jordtryck Fall 1 

Dimensionerande aktiv jordtryck Fall 1 Pa´d1 

Nivå z 

(m.ö.h) 

Djup d 

(m) 
σv uda σ´v Pa 

Pa´d1  

(kPa) 

2,26 0 0 0 0 0 0 

0,89 1,37 13,7 13,7 0 0 13,7 

-0,11 2,37 29,2 23,7 5,5 4,4 28,1 

-1,11 3,37 44,7 33,7 11 8,8 42,5 

-2,11 4,37 60,2 43,7 16,5 13,2 56,9 

-3,11 5,37 75,7 53,7 22 17,6 71,3 

-4,11 6,37 91,2 63,7 27,5 22 85,7 

-5,11 7,37 106,7 73,7 33 26,4 100,1 
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8.5.3 Sammanställning av jordtryck Fall 1 

Sammanställning av jordtrycket för respektive nivå enligt tabell 9 och 10, grafiskt 

redovisade i Figur 37. 

 

Figur 37. Jordtryckets variation för respektive djup för Fall 1. 

8.6 Beräkning och redovisning av jordtryck för fall 2 

De passiva- och aktiva jordtrycken som sponten utsätts för har tagit fram och beräknats i 

samråd med Rankka(muntligen, 2013). Beräkningar och sammanställning av resultat 

följer nedan: 

8.6.1 Beräkning av passivt jordtryck Pp´d2 för Fall 2, vatten på lera 

Beräkning av det passiva jordtrycket Pp´d2 som sponten utsätts för i Fall 2 har utförts i 

samråd med Rankka(muntligen, 2013) enligt figur G15:28 (Avén, 1984) och fallet för 

permanent spontkonstruktion i Kohesionsjord. Kohesionsjorden beräknas som 

odränerad med ett ovanpåliggande vattentryck Uda vilket vid nivån – 0,89 m.ö.h.: 

Pp´d2 =Uda + φ * d + 2 * Cud 

Lerans tunghet φ = 15,5 kN/m3  

Vattnets tunghet u = 10 kN/m3 

Porvattentryck för det aktuella djupet Uda = u * d 

d = djupet från marknivå 

Cud = dimensionerande skjuvhållfasthet för respektive djup enligt tabell 8 kap 8.4.2. 

Resultat enligt tabell 11: 
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Tabell 11. Dimensionerade passivt jordtryck Fall 2 

Dimensionerande passivt jordtryck Pp´d2 

Nivå z  

(m.ö.h) 

Djup d  

(m) 
Cud (kPa) Uda (kPa) 

Pp´d2  

(kPa) 

2,26 0 0 0 0 

0,89+ 1,37 0 13,7 13,7 

0,89- 1,37 10,7 13,7 35,1 

-0,11 2,37 10,4 23,7 60 

-1,11 3,37 10,4 33,7 85,5 

-2,11 4,37 11 43,7 112,2 

-3,11 5,37 10,1 53,7 135,9 

-4,11 6,37 11 63,7 163,2 

-5,11 7,37 11 73,7 188,7 

8.6.2 Beräkning av aktivt jordtryck Pa´d2 Fall 2, siltig grusig morän på 

lera 

Beräkning av det aktiva jordtrycker som sponten utsätts för i Fall 2har utförts i samråd 

med Rankka (muntligen, 2013) genom att friktionsjorden beräknas enligt Ryner m.fl. 

(1996) sidan 30. Vid övergång mellan friktionsjord och kohesionsjorden vid nivån 0,89- 

har värdet σ´v för den aktuella nivån multiplicerats med faktorn K0. Kohesionsjorden har 

sedan räknats enligt 8.5.2 och redovisas nedan. 

Friktionsjord: 

σa = γsda * (σv – uda) * tan2(45̊  - φd) + uda  => Pad́ = Ka * (σv - uda) * γsda + uda 

Kohesionsjord:  

σa = γsda * (σv – uda) * tan2(45̊  - φd/2) + uda  => Pad́ = Ko * (σv - uda) * γsda + uda 

Lerans tunghet  φL = 15,5 kN/m3 enligt 10.2.3. 

Sandig siltig moräns tunghet φF = 22 kN m3 enligt 8.2.2.  

Lagrets mäktighet = d.  

Totalspänning σv = uda + φ * d  

Porvattentryck för det aktuella djupet Uda = u * d 

Effektivspänning σ´v = σv - uda  

Jordtryck mot spont från kornskelett för kohesionsjord Pa = σ´v * K0 

Jordtryck mot spont från kornskelett för friktionsjord Pa = σ´v * Ka 

Dimensionerande Jord- och vattentryck mot spont Pa´d = Pa + uda 

Ka  = tan2(45̊  - φd/2) => K0 = 0,8 jordtryckskoefficient för dränerad lera i permanent 

konstruktion väljs enligt Figur: G15:28a (Avén, 1984) 



Fallstudie 

60 

γsda = 1,0 väljs enligt Ryner m.fl. (1996) 

Resultat enligt tabell 12: 

Tabell 12. Aktivt jordtryck Fall 2 

Dimensionerande aktiv jordtryck Fall 2 Pa´d2 

Nivå z 

(m.ö.h) 

Djup d 

(m) σv uda σ´v Pa 

Pa´d2  

(kPa) 

2,26 0 0 0 0 0 0 

0,89+ 1,37 30,1 13,7 16,4 3,8 17,5 

0,89- 1,37 30,1 13,7 16,4 13,1 26,8 

-0,11 2,37 45,6 23,7 21,9 17,5 41,2 

-1,11 3,37 61,1 33,7 27,4 21,9 55,6 

-2,11 4,37 76,6 43,7 32,9 26,3 70,0 

-3,11 5,37 92,1 53,7 38,4 30,7 84,4 

-4,11 6,37 107,6 63,7 43,9 35,1 98,8 

-5,11 7,37 123,1 73,7 49,4 39,5 115 

8.6.3 Sammanställning av jordtryck Fall 2 

Sammanställning av jordtrycket för respektive nivå för Fall 2 enligt tabell 11 och 12 

grafiskt redovisade i Figur 38, för fullständig redovisning av det passiva trycket se tabell 

11. 

 

Figur 38. Jordtryckets variation för respektive djup för Fall 2. 
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8.7 Redovisning av jordtryck för Fall 3 

Beräkningar av passivt och aktivt jordtryck för Fall 3 har utförts genom att beräkna Fall 1 

och 2. För Fall 3 motsvarar det passiva jordtrycket det som råder för Fall 1 enligt tabell 9 

och det aktiva jordtrycket motsvarar det som råder för Fall 2 enligt tabell 12. 

8.7.1 Sammanställning av jordtryck Fall 3 

Sammanställning av jordtrycket för respektive nivå för Fall 3 enligt tabell 9 och 12 

grafiskt redovisade i Figur 39. 

 

Figur 39. Jordtryckets variation för respektive djup för Fall 1. 
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8.8 Sammanställning av beräkningsresultat för 

momentjämvikt  

Sammanställning av momentjämvikten för Fall 1, 2 och 3. Momentjämvikten har 

beräknats enligt Ryner, m.fl. (1996) och redovisas som en momentjämvikt vid respektive 

betraktade nivå.   

8.8.1 Sammanställning av beräkningsresultat för momentjämvikt Fall 1  

Beräkning av momentjämvikt vid Fall 1 har lett fram till ett beräkningsresultat som enligt 

tabell 13 visar att det resulterande aktiva jordtrycket är lägre än det resulterande passiva 

jordtrycket ända ner till nivån – 3,11 m.ö.h. Detta visar att villkoret för att spontslagning 

skall vara möjlig uppnås då det passiva trycket är större än det aktiva med en kontinuerlig 

konsolspont först uppnås vid den nämnda nivån.   

Tabell 13. Sammanställning av beräkningsresultat Fall 1. 

Fall 1 uppnås jämviktsvillkoret 

Nivå z 

(m.ö.h) 

Djup d 

(m) 

Pp´ d * ha 

(kNm/m) 
Villkoret 

Pa´ d * ha 

(kNm/m) 
Resultat 

2,26 0 
    

0,89 1,37 0 > 4,23 Uppnås Ej 

-0,11 2,37 13,2 > 22,9 Uppnås Ej 

-1,11 3,37 62,4 > 69,6 Uppnås Ej 

-2,11 4,37 158,2 > 158,5 Uppnås Ej 

-3,11 5,37 333,2 > 304,5 Uppnås 

-4,11 6,37 585,5 > 521,7 Uppnås 
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8.8.2 Sammanställning av beräkningsresultat för momentjämvikt Fall 2  

Beräkning av momentjämvikt vid Fall 2 har lett fram till ett beräkningsresultat som enligt 

tabell 14 visar att det resulterande aktiva jordtrycket är lägre än det resulterande passiva 

jordtrycket ända ner till nivån – 0,11 m.ö.h. Detta visar att villkoret för att spontslagning 

skall vara möjlig då det passiva trycket är större än det aktiva med en kontinuerlig 

konsolspont först uppnås vid den nämnda nivån.   

Tabell 14. Sammanställning av beräkningsresultat Fall 2. 

Fall 1 uppnås jämviktsvillkoret 

Nivå z 

(m.ö.h) 

Djup d 

 (m) 

Pp´ d * ha  

(kNm/m) 
Villkoret 

Pa´ d1 * ha 

(kNm/m) 
Resultat 

2,26 0 
    

0,89 1,37 4,3 > 5,5 Uppnås ej 

-0,11 2,37 35,4 > 33,2 Uppnås 

-1,11 3,37 126,6 > 102,2 Uppnås 

8.8.3 Sammanställning av beräkningsresultat för momentjämvikt Fall 3 

Beräkning av momentjämvikt vid Fall 3 har lett fram till ett beräkningsresultat som enligt 

tabell 15 visar att det resulterande aktiva jordtrycket är högre än det resulterande passiva 

jordtrycket ända ner den lägst betrakta nivån – 5,11 m.ö.h. Detta visar att villkoret enligt 

Ryner, m.fl. (1996) kap 3.4.2 kontinuerlig konsolspont ej uppnås.   

Tabell 15. Sammanställning av beräkningsresultat Fall 3. 

Fall 3 uppnås jämviktsvillkoret  

Nivå z  

(m.ö.h) 

Djup d  

(m)   

Pp´ d * ha 

(kNm/m) 
Villkoret 

Pa´ d2 * ha 

(kNm/m) 
Resultat 

2,26 0 
  

0 
 

0,89 1,37 0 > 5,4 Uppnås Ej 

-0,11 2,37 13,2 > 33,2 Uppnås Ej 

-1,11 3,37 62,4 > 102,2 Uppnås Ej 

-2,11 4,37 158,2 > 226,7 Uppnås Ej 

-3,11 5,37 333,2 > 421,3 Uppnås Ej 

-4,11 6,37 585,5 > 700,3 Uppnås Ej 

-5,11 7,37 937 > 1078,4 Uppnås Ej 
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8.9 Sammanställning av beräkningsresultat för slagningsdjup 

Fall 1, 2 och 3  

Resultatet som studien kommit fram till är att i det aktuella fallet för byggnation av ett 

inlöp i Köpingsån vid Dammbron inte är möjligt att slå en kontinuerlig konsolspont 

enligt tabell 16. Konsolsponten kommer inte kunna hållas på plats enbart av det jordtryck 

den utsätts för p.g.a. att det aktiva jordtrycket överstiger det passiva jordtrycket i Fall 3 

därigenom faller villkoret för Ryner, m.fl. (1996) kap 3.4.2 Konsolspont. Slagningsdjupet 

D är redovisat från nivån + 0,89 m.ö.h. och har beräknat enligt Ryner, m.fl. (1996) enligt 

formeln:  

Slagningsdjupet = D + 0,2 * D  

där D beräknats enigt resultat för momentjämvikt enligt kap 8.8.  

Tabell 16. Redovisnings av slagningsdjup 

Beräkningsfall 

Slagningsdjup 

Baserat på 

momentjämvikt 

(m) 

Resultat 

enligt 

villkoret 

D + 0,2 * D 

(m) 

Fall 1 4 4,8 

Fall 2 1 1,2 

Fall 3 Uppnås ej Uppnås ej 
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9 Analys 

Syftet med examensarbetet har varit undersöka om det finns möjlighet att uppföra ett 

inlöp med hjälp av en kontinuerlig stålspont i dammen vid Dammbron i Köpingsån i 

Köpings kommun i anslutning till befintlig dammkonstruktion.  

Frågeställning 1: Vilken jordlagerföljd är aktuell i området för Dammbron? 

För att svara på denna frågeställning har jag använt mig av SGI´s stabilitetskartering och 

dess uppgifter. Bedömningen av jordlagerföljden för det aktuella området har gjorts 

genom att i fallstudien studera analyser och resultat från genomförda provtagningar och 

sonderingar vid de två borrsektionerna KE och KG.  

Omrörd provtagning som utförts med hjälp av skruvprovtagare vid borrsektionerna KE 

och KG visar efter analys att marken består av kohesionsjordart i formen gyttjig lera i de 

övre jordlagren följt av lera på de lägre nivåerna.   

De utförda CPT-sonderingarna vilka är 3 till antalet för varje borrsektion visar i samtliga 

fall ökande spetstryck vid ytan samt under nivån för störd provtagning och i majoriteten 

av fallen har CPT-sonderingarna avslutats med stop. Vid sektion KE visar den 

jordbergsondering som följt CTP-sonderingen förekomsten av block under nivån – 4,0 

m.ö.h.  

Resultaten från de utförda sonderingarna tyder på att de övre jordlagren består av 

kohesionsjordart som fodrar relativt lågt neddrivningstryck. Kohesionsjordarten följs 

sedan av lager med friktionsjordart innehållande block och sten på de lägre nivåerna.  

Studien av borrsektionerna KE och KG gett en viss bild över hur jordlagerföljden kan 

tänkas se ut i den dal som utgör Köpingsån i anslutning till Dammbron. Tyvärr är 

provtagningarna inte utförda med sådan täthet och närhet till Dambron för att kunna 

bedöma jordlagerföljden mer ingående. För att mer noggrant kunna bestämma 

jordlagerföljden i anslutning till Dammbron måste fler geotekniska undersökningar 

genomföras.  
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Frågeställning 2: Möjliggör rådande markförhållanden i Köping nedslagning av 

kontinuerlig stålspont? 

När det gäller nedslagning av en kontinuerlig stålspont, föreligger det ej några problem i 

Köping pga. att marken övre nivåer består av kohesionsjordart.  

De interpolerade sonderingsresultaten visar inte på förekomst av block och sten ner till 

den interpolerade nivån ca – 5,0 m.ö.h. vilket varit till grund för den i fallstudien lägst 

betraktade nivån – 5,11 m.ö.h. 

I och med att bedömningen bygger på interpolerade värden och att de betraktade 

borrsektionerna KE och KG visar på skiftande nivåer för stop vid CPT-sondering är det 

svårt att göra en bedömning för slagningsdjupet vid Dammbron. För att mer noggrant 

bestämma det djup till vilket slagning av kontinuerlig stålspont är möjligt vid Dammbron 

måste fler geotekniska undersökningar genomföras.  

Frågeställning 3: Är det möjligt vid Dammbron att utföra den kontinuerliga 

stålsponten som en oförankrad konsolspont som enbart är inspänd genom passivt 

jordtryck? 

Vid de förhållanden som dammen verkar vid under normala förhållanden dvs. när 

dammen är fylld och håller vattennivån om 2,26 m.ö.h. vilket har redovisats genom 

beräkning av Fall 1 och 2 kommer konsolsponten att klara av att hållas inspänd av det 

passiva jordtrycket. 

Vid det förhållande som råder då dammen är tömd vilket redovisas genom beräkningar i 

Fall 3 kommer det passiva jordtrycket ej klara av att hålla emot det resulterande aktiva 

jordtrycket.  

Därmed faller möjligheten att utföra konstruktionen med en kontinuerlig konsolspont 

som enbart är inspänd av det passiva jordtrycket.
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10 Slutsats och rekommendationer 

Jordlagerföljden har någorlunda kunnat bestämmas med det geotekniska material som 

funnits tillgängligt.  

Det geotekniska materialet har även visat att de markförhållanden som råder i Köping 

möjliggör en nedslagning av en kontinuerlig stålspont.  

Studien har även visat att det under normala förhållanden för de beräkningsfall (Fall 1 

och 2) när dammen är fylld på vatten går att utföra spontkonstruktionen för byggnation 

av inlöpet med en kontinuerlig konsolspont av stål. 

Det beräkningsfall (Fall 3) som visar när dammen är tömd och sponten utsätts för ett 

aktivt jordtryck från det fyllnadsmaterial som inlöpets upptröskling utgörs av har dock 

visat att konstruktionen ej uppnår momentjämvikt enbart inspänd av ett passivt jordtryck 

vilket omöjliggör att konstruktionen utförd med hjälp av konsolspont.  

Tänkbara åtgärder och rekommendationer för att få den kontinuerliga stålsponten att 

vara stabil, är att förankra den med stag eller stötning vid inloppet. 

Andra tänkbara åtgärder för att utföra konstruktionen skulle vara att gjuta en 

konstruktion i betong, alternativt använda sig av förtillverkade T-stöd utförda i betong 

stöttade av täta jordmassor. 

10.1 Rekommendationer och fortsatta studier  

För att stålsponten skall kunna fungera i verkligheten måste även hänsyn tas till fler på 

platsen rådande förutsättningar än de förutsättningar examensarbetet haft möjlighet att 

belysa. Faktorer som examensarbetet inte tagit upp men som kan/bör undersökas genom 

fortsatta studier är: 

 Eventuella sättningar vid belastning av det tillförda friktionsmaterialet bör 

beräknas. 

  Totalstabiliteten med hänsyn tagen till ev. glidytor i leran pga. ändrade 

belastningsförhållanden bör undersökas.  

 Förändringen av de hydrologiska förhållanden som konstruktionen medför i och 

omkring dammen bör undersökas.  

 Vilka konsekvenser ett brott i konstruktionen skulle innebära bör undersökas. 
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 Omgivningens befintliga infrastruktur gällande el och vattenledningar bör 

undersökas. 

  Konstruktionen påverkan på omgivningen och dess byggnadsminnen bör 

undersökas. 

 Utförande av konstruktionen i alternativa material. 

 Kostnadsaspekter. 

 Konstruktionsmetoder vid alternativa grundförhållanden såsom berg eller block.  

 Metoder för dimensionering av det passiva jordtrycket, enligt Eurokoden, för 

stödkonstruktioner som utsätts för belastning under lång tid. 
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