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Sammanfattning
När en spont installeras finns det inget vedertaget sätt att, utifrån den marktekniska
undersökningsrapporten som tas fram på projekten, avgöra om en friktionsjord kommer vara
lätt- kontra trögdriven, med ett frihängande vibrationsaggregat. TESPA, Technical European
sheet piling association, har dragit slutsatsen att drivhastighet långsammare än 8 mm/sek, eller
230,4m per dag, definierar drivbarheten som trögdriven.
En markteknisk undersökningsrapport består av att en rad olika geotekniska
undersökningsmetoder har utförts och sammanfattats i ett dokument. Informationen i
rapporterna varierar beroende på vilken sonderingsmetod som används, men vanligt
återkommande sonderingsmetoder är hejarsondering samt CPT-sondering. Ur dessa två framgår
jordlagerföljder, spetstryck, mantelfriktion, portryck, friktionsvinkel och odränerad
skjuvhållfasthet mm. Dessa värden används av konstruktören att beräkna på hållfasthet och
bärighet.
Denna studie syftar till att först identifiera ett lättdrivet och ett tungdrivet projekt enligt TESPA.
Sedan skall undersökningen belysa om det finns något samband mellan mätdata från en
marktekniska undersökningsrapport.
De två projekt som valts ut för jämförelse är projektet Bornsjön, en spontgrop i Stockholm
kommun, samt ytterligare en spontgrop på Södertälje sjukhus. Projektet Bornsjön definierades
som ”inte trögdrivet” och Södertälje sjukhus som ”trögdrivet” i enlighet med TESPA:s
definition. Efter att data har jämförts, kan ett samband mellan den uppmätta mantelfriktionen
från hejarsonderingen samt den uppmätta mantelfriktionen från CPT-sonderingen, kopplas till tung
drivbarhet.
Rapporten utgår från en hypotes om att drivbarhet kan kopplas till geotekniska undersökningar av
typen CPT-sondering och hejarsondering. Eftersom hypotesen enbart testas på två projekt och
inte tar hänsyn till placering av sonderingspunkter i förhållande till spontens placering, kan inte
ett specifikt värde anges för trög drivbarhet på varken hejarsonderingsslag eller mantelfriktionen.
Trots detta, kan slutsatser dras om huruvida ett projekt är trögdrivet eller inte från den
marktekniska undersökningsrapporten.
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Abstract
In today’s way of installing a sheet pile in a non-cohesive soil, there is no well-known way to
determine whether a sheet pile will be difficult driven or easily driven, based from the ground
assessment made for each project (MUR). TESPA has concluded that driving speed of a sheet
pile lower than 8 mm/second or 230,4m installed sheet piles per day defines drivability as
difficult.
A ground assessment consists of numerous geotechnical survey methods that has been made and
summarized in one document. The information in the document varies after which type of
probing method that has been used for the mission. Usually recurrent probing methods are
dynamic probing and CPT.
The purpose of this study is to identify if the ground assessment is sufficient to determine if a
project will be difficult driven in a non-cohesive soil.
Since the hypothesis is based on two projects, and it does not take the placement of the probes in
to account compare to the actually location of the sheet piles, a specific value from the ground
assessment cannot be established for the drivability. Despite this, after comparing the two
projects, a high value of the dynamic probing can indicate when a mission will be difficult driven.
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–
–
%
–
–
MPa
–
%
–
–
kPa
–
kPa
mm/s
kNm/m
kPa
kPa
grader

Portrycksparameter
Byggnadsgeologiska sällskapet
Cone Penetration Test, Sonderingsmetod
Mantelfriktion
Hejarsondering, sonderingsmetod
Antal slag/0,2 meter sjunkning
Lagringstäthet
Jord bergsondering, sonderingsmetod
Markteknisk undersökningsrapport
North America Steel Sheet Piling Associator
Spetstryck
Dynamisk låsmotstånd
Friktionskvot
Svenska Geotekniska Föreningen
Statens Geotekniska Institut
Skjuvhållfasthet
Technical European Sheet Piling Associator
Portryck
drivhastighet av spont
Slagningsarbete för betongpålar
Generellt portryck
Odränerad skjuvhållfasthet
Friktionsvinkel

Symbol 1: CPT-sondering som är utförd i MUR.
Symbol 2: Hejarsondering som är utförd i MUR.
Symbol 3: Jord bergsondering som är utförd i MUR.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

En spont används oftast där schaktens totala djup omöjliggör schaktlutningar, detta kan vara i
t.ex. tätbebyggda områden, eller där markens hållfasthet på ett sätt omöjliggör att endast
schaktning räcker till. Sponten består oftast av stål och kommer i många utföranden: U-profil, Zprofil etc., mest förekommande typen, som har valt att studeras i denna rapport, är spont med Uprofil (Viking K, 2002).
Innan ett grundläggningsarbete påbörjas skall en markteknisk undersökningsrapport framställas. I
denna
undersökningsrapport
tas
förutsättningarna
fram
för
området
där
byggnaden/anläggningen skall uppföras. Geotekniska egenskaper av markens innehåll fastställs
genom fältundersökningar och laboratorieundersökningar som sedan sammanställs i en rapport,
markteknisk undersökningsrapport (MUR) (Golder Associates, 2014). ”Enligt min mening används
idag de geologiska parametrar som tas fram i marktekniska undersökningsrapporter till väldigt liten del för att
bestämma vilken typ av maskin som skall användas för spontningsarbetet. I större utsträckning används
förekomst av block i jorden samt eventuellt djup till berg” (Enkel O, 2017). Dagens arbetssätt anger inte
vilken maskin som skall användas med avseende på drivbarhetsparametrar som går att utläsa från
den marktekniska undersökningsrapporten. Istället bestäms maskinvalet utifrån tyngden på
spontplankan samt företagets tillgänglighet till maskiner (Enkel O, 2017). Väljs fel maskin kan
problem uppstå före både beställaren och entreprenören eftersom anbudssumman inte stämmer
överens med de verkliga kostnaderna som sedan uppstår.

1.2

Problembeskrivning

När en spont drivs ned i friktionsjordar händer det att vald maskin inte klarar av att driva till
önskat djup. När detta sker kan maskinen antingen bytas ut mot en kraftigare eller så kan ett
annat förstärkningssystem användas. De gånger spontmaskinen har bytts ut mot en kraftigare,
som sedan resulterat i att sponten drivits ner till det önskat djup, skulle det vara enklare om rätt
maskin använts från början. Om svar skulle kunna ges på detta i ett tidigare skede utifrån de
marktekniska undersökningsrapporterna skulle tid och pengar kunna sparas för såväl beställare
som entreprenör.
Frågeställningen lyder således: Kan man från den marktekniska undersökningsrapporten välja vilken
maskin som ska användas vid spontdrivning på ett projekt?

1.3 Syfte, målsättning och hypotes
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Syftet med denna rapport är att hitta samband mellan drivbarhet och jordparametrar, genom att
undersöka marktekniska undersökningsrapporter där spontplankan drivits ner med hjälp av ett
frihängande vibrationsaggregat i en friktionsjord. Med utgångspunkt utifrån de marktekniska
undersökningsrapporterna har denna rapport undersökt om det finns ett samband mellan de
utvärderade jordparametrarna ur dessa och drivbarhet av spont i friktionsjordar. Målet är att hitta
parametrar som indikerar till tung drivbarhet redan i projekteringsskedet.
Vår hypotes för att hitta ett samband har baserats på följande parametrar:
•
•
•
•
•

Mantelfriktion från CPT-sonderingSpetstryck från CPT-sondering
Portryck från CPT-sondering
Skjuvhållfasthet från CPT-sondering
Friktionsvinkel från CPT-sondering
Antal slag utvärderat från hejarsondering (HfA)

Vi har jämfört resultatet från hejarsonderingen mot CPT-sonderingen. Antalet slag från
hejarsonderingen tror vi kan vara en parameter som har stor betydelse för att förutsäga drivbarheten
på spont. Sonderingsmetoderna jämförs också emot varandra för att undersöka skillnader i
projekten.

1.4

Avgränsningar

Rapporten har avgränsats till att undersöka två slutförda spontningsprojekt utförda i friktionsjord.
Båda projekten har utförts med ett frihängande vibrationsaggregat.

1.5

Metod

Denna kvantitativa studie har utförts genom analys av marktekniska undersökningsrapporter som
finns upprättade på två avslutade projekt. Sammanställning av inhämtad data har gjorts i
diagram för att enklare få uppfattning kring värden ur den marktekniska undersökningsrapporten.
De marktekniska undersökningsrapporterna ger information om vilka sonderingsmetoder som
har använts under fältundersökningarna samt data från sonderingsmetoderna. Från projekten
finns protokoll på spontningen, när det ägde rum och hur många meter som spontats.
En litteraturstudie ligger till grund för analys av data och information som finns i den marktekniska
undersökningsrapporten, MUR.
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2. Metod
2.1

Beskrivning av metodval

För att få en övergripande förståelse för innehållet och tolkningen av de marktekniska
undersökningarna är det viktiga att börja med en beskrivning av ämnet. Det innebär att en
empirisk deskription har legat till grund för studien som undersökts. Den empiriska deskriptionen
om spontningsarbeten och de marktekniska undersökningsrapporterna bygger på en
litteraturstudie.
När den empiriska deskriptionen gett en vetenskaplig grund att stå på skall fallstudien
undersökas: Att faktiskt hitta en parameter som kan bestämma drivning av spont i friktionsjord.
Fallstudien baseras på att kvantifiera data, en begränsning har gjorts att endast se över rådata,
d.v.s. parametrar som anges som ett värde eller som resultat av en mätning.
Rapporten kommer sedan att utmynna i att försöka hitta svaga parametrar på två avslutade
projekt. Eftersom rådata kommer att jämföras blir rapporten en fallstudie; många olika
parametrar undersöks på ett fåtal projekt (Le Duc M, 2011).

2.2 Litteraturstudie
En litteraturstudie är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett
vetenskapligt syfte (Håman L, Prell H och Lindgren E-C, 2015). Genom att göra en
litteraturstudie har den vetenskapliga informationen som behövs inom ämnet tagits fram, detta
för att kunna styrka vår bakgrund och ge oss en bättre kunskap inom området. Kunskap
behövdes inom området för att kunna gå vidare med undersökningen. Genom att göra en
litteraturstudie förstärktes förståelsen för hur en markteknisk undersökningsrapport är utförd
samt att en bredare förståelse för hur dessa läses av. Litteraturstudien har även bidraget till en
ökad förståelse för vad de ingående parametrarnas resultat visar och avgörande faktorer som
påverkar drivningen när det kommer till att vibrera ner en spontplanka i marken.
I den här studien har information hämtats från tidskrifter, akademiska avhandlingar,
branschrapporter, studentuppsatser (examensarbeten) samt vetenskapliga rapporter/artiklar.
Genom att använda studentuppsatser lades en bra grund för att förstå branschrapporterna och de
vetenskapliga rapporterna. Att utgå ifrån studentuppsatser är inte alltid helt tillförlitligt, men det
gav oss en enklare förståelse av ämnet.
Av de projekt som har undersökts i denna rapport har det framgått i den marktekniska
undersökningsrapporten att de olika sonderingsmetoderna har utförts med hjälp av
metodbeskrivningar från svenska geotekniska föreningen (SGF). Metodbeskrivningarna är
rekommendationer och standarder som är sammansatt i ett dokument där det står hur en typ av
sonderingsmetod skall gå till, både utföranden, utrustning som ska användas och vad som mäts.
Eftersom rapporten är avgränsad till att se över slutförda projekt inom Sverige ses detta som en
mycket god källa för arbetet.
För att få tag på litteratur till litteraturstudien har olika databaser använts. De databaser som har
använts i denna rapport är Google Scholar och Högskolan i Halmstad databas OneSearch. Även
sökning av böcker i bibliotek har gjorts.
3

En nackdel med att använda en litteraturstudie är att det inte går att använda vilken litteratur som
helst. Den litteratur som är inhämtad har granskats och hänsyn till källkritik har tagits. SGF och
SGI som har tillverkat svensk metodbeskrivning av sonderingstyperna anses som en bra källa då
många företag utgår utifrån dessa. En nackdel med en litteraturstudie är att fel information kan
hittas. Många av de rapporter som hittades under litteraturstudien var finansierade av företag,
vilket medförde att observansen har ifrågasatts. Informationen i rapporterna behöver således inte
vara inkorrekt men det kan finnas bakomliggande anledningar eller orsaker om ämnet som inte
lyfts fram eftersom det skulle kunna skada företagets anseende.

2.3 Fallstudie
Rapporten består utav en fallstudie där jämförelser av två olika spontningsprojekt har gjorts. En
fallstudie innebär att rådata från de marktekniska undersökningarna och spontprotokoll har
analyserats, baserat på två slutförda spontningsprojekt. Projekten som tilldelades av vår
handledare på Skanska grundläggning nord är projekt som är definierade som tungdrivet samt
lättdrivet av spontmaskinisten, men som i rapportens avhandlande del styrks av TESPA:s
definition för tung drivbarhet. Att rapporten utgår ifrån en definition av tung drivbarhet kan bli
negativt för resultatet och kan således lyftas fram av framtida opponenter för att hävda resultatets
utfall. Vi anser dock att risken att spontmaskinisten skulle ha drivit för löst eller liknande är
minimala och gör därför ingen intervju eller dylikt med dessa för att styrka vårt resonemang att
tung drivbarhet ägde rum.
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3. Jordarter
3.1

Friktionsjord

En friktionsjord är en jord som innehåller grövre fraktioner d.v.s. korn som är större än 0,06 mm,
vilket utgör en gräns mellan finsand och grovsiltfraktioner. Till friktionsjordar räknas sand, grus,
sten eller block och en friktionsjord kan även innehålla en blandning av dessa material. Skillnaden
mellan friktionsjord och kohesionsjord är att en kohesionsjord har en vattenhinna mellan dess
korn som gör att kornen inte är i kontakt med varandra. I en friktionsjord är det tvärtom, kornen
har direkt kontakt med varandra utan en mellanliggande vattenhinna, detta gör att en
friktionsjords hållfasthet byggs upp av friktionskrafter som råder mellan kornen. Genom att
tillämpa fältförsök och sonderingsmetoder kan deformationsegenskaperna för en friktionsjord
bestämmas (Wilhelmson H och Brorsson I, 1986). Friktionsvinkeln är ett mått på jordens
hållfasthet och kan variera mellan olika friktionsjordar. Storleken på friktionsvinkeln kan påverkas
beroende om jorden befinner sig under eller ovanför grundvattenytan. Befinner sig jorden
under grundvattenytan kommer friktionskraften mellan kornen att minska och detta leder även till
att hållfastheten i jorden minskar (Statens Geotekniska Institut, 2016b).
3.1.1 Morän
Av Sveriges yta består 75% av morän. Morän är en blandning av olika jordarter som bildades
genom materialavlagring från inlandsisen. Processen innebar att isen bröt loss, krossade och
transporterade material från berggrunden som sedan blandades med äldre jordarter. När isen
sedan smälte uppstod det en blandning av den osorterade massan och morän bildades
(Lundström, Odén och Rankka 2015). Större delen av de moränarter som finns i Sverige idag
avsattes under den senaste istiden. Till följd av att morän bildades genom direkt materialavlagring
från inlandsisen innebar det att materialet inte utsattes för någon kornstorlekssortering, vilket
innebär att morän är en så kallad osorterad jordart med sten och block utspridda i en finkornig
grundmassa. Blandningen av morän kan variera i stor utsträckning och kan innehålla block, sten,
grus, sand, silt och lera. Kornstorlekssammansättningen är en stor bidragande orsak till moränens
egenskaper samt att det har stor betydelse för moränens karaktär (Statens Geotekniska Institut,
2016a). Den jordart som utgör den dominerande delen av moränen karakteriserar jordarten. Är
det t.ex. sandmorän kommer jordarten att bete sig som sand. Grovkorniga moräner som
sandmorän och grusmorän beter sig huvudsakligen som friktionsjordar medans de moränerna
med större andel lera och silt har kohesionsjordskaraktär (Lundström, Odén och Rankka 2015).
3.1.2 Silt
Silt består av kornstorlekar mellan 0,0002 till 0,063mm och sammansättningen för silt befinner
sig mellan lera och sand, detta betyder att den har egenskaper från både och. Silt är en jordart
som finns i stor utsträckning över hela Sverige. Silt förekommer dels som jordart och dels som
fraktioner. Fraktion innebär blandkorniga jordar där kornstorleken av materialet varierar. Ren silt
är en sedimentär jordart (Knutsson et al. 1998), det innebär att silt har bildats genom avlagringar
på jordytan och som innan den avsatts transporterats i svagt strömmande vatten (Adrielsson L,
2017). I och med att silt är en blandning av både lera och sand, innebär det att silt har en gradvis
övergång mellan kohesions och friktionsjord, silt kallas därför en mellanjord. Den vanligaste
typen av morän som finns i Sverige finns i områden med berggrund av sandsten och den typen
av jordart kallas för siltmorän (Knutsson et al. 1998). Silt som befinner sig ovanför
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grundvattenytan suger upp vatten till de hålrummen som finns mellan kornen, detta kan medföra
att silt kan suga upp vatten till 15 meter (Lundström, Odén och Rankka 2015). Siltens egenskaper
varierar mycket beroende på hur stor mängd vatten den innehåller. När silt är fuktigt ökar dess
hållfasthet genom att kornen sugs mot varandra och när silt antingen innehåller för mycket eller
för lite vatten försvinner den förbättrade hållfastheten som uppkommer vid fuktighet.
Hållfastheten kan även försvinna helt och hållet om silten antingen är för torr eller för blöt.
Lundström, Odén och Rankka (2015) beskriver siltens hållfasthet vid ett sandslott: är sanden för
torr går det inte bygga och när sanden är fuktig är hållfastheten bra så att slottet kan stå, börjar
det sedan regna kommer det att rasa.
3.1.3 Sand och grus
Sand består av kornstorlekar mellan 0,063 – 2 mm och grus består av kornstorlekar från 2 mm till
63 mm. När jorden är i ett löst lagrat tillstånd kommer friktionsvinkeln att vara ett mått på
jordens hållfasthet. Hållfastheten i sand och grus byggs upp av både tryck och friktionskrafter
som uppstår mellan kornen. Desto högre tryck, desto större blir friktionskraften, vilket kommer
medföra en högre hållfasthet. Storleken på friktionsvinkeln beror på ett antal egenskaper såsom
kornens storlek, hur tätt kornen är packade, kemiska sammankittningar och till viss del även
kornform och kornets ytråhet. För både sand och grus varierar friktionsvinkeln mellan 28-37
grader. För att minska hållfastheten i sand eller grus kan materialet utsättas för vibration. Genom
vibration brister den kemiska sammankittningen som finns mellan kornen. Den kemiska
sammankittningen medför en större friktionsvinkel som i sin tur medför en ökad hållfasthet för
materialet. (Lundström, Odén och Rankka 2015).
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4. Geotekniska undersökningar
”Syftet med att göra en geoteknisk undersökning är för att klarlägga jord-, berg- och grundvattenförhållandena på
en plats eller i ett område samt att bestämma egenskaper hos dessa”(Bergdahl U, 1984). Att erhålla denna
information är av stor betydelse när underlag för dimensionering för anläggningar eller andra
byggnadsverk skall göras. Undersökningarna kan också ligga till grund för dimensioneringar av
grundläggningsförstärkningar och förstärkningsarbeten (Bergdahl U, 1984).
En fältundersökning är den praktiska undersökningen som sker på plats. En person, anställd av
företaget som geotekniker, ansvarar för undersökningsprogram och analys av
undersökningsresultatet. Om inte annat avtalats är geoteknikern ansvarig över att den geotekniska
undersökningen motsvarar satt kvalitetsnivå. En fältgeotekniker är den person som ansvarar att
utförandet sker enligt avtal (SGF:s fältkommitté, 2013). Fältundersökningarna baseras på ISO
eller EN-standarder (Ledin J och Åhsberg T, 2010).
Efter att fältundersökningarna är färdiga kommer resultaten från dessa undersökningar att
sammanställas i en rapport. Denna rapport kallas för en markteknisk undersökningsrapport
(MUR) och utgör underlag till förfrågningsunderlaget. Den marktekniska undersökningsrapporten
är till för att öka förståelsen för den kommande byggarbetsplatsen och lyfta fram de geotekniska
egenskaperna som råder (Ledin J och Åhsberg T, 2010). En Markteknisk undersökningsrapport
kan innehålla (Golder Associates, 2014):
1. Syftet med undersökningen.
2. Underlag för undersökningen.
o Dokument som behövts för planering av undersökningarna.
3. Styrande dokument.
o De standarder som tillämpas för projektet.
4. Geoteknisk kategori.
5. Befintliga förhållanden.
o Topografi
o Ytbeskaffenhet
o Befintliga konstruktioner
6. Lägesbestämning
o Utsättning, inmätning och avvägning av undersökningspunkter.
7. Geotekniska fältundersökningar.
o Utförda fältförsök
o Undersökningsperiod
o Fältingenjörer
o Kalibrering och certifiering
8. Miljötekniska laboratorieundersökningar.
o Utförda undersökningar
o Undersökningsperiod
o Laboratorieingenjör
o Kalibrering och certifiering
o Provförvaring
9. Härledda värden.
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4.1

Sonderingsmetoder

Sondering är ett begrepp som innebär att en undersökning görs av marken. En gemensam faktor
för olika sonderingsmetoder är att en sondspets drivs ner i marken för att registrera data.
Sondspetsen trycks, vrids eller slås ner genom jordlager och mäter då motståndet mot
neddrivningen. Sonderingsmetoderna delas in i två huvudgrupper beroende på hur sondspetsen
drivs ner i marken, statisk sondering och dynamisk sondering. Statisk sondering innebär att
sonden huvudsakligen drivs ner i marken genom statisk belastning som kan kombineras med
rotation för att nå till önskat djup. Dynamisk sondering innebär att sonden drivs ner i marken
med hjälp av följande utföranden, eller en kombination av dessa: slag, rotation, statiskt belastning
eller spolning (SGF:s Fältkommitté, 2013).
En sonderingsmetod används för att utreda jordlagrens mäktighet och relativa fasthet samt för att
bestämma gränsen mellan jord och berg. Dynamiska sonderingsmetoder har normalt bättre
nerträngningsförmåga än statiska metoder, men detta medför att de dynamiska metoderna inte är
lika noggranna och det kan bli svårare att urskilja fasthetsvariationer i lös jord. När
sonderingsmotståndet mäts vid de olika sonderingsmetoderna kan enheten skiljas åt. Data som
presenteras vid dagens sonderingsmetoder är antal halv-varv/0,20 meter sjunkning,
sekunder/0,20 meter sjunkning samt slag/0,20 meter sjunkning (SGF:s Fältkommitté, 2013).
Vid utförandet av dagens sonderingsmetoder värderas sonderingsresultaten från de olika
undersökningsmetoderna mot varandra. Detta görs för att vissa undersökningsmetoder anses
vara mer tillförlitliga än andra. Genom att utvärdera resultat från två olika sonderingsmetoder fås
en ökad uppfattning i den samlade värderingen, t.ex. används JB-2 metoden (jord bergsondering
klass 2), se avsnitt 4.2.3.2 och hejarsondering, se avsnitt 4.2.2, vid mätningar i grovkorniga jordar
för att det kan vara otillräckligt med resultat enbart från JB-2 metoden. Den kompletteras då med
resultaten från en hejarsondering för att få ett starkare underlag (SGF:s jordförstärkningskommitté,
2005).
4.1.1 CPT – Cone penetration test
Cone penetration test, även kallat Cone pentrometer test är den vanligaste sonderingsmetoden
internationellt när det gäller att undersöka markens jordlagerföljd (Ruwhenua Komihana, u.å.).
Den första tillämpningen av CPT-sondering skedde redan år 1935 och fram till 1950 utfördes
mätningar enbart genom mekaniska förhållanden. Efter år 1950 utvecklades sonderingsmetoden
och mätningarna utfördes då även elektriskt. En CPT-sondering går att göra med eller utan
portrycksmätning. När även portrycket mäts kallas sonderingsmetoden för CPTu (Gustafson och
Strömgren, 2015). CPT-sonderingens främsta användningsområde är i sten och blockfria
jordarter i både kohesion och friktionsjordar. Av en CPT-sondering bestäms jordlagerföljden i
marken samt att en uppskattning av jordens geotekniska egenskaper görs. De parametrar som
mäts vid en traditionell CPT-sondering är spetstrycket mot sondspetsen, mantelfriktionen mot
friktionshylsa samt det porvattentryck som alstras vid sondspetsen under neddrivningen, se figur
1 (SGF:s fältkommitté, 2013).
En CPT-sonderings utförande kan variera i storlek. Sonderingen kan utföras med allt ifrån en
liten bärbar utrustning till större tester som utförs med en borrbandvagn. CPT-testerna delas in i
tre olika klasser där varje klass beror av storleken för uppdraget, se rubrik 4.2.1.1. Varje klass har
sina egna fördelar och begränsningar men de olika metoderna utförs på liknande sätt (Ruwhenua
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Komihana, u.å.). En CPT-sondering går till så att en cylindrisk sond trycks ner statiskt i marken
med en konstant hastighet av 20 mm/s. Sonden är 32 mm bred och har en tvärsnittsarea på 1000
mm2 samt en spetsvinkel på 60 grader, se figur 1. Sonden kan normalt tryckas ner 20 meter ner i
marken, eller tills det att den når ett hårt lager av någon form som t.ex. block eller sten. Sonden
innehåller ett elektroniskt mätsystem som samlar in data om marken och dess innehåll. (SGF:s
fältkommitté, 2013).
I den marktekniska undersökningsrapporten redovisas CPT-sonderingen som en cirkel där cirkelns
nedre halva är ifylld samt att det under cirkeln finns en triangel som pekar nedåt, se
nomenklaturlistan symbol 1. Spetstryck, mantelfriktion samt portryck redovisas i ett diagram där
den vertikala axeln redovisar djupet och den horisontella axeln redovisar trycket (MPa/kPa)
(Svenska Geotekniska Föreningen [SGF] och Byggnadsgeologiska sällskapet [BGS], 2001).

Figur 1. Ingående delar i en sondspets som används vid en CPT-sondering (Larsson R, 2015).

4.1.1.1 Sonderingsklasser
CPT-sonderna som används i Sverige har normalt en kapacitet av 5 tons spetskraft jämfört med
andra länder där det är vanligt att både 10 tons och 20 tons sonder används. Vid användning av
kraftigare sonder kan sondering ske i fastare jordar men detta kommer medföra konsekvenser
som begränsningar i noggrannhet. Vid sondering i lösa jordar kan sonder med lägre kapacitet vara
aktuella för att få ut en ökad noggrannhet. Till följd av de krav som ställs på noggrannhet vid en
CPT-sondering har SGF i deras rekommendationer och standarder delat in sonderingsmetoder i
tre olika klasser. Klasserna delas in i A, B och C, där klass C är den metod med lägst krav och
klass A den metod som ställer högst krav, se tabell 1 (Larsson R, 2015):
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Tabell 1: Klassindelning av CPT-sondering (Larsson R, 2015).

Klass A. Beteckning CPTA
• Användningsområde: Främst i sand men också i fast jord.
• Uppmätta parametrar: Spetstryck, mantelfriktion, lutning och portryck.
• Utvärdering: Lagerföljd samt egenskaper av all typ av jord.
• Utrustning: Specialkalibrerade 5-tons sonder med med portrycksmätning eller
motsvarande sonder med lägre mätområden.
• Begränsningar: Starkt begränsad nedträngningsförmåga i fast jord och vid inslag
av grövre partiklar.
Klass B. Beteckning CPTB
• Användningsområde: All typ av jord.
• Uppmätta parametrar: Spetstryck, mantelfriktion, lutning och portryck.
• Utvärdering: Lagerföljd samt egenskaper i all typ av jord.
• Utrustning: 5-tons sonder med portrycksmätning.
• Begränsningar: Begränsad nedträngningsförmåga i fast lagrad friktionsjord.
Otillräcklig noggrannhet för en fullgod utvärdering av egenskaper i lös och
medelfast kohesionsjord.
Klass C. Beteckning CPTC
• Användsningsområde: Främst i friktionsjordar.
• Uppmätta parametrar: Spetstryck, mantelfriktion, lutning samt eventuellt portryck.
• Utvärdering: Lagerföljd samt egenskaper i friktionsjord och mellanjord. Om
portrycksmätning utförs kan även jordlagerföljd och ehenskaper mätas i
kohesionsjord.
• Utrustning: 5-10 tons sonder.
• Begränsningar: Grundvattenytan måste bestämmas separat. Vid stora vattendjup
bör sonderingen utföras med portrycksmätning.
4.1.2 Hejarsondering
En vanlig sonderingsmetod i friktionsjordar är hejarsondering. Hejarsonderingens används i
friktionsjordar där andra sonderingsmetoder såsom viktsondering har svårt att drivas ned.
Metoden hejarsondering förekommer i två olika utföranden: HfA och HfB. Svensk erfarenhet
baseras på HfA-metoden. Ur hejarsonderingen mäts antalet slag per 0,2 meter neddrivning av
sondspetsen (Fahkro M 2016).
Hejarsondering tar reda på fastheten i jordar som grus och morän. Metoden tar även reda på djup
till fast botten. För att bestämma max djup vid pålning med betongpålar används värdet för när
hejarsondering inte klarar av att drivas ned längre och detta värde används sedan som ett
referensvärd för drivstopp av betongpålar (Bergdahl U, 1984).
Utrustningen som används vid hejarsondering består av sondstänger, en konad lång sondspets
(90mm lång och 45mm i diameter), en 63,5 kg tung hejare, en slagdyna och ett lyfthuvud, se figur
2. Sonden drivs ned av att hejaren släpps på slagdynan från en höjd av 0,5 meter. Under
neddrivningen noteras antalet slag per 0,20m sjunkning av sonden. Rotationen av stången görs
två gånger per 0,20m sjunkning för att försäkra sig att stången drivs ned rakt. Sondstängerna har
en maximal hållbarhet från en kraft på 60kN, vilket vid slagning mot berg motsvarar ett
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spetstryck på 50MPa. Betongpålars bärförmåga är ca 25MPa och stålpålar ca 150MPa (Bergdahl
Ulf, 1984).
I den marktekniska undersökningsrapporten är symbolen för hejarsondering en cirkel där övre
halvan är ifylld, se nomenklaturlista symbol 2. Motståndet anges som antal slag per 0,2 meter
sjunkning och redovisas i ett stapeldiagram. I stapeldiagrammet framgår det hur många slag det
behövdes för att slå ner sonden 0,2 meter i marken beroende på djupet, samt att beteckning för
de bedömda jordarterna redovisas (SGF och BGS, 2001).
Nackdelarna med hejarsondering kan vara svårigheter att separera spets- och mantelmotstånd.
Ett annat problem med hejarsonderingen är missvisande data från lösare och siltigare jordarter.
För att få ett mer rättvisande svar kan en kombination med spetstryckssondering utförs, till
exempel JB-sondering. (Bergdahl U, 1984).

Figur 2. Ingående delar för att utföra en hejarsondering (Bergdahl U, 1984).

4.1.3 JB-sondering
I början av 1990-talet tog utvecklingen av JB-sondering fart i samband med att nya instrument
för registreringsutrustning blev mer tillgängligt. I slutet av 1990-talet utformades en
metodbeskrivning av SGF:s fältkomitté vid namn "SGF rapport 2:99". I utformningen delades
JB-sonderingen in i tre olika klasser beroende på hur många parametrar som registrerades under
det aktuella sonderingstillfället (SGF:s Fältkommitté, 2012).
Utrustningen som används under en JB-sondering är hydrauliskt drivna borrmaskiner med
borrstänger och bergborrkrona. Under utförandet av sonderingsmetoden kommer slagenergin
från en slaghammare att överföras via ett borrstål vidare till en borrkrona. Denna slagenergi
används för att penetrera det genomborrade materialet. Borrstålet roteras och belastas med tryck
samtidigt som borrkronan både slås och pressas ner i marken (SGF:s fältkommitté, 2013).
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Det huvudsakliga syftet med JB-sondering är att undersöka var gränsen mellan jord och berg är
beläget samt på ett korrekt sätt bedöma bergets struktur och kvalité (SGF:s Fältkommitté, 2012).
JB-sonderingens utrustning har även en förmåga att tränga igenom blockrik jord och fyllning
vilket andra sonderingsmetoder inte har samma möjlighet att klara av. Genom att göra en
undersökning med metoden JB-sondering kan även tjockleken samt läge av block eller andra
hårda hinder fastställas (Bergdahl Ulf, 1984). I den marktekniska undersökningsrapporten
symboliseras en JB-sondering med en cirkel där övre halvan är ifylld, se nomenklaturlista symbol
3. Resultatet visas som ett blockdiagram där sekunder/0,20 meter sjunkhastighet och
sekunder/0,20 meter borrmotstånd visas beroende på hur långt ner i marken undersökningen
görs (SGF och BGS, 2001).
4.1.3.1 JB-sondering klass 1 (JB-1)
Jord bergsondering klass 1 är en simpel klass där undersökningen utförs manuellt. Undersökningen
utförs med borriggar utan registreringsutrustning och tiden mäts för 0,20 meter sjunkning som
antecknas i ett protokoll. JB-1 ger en sämre djupbestämning av bergnivå till skillnad mot de
andra JB-klasserna. JB-1 används då kraven för JB-2 inte uppfylls (SGF:s Fältkommitté, 2012).
Vid Jord bergsondering klass 1 mäts följande parametrar (SGF:s Fältkommitté, 2012):
•
•

Djup
Borrmotstånd

4.1.3.2 Jord bergsondering klass 2 (JB-2)
JB-2 metoden används för att bestämma var bergnivån är samt att grovt bestämma bergets
struktur och kvalité. För att säkerställa att bergytan är nådd, ska sondspetsen borras 3-5 meter ner
i berget. Vid borrning i jord är syftet med metoden att få en uppfattning om jordens
grovkornighet. Vid mätningar i grovkorniga jordar enligt JB-2 metoden är det svårt att få ut ett
tillfredsställande resultat av endast JB-2 metoden, därför kompletteras denna metod med
hejarsondering för få ett mer försvarligt underlag. Under genomförandet av metoden JB-2 ska
matningskraft, hammartryck samt rotationshastighet vara konstanta (SGF:s Fältkommitté, 2012).
Vid jord bergsondering klass 2 mäts följande parametrar (SGF:s Fältkommitté, 2012):
•
•
•
•
•
•

Djup
Borrmotstånd och sjunkhastighet
Matningskraft
Hammartryck
Rotationstryck
Rotationshastighet

4.1.3.3 JB-sondering klass 3 (JB-3)
Jord bergsondering klass 3 är en liknande metod som JB-2. Skillnaderna mellan metoderna är att
utöver parametrarna som JB-2 mäter även JB-3 spolmediatryck och spolmediaflöde. När dessa
parametrar mäts ger det en indikation av tätheten i jord/berg och det fungerar som kontroll samt
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kvalitetsparametrar. JB-3 används främst vid mer komplicerade bergarbeten som t.ex. bergrum
och bergtunnlar (SGF:s Fältkommitté, 2012).
Vid jord bergsondering klass 3 mäts följande parametrar (SGF:s Fältkommitté, 2012):
•
•
•
•
•
•
•

Djup
Borrmotstånd och sjunkhastighet
Matningskraft
Hammartryck
Rotationstryck
Rotationshastighet
Spolmediaflöde
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5

Parametrar från undersökningsmetoder

5.1 Parametrar från CPT-sondering
5.1.1 Spetstryck qt/qc
Spetstrycket är det tryck som varierar med jordens fasthet. För skiktad jord behöver tjockleken på
ett lager vara mellan 0,4-0,7m för att erhålla ett representativt värde i lagrets mitt. För lösare lager
behövs endast 0,2-0,4m. Spetstrycket mäts antingen som det totala spetstrycket eller som det
registrerade spetstrycket, beroende på markens förutsättningar.
Det registrerade spetstrycket mäts främst vid sondering utan portrycksmätning och det totala
spetstrycket, qt, är det motsvarande värdet korrigerat för de felkällor som förorsakats av att olika
vattentryck verkar på olika delar av sondspetsen. Det totala spetstrycket erhålls av total spetskraft
genom tvärsnittsarea, se ekvation 1, och det registrerade spetstrycket erhålls av det okorrigerade
mätvärdet på spetskraften genom tvärsnittsarean, se ekvation 2 (Larsson R, 2015).
=
=

(ekv. 1)

ä
ä

ä ä

å

(ekv. 2)

5.1.2 Mantelfriktion ft (kPa)
Mantelfriktion mäts som ett medelvärde över en sträcka av 134 mm (CPT-sondens längd).
(Larsson R, 2015). Vid olika jordarter erhålls normalt olika mantelfriktioner vid installation av
pålar, se tabell 2.
Tabell 2. Mantelfriktion för pålar i olika jordarter (Terzaghi & Peck, 1948, refererad av Bredenberg och Hintze 1990).

Jordart
Silt och mjuk lera
Hård lera
Lös sand
Tät sand
Tät grus

Mantelfriktion (kPa)
10 - 20
50 - 200
10 – 30
30 - 70
50 – 100

5.1.3 Portryck u (kPa)
Portryck mäts med ett 5 mm högt filter ovanför den koniska spetsen på CPT-sonden. Det
aktuella portryck som mäts under sonderingen beräknas enligt ekvation 3 (Larsson R, 2015):
=

+Δ

(ekv. 3)

Det aktuella portrycket, u, är summan av jämnviktsporttrycket och det genererade portrycket
(portrycksförändringen). (Larsson R, 2015).
5.1.4 Friktionskvot Rft
Friktionskvoten uttrycks som kvoten mellan mantelfriktionen och spetsmotståndet på rådande
nivå, se ekvation 4 (Larsson R, 2015).
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=

(ekv. 4)

5.1.5 Portrycksparameter Bq
Portrycksparameter definieras som kvoten mellan genererat portryck vid normal filterplacering
och nettospetstryck på aktuell nivå, se ekvation 5. σ v0 är rådande överlagningstryck på aktuell nivå
i jorden (Larsson R, 2015).
=

(ekv. 5)

5.1.6 Skjuvhållfasthet
Jordens hållfasthetsegenskaper kan delas in i dränerad samt odränerad skjuvhållfasthet. Dessa
skiljs åt beroende på belastningsfall och jordens konsolideringsegenskaper. Skjuvhållfastheten i
jord beror i huvudsak på friktionskrafter men även cementering och andra bindningskrafter kan
förekomma, detta gäller vid både odränerad som dränerad skjuvhållfasthet. (Möller et al. 2000):
= (σ − u) tan

(ekv. 6)

Ur ekvation 6 beräknas skjuvhållfastheten. Den visar att om portrycket ökar mer än normaltrycket
kommer skjuvhållfastheten minska. Om däremot portrycket är lika stort som normaltrycket kommer
skjuvhållfastheten bli noll och jorden kommer då att övergå till att flyta. Då uppstår ett fenomen som
kallas jordförvätskning (Möller et al. 2000)
5.1.7 Odränerad skjuvhållfasthet
”Den vanligaste metoden att utvärdera den odränerade skjuvhållfastheten ur CPT-sondering baseras på det
uppmätta nettospetstrycket (qt – σv) dividerat med en konfaktor” (Larsson R och Åhnberg H, 2003). I
utvärderingen varierar konfaktorerna för olika typer av jordar, konfaktorerna kan t.ex. variera
med flytgränsen (Larsson R och Åhnberg H, 2003). Beroende av jordens sammansättning varierar de
krafter som skjuvhållfastheten består av. För grovkorniga jordar, jordar med en kornstorlek över
0,063 mm, se rubrik 3.1.3, är det friktionskraften som bestämmer skjuvhållfastheten. Moritz L och
Karlsson M beskriver odränerad skjuvhållfasthet som jordens skjuvhållfasthet i odränerat tillstånd.
5.1.8 Dränerad skjuvhållfasthet
Bestämning av den dränerande skjuvhållfastheten kan uppskattas för grovkorniga jordarter ur
sonderingsmetoder i fält, främst CPT-sondering. Dränerad skjuvhållfasthet beror av jordens
egenskaper såsom jordens friktionsvinkel, deformationsegenskaper samt vilken spänningsnivå
som råder i jorden (Larsson R, 2008). Spänningsnivån i jorden styrs av det vatteninnehåll som
finns i jorden och detta kan vara varierande. Vid ökat vatten eller portryck kommer spänningen
som håller upp kornskelettet att minska som i sig kommer att medföra en lägre hållfasthet (Möller et
al. 2000).
5.1.9 Friktionsvinkel
I grövre jordarter är jordens friktionsvinkel ett mått på hållfastheten. Utvärdering av
friktionsvinkeln i friktionsjordar är förhållandet mellan spetstryck och det effektiva vertikaltrycket.
Friktionsvinkeln varierar med den spänningsnivå som råder i marken och friktionsvinkeln är
därmed ingen konstant parameter (Larsson R, 2015). Jordens friktionsvinkel påverkas av olika
faktorer, dessa faktorer är mineral, ytjämnhet, kornform, kornfördelning, lagringstäthet,
krossningsbenägenhet samt spänningsnivå. Ytjämnheten och jordens kornform, beror på
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materialets historia. Kornformernas utformning och kornfördelning påverkar friktionen och
därmed friktionsvinkeln. En ökad friktion mellan kornen ökar även materialets hållfasthet. Ju mer
osorterad ett material är, desto mindre andelen av materialet utgörs av porer vilket kan medföra
en ökad friktion då kornens kontaktyta blir större. (Larsson et al. 2012). I tabell 3 visas de
empiriska överslagsvärden på friktionsvinkeln hos olika friktionsjordar enligt följande (Larsson R,
2007):
Tabell 3. Empiriska överslagsvärden på friktionsvinkeln i olika friktionsjordar (Larsson R, 2007).
Lagringstäthet
Löst lagrad
Fast lagrad

Sand °

Grus °

Sandmorän °

Grusmorän °

Makadam °

Sprängsten °

28
35

30
37

35
42

38
45

30
38

40
45

5.1.10 Lagringstäthet
Lagringstätheten är en parameter som påverkar motståndet mot skjuvning. När jorden är i ett löst
lagrat tillstånd och skjuvning uppstår, faller kornstrukturen ihop, detta medför en reducering av
jordvolymen då kornen förskjuts i förhållandet till varandra. I en fast lagrad jord sker motsatsen,
kornstrukturen faller inte ihop. Genom att kornen "klättrar" över varandra förskjuts de i
förhållandet till varandra och detta medför en ökad volym. En ökning av volymen pågår tills det
att materialet luckrats upp och skjuvning kan fortsätter under konstant volym (Larsson et al.
2012).
Lagringstätheten uttrycks i % och används för grovkorniga jordar (friktionsjordar). Jordarter kan
klassificeras för grovkorniga jordar efter lagringstätheten, där det fördelas enligt tabell 4 (Eriksson
L G och Larsson M, 2011).

5.2 Parametrar från hejarsondering
5.2.1 Nettoslag, HfA(netto) / N´20
Nettoslag utvärderas vid hejarsondering där antalet slag justerar till nettoslag: HfA (netto) som också
går att uttrycka med N´20 . Antalet nettoslag räknas ut med ekvation 7, där antalet nettoslag är
summan av antalet slag minus mantelfriktionen. Mantelfriktionen är 4 % av vridmomentet
(kNm) (Bergdahl Ulf, 1984;Hanke P och Matini J 2016).
(

)

=

− 0,04 ∗Vridmoment

(ekv. 7)

5.2.2 Friktionsvinkel
Av resultatet från hejarsondering kan friktionsvinkeln för jorden räknas ut enligt ekvation 8.
(Moritz L och Karlsson M, 2016).
= 29 + 2,3 ∗
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(

,

)

(ekv. 8)

Figur 3. Empiriska värden av friktionsvinkeln ur hejarsondering enligt Moritz Lovisa, Karlsson Magnus (2016).

Friktionsvinkeln från hejarsonderingen läses ut från empiriska samband enligt figur 3. Tabell 4
visar sambandet mellan friktionsvinkel, lagringstäthet och antalet slag från hejarsonderingen. För
grus tilläggs en friktionsvinkel med 2 grader och för silt görs ett avdrag på 3 grader. Vid utfylld
eller packad jord divideras sonderingsmotståndet med 1,2 före utvärdering av friktionsvinkeln
(Moritz L och Karlsson M 2016).
Tabell 4. Karakteristiska värden för friktionsvinkel av hejarsondering beroende på lagringstäthet och antalet slag från hejarsonderingen
(Bergdahl et al. 1996 refererad av Dahlberg S, 2012;Moritz L och Karlsson M 2016).

Klassificering

Friktionsvinkel φk

Mycket lös
Lös
Medelfast
Fast
Mycket fast

29-32
32-35
35-37
37-40
40-42
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Hejarsondering
Slag/0,2 m.
0-4
4-8
8-12
12-25
>25

HfA(netto)k

6

Geotekniskt utredning

Att använda vibrationsteknik vid installation av både spont och pålar bygger på samma
grundläggande principer. Det motstånd som friktionsjordar har mot deformationsegenskaper är
starkt kopplat till skjuvmotståndet i jorden (skjuvhållfastheten) och friktion (Viking K, 2002;
North America Steel Sheet Piling Associator [NASSPA] 2005). Enligt Viking K (2002) är
kunskaper om faktorer som påverkar skjuvhållfastheten en nyckel till att bilda en bättre förståelse
av jordens beteende under belastning relaterat till vibrationsdrivning av spont. Syftet med att
använda vibrationstekniken vid installation av spont i friktionsjordar är att införa yttre laster till
den jordvolym där sponten installeras, detta för att sätta jordvolymen i ett tillstånd där den
förlorar sin skjuvhållfasthet, samt minskar friktionen som uppstår mellan sponten och den
omkringliggande jorden (Viking K, 2002; NASSPA, 2015). Vibrationen kommer då tillfälligt att
störa den jord som finns runt om sponten, och kommer då att orsaka en mindre förvätskning,
(jordvolymen beter sig som en vätska en kort stund på grund av vibration) som kommer att
resultera i ett minskat motstånd mellan jord och spont. När sponten vibreras ned i marken krävs
då en liten kraft för att trycka ned denna, kraften blir spontplankans egentyngd samt eventuellt
tryckkraft från maskinen (NASSPA, 2005).

6.1 Frihängande och kranmonterat aggregat
Det finns generellt två olika vibrationsaggregat på marknaden idag. Den första typen är ett
frihängande aggregat som är kopplat till en dieselgenerator, se figur 4. Denna dieselgenerator kan
t.ex. vara en grävmaskin som visas på figur 4. Aggregatet drivs av hydraulik och manövreras
separat från en kontrollpanel. Aggregatet kan variera i vikt beroende på kapacitet på drivbarhet
och förekommer därför i vikter från 150 – 16 000 kg. Nackdelarna med det frihängande aggregatet
är svårigheter att positionera spontplankan rakt men också begräsningar av vikt på spontplankan.
Fördelar är en lägre produktionskostnad och en längre spontningsradie från maskinens mittpunkt
(Viking K, 2002).

Figur 4. Frihängande vibrationsaggregat kopplat på en grävarm. (Lovén K, 2017).
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Den andra typen av vibrationsaggregat är ett teleskopiskt kranmonterad vibrationsaggregat.
Skillnaderna mellan de två typerna är att den kranmonterade ofta är installerad på ett ombyggt
grävmaskinschassi och därav kommer fördelen att lättare kunna positionera in spontplankan i rätt
läge. Fördelarna är också att ett kranmonterat aggregat ger en ökad precision gällande
positionering, drivande och utvinning av krafter. Nackdelar är en högre kostnad och en tyngre
maskin, som kan begränsa dess framkomlighet på vissa byggarbetsplatser, broar o.s.v. (Viking K,
2002).

6.2 Drivbarhetsparameter
Drivbarhet definieras som installerad spont med en hastighet av mm/s (v p) i jord. Åsikterna när
drivbarheten definieras som lättdriven och tungdriven är delad. Enligt Viking K (2002) påverkas
drivning av spont i friktionsjord med vibbrationsaggregat av tre huvudsakliga parametrar:
Vibrations-relaterade parametrar, spontplankans typ och profil samt jordrelaterade egenskaper.
Jordegenskaperna som oftast har en inverkan på drivbarhet och som finns tillgängliga på projekt
är enligt NASSPA (2005) främst dessa tre:
•
•
•

Partikelstorlek på kornen, sammansättning och distribution
Jordens densitet
Skjuvparameter och friktionsvinkel

Enligt en omfattande forskning som gjordes vid University of Houston, Texas (USA) år 1993
delades drivbarhetsparametern in i tre olika klasser beroende på om sponten drevs ner i marken
enligt definitionen lätt eller tung drivning. Enligt testet som gjordes under forskningsperioden
kom de fram till att värden där spontdrivning är lätt kontra tungt kan delas in i följande kategorier
och värden, se tabell 5 (Rao, 1993 refererad av Viking K, 2002).
Tabell 5. Drivbarhetsindelning enligt en omfattande forskning vid University of Houston, Texas (USA) där tung, normal och lätt
drivbarhet definieras och presenterar som hastigheten av driven spont redovisas i mm/s (Rao, 1993 refererad av Viking K 2002).

Tung drivning (mm/s)
vp < 22

Normal drivning (mm/s)
22 < vp < 60

Lätt drivning (mm/s)
vp > 60

Enligt Tecnical European Sheet Piling Association (TESPA 95, refererad av Viking K 2002)
angavs ett drivbarhetsvärde (vp) på 8 mm/s, detta värde antas som ett begränsande värde för
drivbarheten av spont.

6.3 Friktionskrafter i spontlåset
Friktionskrafter i spontlåset, eller dynamisk låsmotstånd (R c) i spontlåset, är en faktor som
påverkar drivbarheten av spont i friktionsjordar. Från studier utförda inom området har åtta
parametrar tagits fram som påverkar vibrationsdrivningen till följd av spontlåset och dem är
(Viking K, 2002):
•
•
•

Geometrisk form och storleken av spontlåset
Tillverkningstolerans av spontlåsen
Föroreningar i spontlåset (T.ex. korrosion eller jord som sitter kvar i återanvända
spontplankor)
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•
•
•
•

Friktion som orsakats av jordkorn som befinner sig i spontlåset
Storleken på jordkornen
Mättnadsförhållanden i jorden
Valet av spontmetod i samverkan med arbetsprocess

Att fastställa ett exakt värde för det dynamiska låsmotståndet (Rc) är inte teoretiskt möjligt enligt
Viking K (2002) eftersom en ökad mängd jord kan uppstå i spontlåset under installation.
Låsmotståndet i en spont påverkas av den geometriska formen och storleken av låset, korrosion i
spontlåset samt skador som uppstått vid hantering av spontplankor som ofta är ett resultat av
återanvändandet av använda spontplankor.
Vibrationsdrivning kan reducera låsmotståndet beroende på storleken samt hålrummet mellan de
två spontlåsen som kopplas ihop med varandra. En tät låsningsspalt medför att en mindre mängd
oönskad jord befinner sig i låsningsspalten mellan spontlåsen, detta kan komma medföra en lägre
friktion som kan resultera i ett lägre motstånd för neddrivning av spont (Viking Kenneth, 2002).
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7

Friktionspålar i friktionsjord

Forskning gjord på påldrivning har resulterat i att fyra övergripande faktorer påverkar en påles
drivbarhet i friktionsjordar (Axelsson Gary och Baker Sadek, 2007):
1.
2.
3.
4.

Jordrelaterade faktorer
Installationsrelaterade
Pålrelaterade
Belastningsrelaterade

Av de jordrelaterade faktorerna är det jordens lagringstäthet, elasticitetsmodul, kornform,
kornfördelning samt förekomsten av block och sten som påverkar drivning av pålar. Hur
installationen går till samt utrustningen som används kan även det ha en stor inverkan på
bärförmåga.
Från Axelsson G, Baker S (2007) görs två beräkningsexempel mellan två olika hejarsonderingar
där antal slag registrerats. Utifrån ekvation 9 kan slagningsarbetet som krävs för att slå ner en påle
beräknas baserat på antalet slag som krävs för att slå ner sonden från hejarsonderingen. De två
fallen som tas upp är när sonderingsmotståndet är N 20=10, samt N20=40. Ur ekvation 8 fås då en
ökning med nästan 14 gånger då antalet slag från hejarsonderingen ökar från 10 till 40.
= 3∗

,

(ekv 9)

Påldrivning i friktionsjordar innebär oftast att ett stort drivmotstånd stöts på under installationen.
Anledningen är den att slagenergin breds ut radiellt från pålen ut i jorden, detta medför att en
liten del av slagenergin ger upphov till en permanent sjunkning av pålen. Vid påldrivning
rekommenderas att använda en fallvikt som är minst 25-30 gånger pålens vikt per meter. Vid
sonderingsmotstånd (HfA) större än 40 kan det vara viktigt att veta vilken typ av sondstång som
används vid sonderingen. I en fast lagrad jord ger en massiv sonderingsstång ett mindre
sonderingsmotstånd än vad en ihålig sonderingsstång gör. ”En viktig slutsats är dock att ett
sonderingsmotstånd på N20 > 30 kan vara en varningsflagga för mycket hård påldrivning” (Axelsson Gary
och Baker Sadek, 2007).
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8

Fallstudie – resultat baserat på inhämtad data

8.1 Projektet Bornsjön – Projektinformation och drivbarhet
I Botkyrka kommun har en reningsanläggning med två pumpstationer byggts intill sjön Bornsjön.
Inför projektet gjordes en markteknisk undersökning för området, undersökningen gjordes för att
erhålla underlag om de geotekniska förutsättningarna inför projektering av planerade anläggningar.
Geotekniska fältundersökningar utfördes under perioden mars 2014 till maj 2015. Styrande
dokument för utförd sonderingsmetod samt antalet sonderingspunkter redovisas i tabell 6.
Tabell 6. Utförda sonderingsmetoder och antalet sonderingspunkter vid projekt Bornsjön.

Utförd metod
Hejarsondering
CPT-sondering

Styrande dokument
SS-EN 1997-2
SS-EN 1997-2

Antal sonderingspunkter
3st
11st

Totalt drevs 1070 meter spont ned i marken, vilket totalt tog fem dagar inklusive etablering första
dagen och färdigställande sista dagen. Drivningshastigheten låg på ett snitt om 27 meter i timmen
vilket motsvarar 216 meter spont per dag, dessa värden räknas för alla fem dagarna.
Drivningshastigheten för de tre dagarna då sponten drevs med full kapacitet hade ett snitt om
40,21 meter i timmen, vilket motsvarar 321,7 meter spont per dag. Som framgår av diagram 1
definieras projektet Bornsjön inte som trögdrivet vid dagarna 2, 3 och 4, enligt europeiska
spontkommissionen (TESPA) definition. Sponten installerades med ett frihängande
vibrationsaggregat av typen movax. Jordmaterialet vid projektet Bornsjön bestod av sand och silt
med olika fasthet och med lite inslag av lera med olika fasthet.

Diagram 1. Visar antalet meter spont slagen per dag, samt TESPA:s definition för tung drivbarhet.

8.2 Sonderingspunkter – Projekt Bornsjön
Totalt utfördes tre hejarsonderingar och 11st CPT-sonderingar vid den geotekniska
undersökningen av ”projekt Bornsjön”. Som framgår av figur 5 ligger sonderingspunkterna
15W01 och 15W02A ovanför sponten, 15W05 under sponten och 15W03 till höger om sponten.
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Hejarsondering utfördes vid punkt 15W05, 15W02A och 15W01, se diagram 2, 3 och 4.
Hejarsonderingen vid projekt Bornsjön har drivits ned till 35 meters djup vid vissa punkter, men
eftersom sponten endast är slagen till ett djup av 15 meter är diagramen förkortade till det djupet.
På x-axeln kan djupet m under market utläsas och på y-axeln antal slag, den horisontella linjen
markerar medelvärdet för det angivna intervallet, se diagram 2, 3 och 4.
CPT-sondering utfördes vid punkt 15W01, 15W02 och 15W03, se figur 5. Resultatet från
sonderingspunkterna illustreras överskådligt, med spetstryck, mantelfriktion, portryck samt
friktionskvot i diagram 5, diagram 9 och diagram 13 för respektive punkt. Övriga diagram i
kapitlet gäller odränerad skjuvhållfasthet och friktionsvinkel som är uppskattade värden på
inhämtad data i MUR:en, se diagram 7, 8, 11, 12 och 15.

Figur 5. Sonderingspunkter vid projekt Bornsjön samt att den röda linjen visar var sponten är driven.
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Diagram 2. Antalet slag samt medelvärde för hejarsonderingen vid sonderingspunkt 15W05.

Diagram 3. Antalet slag samt medelvärde för hejarsonderingen vid sonderingspunkt 15W02A
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Diagram 4. Antalet slag samt medelvärde för hejarsonderingen vid sonderingspunkt 15W01.

Diagram 5. Sammanställda värden av spetstryck, mantelfriktions, portryck samt friktionskvot vid sonderingspunkt 15W03.
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Diagram 6. Gemensamt diagram där portryck, totala spetstryck, registrerat spetstryck samt registrerad mantelfriktions sammanställs
vid sonderingspunkt 15W03.

Diagram 7. Den registrerade odränerade skjuvhållfastheten på djupet m vid sonderingspunkt 15W03.

29

Diagram 8. Den registrerade friktionsvinkel på djupet m vid sonderingspunkt 15W03.

Diagram 9. Sammanställda värden av spetstryck, mantelfriktions, portryck samt friktionskvot vid sonderingspunkt 15W02A.
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Diagram 10. Gemensamt diagram där portryck, totala spetstryck, registrerat spetstryck samt registrerad mantelfriktions sammanställs
vid sonderingspunkt 14W02A.

Diagram 11. Den registrerade friktionsvinkeln hos djupet m vid sonderingspunkt 14W02A.
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Diagram 12. Den registrerade odränerade skjuvhållfastheten hos djupet m vid sonderingspunkt 14W02A.

Diagram 13. Sammanställda värden av spetstryck, mantelfriktions, portryck samt friktionskvot vid sonderingspunkt 15W01.

32

Diagram 14. Gemensamt diagram där portryck, totala spetstryck, registrerat spetstryck samt registrerad mantelfriktions sammanställs
vid sonderingspunkt 15W01.

Diagram 15. Den registrerade friktionsvinkeln hos djupet m vid sonderingspunkt 15W01.

8.3 Södertälje sjukhus – Projektinformation och drivbarhet
Den geotekniska undersökningen för Södertälje sjukhus utfördes inför nybyggnation av två nya
byggnader intilliggande Södertälje sjukhus i Stockholm, Sverige. Syftet med undersökningen var
att ta fram förutsättningarna för plattgrundläggning till två nya byggnader. Den geotekniska
undersökningen utgör underlag för bedömning av jordparametrar för dimensionering och även
bestämma förekomsten av lösare jordlager/ lerkörtlar samt förekomst/ djup till berg.
Undersökningarna utfördes under perioden oktober – november 2013. Planeringen inför den
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marktekniska undersökningen har skett med styrande dokument från SS–EN 1997-2 och
utförandet enligt SGF:s geotekniska fälthandbok Rapport 1:96 och EN ISO 22475-1, se tabell 7.
Tabell 7. Utförda sonderingsmetoder och antalet sonderingspunkter vid projekt Södertälje sjukhus.

Utförd metod
Hejarsondering
CPT-sondering

Styrande dokument
SS-EN ISO 224762:2005/A1:2011
SS-EN ISO 22476-1
SGF 1:93

Antal sonderingspunkter
7
1

Totalt drevs 860,8 meter spont ner i marken under sju dagars arbete, vilket resulterade i en
drivningshastighet på 12,24 meter/h, detta motsvarar ett snitt på 97,92 meter driven spont per
dag. Spontningen innebär att projektet uppnår tung drivbarhet enligt TESPA:s definition av
drivhastighet under dagarna 1-6, se diagram 16. Jordmaterialet vid Södertälje sjukhus bestod av
sand med olika fasthet samt kompakt silt.

Diagram 16. Visar antalet meter spont slagen per dag samt TESPA:s definition för tung drivbarhet.
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8.4 Sonderingspunkter - Södertälje sjukhus
Totalt utfördes sju hejarsonderingar och en CPT-sondering vid den geotekniska undersökningen,
se tabell 8. Som framgår av figur 6 ligger sonderingspunkterna 13GA06, 13GA03 och 13GA07
till vänster om sponten, vid dessa sonderingspunkter utfördes hejarsondering. Vid
sonderingspunkt 13GA02 utfördes både hejarsondering och CPT-sondering.
Resultatet från hejarsonderingen utförd vid Södertälje sjukhus presenteras i diagram 17, 18, 19
och 20. Hejarsonderingen utfördes tills det att berg nåtts, vilket låg på fyra, sju respektive nio
meters djup och har därför inte blivit anpassad till spontplankornas längd som i projekt Bornsjön.
På x-axeln kan djupet m under market utläsas och på y-axeln antal slag, den horisontella linjen
markerar medelvärdet för det angivna intervallet vid respektive sonderingspunkt, se diagram 17,
18, 19 och 20.
CPT-sonderingen utfördes vid punkt 13GA02. Sonderingen illustreras överskådligt i diagram 2126, där spetstryck, mantelfriktion, friktionsvinkel, odränerad skjuvhållfasthet och friktionskvot är
presenterade tillsammans med en översiktsbild över uppmätta värden, se figur 6. Vid respektive
diagram presenteras djupet på x-axeln, med undantag för diagram 26 där djupet anges på yaxeln och värden på x-axeln.

Figur 6. Visar placering av sonderingspunkterna 13GA06, 13GA03, 13GA07 och 13GA02 vid projektet Södertälje sjukhus.

35

Diagram 17. Antalet slag samt medelvärde för hejarsonderingen vid sonderingspunkt 13GA06.

Diagram 18. Antalet slag samt medelvärde för hejarsonderingen vid sonderingspunkt 13GA03.
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Diagram 19. Antalet slag samt medelvärde för hejarsonderingen vid sonderingspunkt 13GA07.

Diagram 20. Antalet slag samt medelvärde för hejarsonderingen vid sonderingspunkt 13GA02.
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Diagram 21. Spetstrycket uppmätt från CPT-sondering vid punkt 13GA02.

Diagram 22. Mantelfriktionen uppmätt från CPT-sondering vid punkt 13GA02.
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Diagram 23. Den registrerade friktionsvinkeln vid sonderingspunkt 13GA02.

Diagram 24. Den registrerade odränerade skjuvhållfastheten vid sonderingspunkt 13GA02.
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Diagram 25. Friktionskvot, förhållandet mellan mantelfriktion och spetstryck uppmätt från CPT-sondering vid punkt 13GA02.

Diagram 26. Gemensamt diagram där portryck, totala spetstryck, registrerat spetstryck samt registrerad mantelfriktions sammanställs
vid sonderingspunkt 13GA02.
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Analys och diskussion

9.1 Diskussion av metod
9.1.1 Litteraturstudie
För att på ett bra sätt kunna undersöka resultatet behövdes en bred bakgrundsinformation kring
ämnet. Underlaget är främst inhämtad från Sverige men för att bredda rapporten har även utländskt
material använts. De två utländska källorna, varav en handlar om drivbarhetsklassificering från
Europa, ger d är me d en viss internationell prägel på rapportens innehåll. Litteraturstudiens
betydelse för rapportens fallstudie är avgörande eftersom kunskapen som inhämtats därifrån
ligger till grund för analys av inhämtade värden från den marktekniska undersökningsrapporten.
9.1.2 Fallstudie
Fallstudien har begränsats av de två projekten, Bornsjön och Södertälje sjukhus eftersom innehållet
blev begränsade av de sonderingsmetoder som utvärderats i de Marktekniska undersökningarna
vid just de två projekten. Andra saker som kan påverka drivbarheten såsom spontplankors längd,
bredd eller maskinernas kraft togs inte heller hänsyn till då hypotesen togs fram. Att fallstudiernas
resultat enbart baserar sig på två färdigställda projekt begränsar också slutsatsens tillförlitlighet,
då fler projekt med fler värden kanske skulle ge ett tydligare svar.

9.2 Diskussion av resultat
Av spontprotokollen som uppförts för projektet Bornsjön framgår det att totalt 1070 meter
spont drivits ned i marken om totalt 88 stycken spontplankor under fem dagar. Detta innebär att
definitionen för trögdrivet inte uppnås enligt TESPA:s definition (Viking K, 2002).Vi har gjort ett
antagande att sponten inte drivits med full kapacitet under första och sista dagen vid projekt
Bornsjön, då det den första dagen brukar ske en etablering på arbetsplatsen som innebär att spont
inte har drivits hela dagen. Den sista dagen antogs att färdigställande, där resterande spontplankor
drevs ned och drev därför inte med full kapacitet den dagen (Enkel O, 2017).
Av spontprotokoll som uppförts för Södertälje sjukhus framgår det att totalt 861 meter spont
drivits ned i marken om totalt 151 spontplankor under sju dagar. Detta innebär att projektet
överskrider
TESPA:s
definition
av
trögdrivet
de
sex
första
dagarna.
Eftersom ingen bredd på spontplankan framgick av TESPAS definition av drivbarhet har vi
antagit att definitionen gäller spontplankor vars bredd är 0,6 meter eller odefinierat. De vanligast
förekommande spontplankorna av typen U-profil har en bredd på 0,6 meter, enligt utbudet från
tre oberoende leverantörer (ThyssenKupp GfT Bautechnik, 2010; Skylinesteel u.å; JFE Steel

Corporation u.å.).
Följande osäkerheter och antaganden gör att resultatet inte blir helt tillförlitligt eftersom:
1. Antaganden om att arbete skett 8 timmar per dag inte tar hänsyn till raster, uppkomna
stopptider och andra saker som kan påverka arbetets gång.
2. Antagandet kring att arbete inte sker med full kapacitet första och sista dagen på grund av
etableringstid och färdigställandet kan ifrågasättas eftersom kapaciteten varit högst sista
dagen, se diagram 19, på Södertälje sjukhus.
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3. Spontprotokollets trovärdighet kan ifrågasättas med reservationer från skrivfel av
sammanställare.
4. Spontkapaciteten baseras på m spont slagen per dag och inte antalet spontplankor vilket
har viss betydelse eftersom laddning av nya spontplankor i maskin är tidskrävande.
Trots detta indikerar diagram 1 för projekt Bornsjön samt diagram 16 för Södertälje sjukhus på
att spontning har skett med vissa drivbarhetsskillnader vilket innebär att projekten anses värda att
jämföras.
9.2.1 Sonderingspunkter från projekt Bornsjön och Södertälje sjukhus
På projektet Bornsjön har totalt tre stycken hejarsonderingar och 11 stycken CPT-sonderingar
utförts. Av dessa valdes fyra olika punkter att undersökas. Punkterna 15W01 och 15W05 valdes
att analyseras för att de låg närmast sponten, se figur 5. För att få ett mer tillförlitligt resultat har
även sonderingspunkterna 15W02A och 15W03 analyserats, se figur 5.
På Södertälje sjukhus utfördes totalt sju stycken hejarsonderingar och en CPT-sondering. På
grund av hejarsonderingspunkternas spridning och varians i antal har fyra av dessa sju punkter
valts att jämföras. Tre av punkterna valdes för att det var de punkterna som var lokaliserade
närmast sponten, se figur 6. Den fjärde punkten som valdes att undersökas låg längre bort.
Denna punkt valdes för att det var den enda punkten där både hejar och CPT-sondering
utfördes, se figur 6. Sonderingspunkten där både hejar- och CPT-sondering utfördes har en
jämförelse gjorts mellan de båda projekten för att hitta olikheter, eller likheter mellan dem.
9.2.2 Hejarsondering - projektet Bornsjön
På projektet Bornsjön har tre hejarsonderingspunkter valts att jämföras. Medelvärdet för
resultatet från hejarsonderingen för vardera sonderingspunkt vid projekt Bornsjön redovisas i
tabell 8. Lagringstätheten utifrån hejarsonderingen kan i alla tre hejarsonderingspunkter för
Bornsjön, se diagram 2, 3 och 4, definieras som lös (Eriksson L G och Larsson M, 2011; Moritz L
och Karlsson M, 2016), baserat på medelvärdena från tabell 4.
Tabell 8: Medelvärdet av resultatet från hejarsondering vid projekt Bornsjön.

Sonderingspunkt
15W05
15W02A
15W01

Medelslag, slag per 0,2 meter sjunkning
3,8
8
6

9.2.3 Hejarsondering - Södertälje sjukhus
Vid projekt Södertälje har tre hejarsonderingspunkter valts att jämföras. Dessa tre punkter
analyserades på samma sätt som punkterna för projektet Bornsjön. Medelvärdet för resultatet
från hejarsonderingen för vardera sonderingspunkt vid Södertälje sjukhus redovisas i tabell 9.
Tabell 9: Medelvärdet av resultatet från hejarsonderingen vid Södertälje sjukhus.

Sonderingspunkt
13GA06
13GA07
13GA02

Medelslag, slag per 0,2 meter sjunkning
54,7
35,3
20,4
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Av de hejarsonderingspunkter som analyserades har den punkt med högst medelvärde legat
närmast sponten och den med lägst slag var den punkt som låg längst ifrån sponten.
Lagringstätheten utifrån tabell 4 definierar medelvärdena vid 13GA06 och 13GA07 som mycket
fast och för 13GA02 som fast (Eriksson L G och Larsson M, 2011; Moritz L och Karlsson M,
2016).
Enligt Axelsson Gary och Baker Sadek (2007) kan hejarsonderingsvärden över 30 slag vara en
varningsflagga för mycket tung drivbarhet av pålar. Hejarsonderingen på Södertälje sjukhus
påvisade flera värden över 30 och även medelvärden högre än 30.
9.2.4 Spetstryck vid CPT-sondering
På projektet Bornsjön, i sonderingspunkt 15W03, håller sig spetstrycket runt 10MPa för att på ett
djup av 19m öka till ca 14Mpa, se diagram 5. I sonderingspunkt 15W02A varierar spetstrycket
men med en topp på 17MPa, se diagram 9 och 10. I sonderingspunkt 15W01 varierar spetstrycket
men likaså där med en topp på 13MPa.
På Södertälje sjukhus, i sonderingspunkten 13GA02, uppgår spetstrycket till 12MPa på ett djup
av 2,6 meter för att sedan sjunka till runt 5MPa för att i slutet överstiga 20MPa, se diagram 21och
diagram 26.
Ingen koppling mellan spetstryck och drivbarhet har identifierats då spetstrycket knappt skiljer
sig något vid de två projekten. Sista metern spetstrycket registrerats valdes att bortses ifrån, då en
stor ökning av spetstrycket kan bero på att ett berg är nått (Bergdahl Ulf, 1984).
9.2.5 Mantelfriktions vid CPT-sondering
På projektet Bornsjön i sonderingspunkt 15W03 varierar mantelfriktionen en aning men uppgår
som mest till 90kPa, se diagram 5. I punkt 15W02A varierar mantelfriktionen upp till 50kPa
förutom vid ett djup på 7,8m då den stiger till ca 210kPa, se diagram 9. I punkt 15W01 varierar
mantelfriktionen upp till 50kPa förutom vid ett djup på 7,8m då den stiger till ca 135 kPa, se
diagram 13.
På Södertälje sjukhus, i sonderingspunkten 13GA02, uppgår mantelfriktionen till 500 kPa och
mer därtill, då skalan endast sträcker sig till 500kPa kunde inte högre värden läsas ut, se diagram
22 och diagram 26.
9.2.6 Friktionskvot vid CPT-sondering
Då vi drog slutsatsen att spetstrycket inte hade något samband mellan drivbarhet i projekten
tror vi inte friktionskvoten heller spelar någon roll eftersom friktionskvoten är förhållandet
mellan mantelfriktion och spetstryck (Larsson R, 2015). Även om diagram 25, friktionskvoten för
Södertälje sjukhus visar ett högre värde än friktionsvärdena för projektet Bornsjön, exempelvis
15W02A diagram 9, beror detta på det höga värdet av mantelfriktionen.
9.2.7 Odränerad skjuvhållfasthet och friktionsvinkel
På projektet Bornsjön i sonderingspunkt 15W03 registrerades den odränerade skjuvhållfastheten
mellan 1,9 – 3,7 meters djup. Den odränerade skjuvhållfastheten utvärderades till 386 kPa vid 1,9m
djup för att sedan sjunka under 180kPa resterande sträckan, se diagram 7. I sonderingspunkt
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15W02A registrerades den odränerad skjuvhållfastheten mellan 8,2 - 10,2 meters djup. Den
odränerade skjuvhållfastheten uppmättes då till ett värde mellan 235 och 140 kPa, se diagram 12.
I samma punkt uppmättes friktionsvinkeln, från ett djup av 4,2 - 10,2 meter, till 30-37,7 grader, se
diagram 11. I den sista sonderingspunkten, 15W01 uppmättes ingen odränerad skjuvhållfasthet
men en friktionsvinkel utvärdedas och låg i djupintervallet 1,1 – 13,4m. Under detta intervall
utvärderades friktionsvinkeln till 34 -38,6 grader, se diagram 15.
På Södertälje sjukhus sonderingspunkt 13GA02 är den odränerade skjuvhållfastheten oregistrerad
till ett djup av fyra meter. Där efter, från 4 - 5,1 meter håller den odränerade skjuvhållfastheten
runt 400 kPa för att vid den sista halvmetern stiga till över 600 kPa, se diagram 24. I samma
sonderingspunkt sker det en förändring av friktionsvinkeln, under 0,8 – 1,4 meter har
friktionsvinkeln ett värde på 10 grader för att sedan öka och hålla sig runt 38-44 grader under
resterande djup, se diagram 23. Från tabell 3 kan inte slutsats dras huruvida vilket material det är
på grund av variansen, men friktionsvinklar över 40 grader kan indikera på sprängsten vilket inte
kan anses som ett spontvänligt material.
9.2.8 Samband mellan CPT-sondering och hejarsondering
Vid sonderingspunkt 13GA02 på Södertälje sjukhus uppvisades ett samband mellan CPTsondering och hejarsondering. Sambandet var den att två parametrar från CPT-sonderingen
ökade till ”höga” värden då antalet slag för hejarsonderingen ökade med höga värden. Vid
intervallet av ett djup mellan 5 – 6 meter ökade antalet slag för hejarsondering från 11 – 66 slag,
se diagram 20, samtidigt som värdet för friktionsvinkel ökade från 38 – 44, se diagram 23 och den
odränerade skjuvhållfastheten ökade från 390 – 630, se diagram 24. Efter 6 meter registrerades
inte friktionsvinkeln samt den odränerade skjuvhållfastheten, samtidigt sjönk antalet slag för
hejarsonderingen. Ett samband kan således utvärderas mellan ett högt värde av mantelfriktion ur CPTsonderingen och många antal slag ur hejarsonderingen.
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10 Sammanfattande diskussion och slutsats
Genomförd undersökning av insamlad data från hejarsondering visar en tydlig skillnad mellan
jämförda projekt. Insamlad data om hejarsonderingen från de marktekniska
undersökningsrapporterna, samanställt i linjediagram, visar tydliga skillnader mellan projekten
Bornsjön och Södertälje sjukhus. Skillnaderna syns både i ett högre medelvärde från
hejarsonderingen för Södertälje sjukhus men också som maximala värden från diagrammen.
Axelsson och Baker (2007) påstående om att hejarsonderingsslag över 30 indikerar tung
drivbarhet av pålar och bör även kunna appliceras på spont.
Att kunna, utifrån de Marktekniska undersökningsrapporterna, hitta en indikation om när
projekten kan bli tungdrivet kan således kopplas till hejarsonderingen då faktiska samband finns
mellan antalet slag och tung drivbarhet.
Genomförd analys av insamlad information från CPT-sondering har indikerat följande samband
mellan drivbarhet och:
•
•
•

Mantelfriktion
Odränerad skjuvhållfasthet
Friktionsvinkel

Södertälje sjukhus och projektet Bornsjön påvisade en stor skillnad i mantelfriktion. Den tydliga
skillnaden visades vid alla punkter där det vid projekt Bornsjön inte översteg 210 kPa, se diagram
5, 9 och 13, medans det vid Södertälje sjukhus överskred diagrammet tre gånger, vilket innebär
att mantelfriktionen är över 500 kPa, se diagram 22. Samband ses även vid sonderingspunkt
13GA02, där den odränerade skjuvhållfasthetet, friktionsvinkeln samt mantelfriktionen steg
samtidigt som antalet slag av hejarsonderingen ökade, se diagram 16, 19, 23 och 24.
För att kunna dra några trovärdiga slutsatser om hejarsonderingens samt CPT-sonderingens
faktiska indikation av hur trög eller lättdriven en friktionsjord är för spontning skulle mer
omfattande studier behövas. Det skulle behövas sonderingspunkter som ligger närmare
spontlinjen, fler sonderingspunkter, protokollföring var sponten rent djupmässigt drivits trögt
samt koppla samman det med hejarsonderingens utslag på det djupet som spontdrivningen drivits
trögt. Fler projekt hade också ökat trovärdigheten av analysen och slutsatsen.
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11 Fortsatta studier
För att få ut ett indikerande värde från den marktekniska undersökningsrapporten, när ett projekt
kommer att bli tungdrivet, skulle behöva ytterligare underlag. En stor brist i underlaget av denna
rapport är att spontprotokollet inte innehåller information om på vilket djup sponten var
tungdriven eller när det uppstod ett ”spontstopp”. En framtida frågeställning kunde vara; Syns
det på CPT-sonderingen var sponten stannar eller går trögt?
Vid projekt Södertälje utfördes CPT-sonderingen endast till ett djup av sex meter och
hejarsonderingen utfördes till ett djup av nio meter. Ett sonderingsdjup till samma nivå som
spontdjup skulle kunna ge ett mer tillförlitligt resultat.
Ett bättre underlag skulle behövas för framtida undersökningar kring ämnet och det underlag
som skulle behövas är:
•
•
•
•

Fler projekt att undersöka där CPT och hejarsonderingar har utförts.
Sonderingsmetoderna skall vara drivna till samma djup som sponten, samt att
sonderingarna är utförda relativ nära spontens placering.
Spontprotokoll där det framgår vart sponten var tungdriven, detta behövs främst vid de
projekten som är definierade som tungdrivna.
Ytterligare förståelse och kunskap för hur en friktionsjord beter sig vid spontdrivning.

En annan intressant studie skulle vara att undersöka andra parametrar som har med
spontdrivning att göra. Parametrar som maskinkapacitet, spontlängd och spontmaskiner.
Geotekniker som vi varit i kontakt med under rapportens gång har uttryck en misstro mot att den
marktekniska undersökningsrapporten kan indikera tung drivbarhet.
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13 Bilagor
13.1 Bilaga 1
Spontprotokoll från projekt Bornsjön och Södertälje sjukhus. Spontprotokollet redovisar när och
hur långt spontplankorna drevs.
Projekt Bornsjön:

A

Södertälje Sjukhus:

B

C

13.2 Bilaga 2
Resultat från hejarsondering som utfördes vid projekt Bornsjön och Södertälje sjukhus. Nedan
visas resultatet för antalet slag som krävdes för att driva ner sonden 0,2 meter.
Södertälje Sjukhus:

D

Projekt Bornsjön

E

F

G

H

I

J

13.3Bilaga 3
Nedan följer resultatet från CPT-sonderingarna utförda vid projekt Bornsjön och Södertälje
sjukhus.
Sonderingspunkt 13GA02, utförd vid Södertälje sjukhus.

K

L

Sonderingspunkt 15W01, utförd vid projekt Bornsjön.

M

N

O

Sonderingspunkt 15W03, utförd vid projekt Bornsjön

P

Q

R

Sonderingspunkt 15W02A, utförd vid projekt Bornsjön

S

T

U

13.4 Bilaga 4
Översiktbild där sponten drevs ner vid projekt Bornsjön

Översiktsbild på sonderingspunkterna för Södertälje sjukhus.
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