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Abstract 

This thesis has been accomplished to gain knowledge about computer software for applications in 

soil mechanics, which is being used to create drawings and to analyze data from a field investigation. 

The purpose of soil mechanics is to learn about the structure of different soils and how soils react 

when it is being exposed to loads. These facts are necessary when you shall decide how a building 

should be founded.  

The computer software that has been analyzed in this thesis is the program Novapoint GeoSuite and 

is well rooted as calculation software in the construction industry in Sweden. The program is being 

used to create drawings in plan and sections of a performed soil investigation, and to perform 

calculations of slope stability and settlements. 

In the report, there is a fictitious example were a foundation of a dock for passenger traffic, on the 

island of Blixholmen in Norrköping. The example aims to present how to obtain geotechnical results 

with help from the program Novapoint GeoSuite.  

The conclusion that can be said about the computer software is that it is detailed and gives realistic 

results that can be compared with traditional calculation methods. It also facilitates for the 

geotechnical, that in regular basis has to draw the drawings by hand, now can make the program do 

it for him or her instead. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört för att få kunskap om hur man kan använda datorbaserade verktyg för 

att rita upp och analysera data som erhållits i samband med en geoteknisk fältundersökning. 

Geotekniken syftar till att få förståelse om hur olika jordarter är uppbyggda och hur jorden reagerar 

då den utsätts för belastningar. Dessa kunskaper är nödvändiga för att utforma grundläggningen för 

en byggnad. 

Det datorbaserade verktyg som har använts i denna rapport är programmet Novapoint GeoSuite som 

är ett vanligt förekommande program inom byggindustrin i Sverige. Programmet används bland 

annat till att ta fram plan- och sektionsritningar, samt att utföra beräkningar av släntstabilitet och 

sättningar för byggnader.  

I rapporten redovisas ett fiktivt exempel på grundläggning av en färjeterminal på ön Blixholmen i 

Norrköping. Exemplet syftar till att visa hur man arbetar fram geotekniska resultat med hjälp av 

programmet Novapoint GeoSuite. 

Det undersökta datorprogrammet är mycket detaljerat och ger realistiska resultat vid jämförelse med 

manuella beräkningar. Programmet underlättar också för geoteknikern genom att generera 

ritningarna åt honom eller henne, vilka tidigare ritats för hand. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När jag skulle välja ett ämne att skriva mitt examensarbete om så ville jag skriva inom ämnet 

geoteknik, då jag fann detta ämne extra intressant. Torgny Borg, som lär inom geoteknik på 

universitetet berättade att det fanns ett dataprogram, Novapoint GeoSuite, som används inom 

byggbranchen för att analysera sonderingsdata från en geoteknisk fältundersökning. 

Programmet har verktyg för att ta fram plan- och sektionsritningar över geotekniska 

undersökningar, samt att man kan räkna på släntstabilitet och sättningsegenskaper. Om detta 

ville jag lära mig mer av och har därför valt att fördjupa mig i användandet av Novapoint 

GeoSuite. Jag och Torgny kom fram till att jag skulle arbeta fram en datorlaborationshandledning 

som kunde användas i kursen TNBI71, Geoteknik. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att få fördjupad kunskap om programvaran Novapoint 

GeoSuite. För att få denna kunskap kommer jag dels att utnyttja sonderingsdata från en 

geoteknisk undersökning, och dels ta fram en laborationshandledning för Novapoint GeoSuite. 

Sonderingsdatan skall nyttjas för att framställa plan- och sektionsritningar, samt att göra 

stabilitetsanalyser. Dessa resultat kommer sedan att användas i ett exempel i slutet av 

rapporten. Laborationshandledningen ska tas fram för att jag ska få en djupare förståelse för hur 

programmet fungerar. Denna handledning kan sedan användas som studiehjälpmedel i kursen 

Geoteknik på Linköpings universitet. 

1.3 Frågeställning 
För att uppfylla syftet har två frågor ställts. 

 Vilka är de viktigaste funktionerna och verktygen i programmet inom de avgränsningar 

som har fastslagits? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har programmet, jämfört med att räkna för hand, då 

man vill få fram resultat av den geotekniska undersökningen? 

1.4 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig främst till studenter som läser en kurs i ämnet Geoteknik och vill lära 

sig hur man går tillväga att med hjälp av datorn få fram ett resultat av en geoteknisk 

undersökning. Labbhandledningen skall ses som ett hjälpmedel som kan användas för att lättare 

förstå upplägget och tillvägagångssättet om hur man använder programmet Novapoint GeoSuite. 

1.5 Avgränsningar 
Då Novapoint GeoSuite är omfattande väljer jag att begränsa mitt arbete till programdelarna 

GeoArkiv, GS Presentation och GS Stabilitet. Även programet GS Sättning, som behandlar 

sättningsberäkningar, beskrivs kortfattat. 
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1.6 Metod och källor 
Den metod som har använts för att framställa denna rapport har varit att jag har repeterat de 

grundläggande geotekniska begrepp och metoder som tas upp i kursen Geoteknik på Linköpings 

universitet. Därefter har jag satt mig in i Novapoint GeoSuite genom att följa hjälpavsnitten som 

finns tillgängliga i respektive avsnitt. Detta för att få en översiktsbild om hur programmet 

fungerar och är uppbyggt. 

Källor som har använts i detta arbete är diverse litteratur som används som kursmaterial i 

kursen Geoteknik på Linköpings universitet, samt annan facklitteratur som behandlar ämnet. 

För närmare beskrivning av källor och referenser, se kapitel Referenser. 

 1.7 Struktur 
Strukturen på denna rapport följs enligt ”Lathund för rapportskrivning” av Magnus Merkel, 

Linköpings universitet, Linköping, 2006-01-20. 

Kapitel 1 består av en inledning med bakgrund till denna rapport samt syfte och frågeställning. 

Även målgrupp, rapportens avgränsningar, metod och källor beskrivs i detta kapitel. 

Kapitel 2 behandlar grundläggande geoteknisk teori samt en presentation av dataprogrammet 

Novapoint GeoSuite. 

Kapitel 3 innehåller en analys av dataprogrammet som presenteras i form av ett exempel. 

Kapitel 4 innehåller slutsatser och diskussion kring det utförda arbetet. 

Efter kapitel 4 redovisas referenser och källor samt bilagor. 
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2 Teori 
Detta avsnitt innehåller en bakgrundsbeskrivning om varför man gör en geoteknisk undersökning och 

hur denna går till samt grundläggande teori om jordarters egenskaper. Därefter kommer en 

presentation av Novapoint GeoSuite samt en presentation av ett undersökande exempel. 

2.1 Bakgrundsbeskrivning 
I inledningsfasen av ett byggprojekt är en viktig del att undersöka hur marken på den utvalda 

platsen är uppbyggd. En geoteknisk undersökning syftar till att få en övergripande bild på hur 

markens olika jordlager förhåller sig till varandra samt att få fram deras respektive egenskaper. 

Med resultaten från undersökningen kan man bestämma hur byggnaden lämpligast skall 

uppföras och vilken grundläggningsmetod som är att föredra. Om det visar sig att det kan ske 

komplikationer på grund av jordarternas egenskaper under byggets gång eller efter att 

byggnaden är färdigställd, uppdagas denna eventuella risk i tidigt skede.1 

Den geotekniska undersökningen inleds med att besöka platsen för att få en överblick av 

terrängen. Man utgår från befintliga kartor över området och användbara fixpunkter letas upp. 

Man tittar efter om det finns berg i dagen, nivåskillnader och om det finns synliga 

vattensamlingar på platsen. 

Nästa steg är att utföra ett antal provborrningar, så kallade sonderingar, i området. Syftet är att 

få reda på hur de olika jordlagren i marken skiljer sig från varandra, hur mäktigt varje lager är, 

dess geotekniska egenskaper samt hur djupt det är ned till fast berg. Prover tas även på 

jordlagren för vidare laboratoriska undersökningar. 

När man utförde geotekniska undersökningar förr i tiden var man tvungen att manuellt 

anteckna sjunkningen samt antal halvvarv/0,2 m som borret behövde vridas. Nu för tiden 

registreras all information från borrutrustningen elektroniskt i en dator.2 

För att sätta ut borrhålen i terrängen används oftast GPS. De aktuella punkterna som man ska 

undersöka i terrängen är inlagda i förväg i GPS:en. Då utsättningen ska ske följer man 

symbolerna och avståndsangivelserna på GPS:ens skärm till borrhålet och sätter ut den punkten 

då stången placeras på rätt koordinat. Borrhålet markeras därefter med en stakkäpp.3 

I borrvagnens dator, som registrerar alla undersökningsresultat, matas aktuellt arbete samt 

punktens nummer in och därefter kan man börja utföra de aktuella sonderingarna. Data som 

registreras vid sonderingar är borrhålsnummer, borrhålsdjup till fast mark samt det motstånd 

som har påverkat borren på respektive nivå i marken. Den erlagda informationen bearbetas 

därefter i ett dataprogram, som till exempel Novapoint GeoSuite.4 

                                                           

1
 G. Sällfors (1996) ”Geoteknik, Jordmateriallära och jordmekanik”. Vasastadens Bokbinderi AB, s 1.1 

2
 Erfarenhet från kurs i geoteknik, hösten 2006 

3
 Muntligt samtal med Fredrik Stenkvist, 2009-05-11 

4
 Muntligt samtal med Fredrik Stenkvist, 2009-05-11 
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Dataprogrammen nyttjas till att framställa ritningar över de utförda sonderingarna. Borrhål och 

erhållna sonderingsdata ritas upp av programmet och i analysprogrammet kan man undersöka 

jordens bärighet och bestämma den lämpligaste grundläggningsmetod som skall tillämpas för 

den tänkta byggnaden. 

2.2 Grundläggande teori om jordarters egenskaper 

2.2.1 Geotekniska faktorer att beakta 

För att kunna välja och dimensionera rätt grundläggningsmetod krävs att man tar reda på 

jordens sammansättning, deformations- och hållfasthetsegenskaper, avstånd till fast botten, 

samt grundvattennivån. Grundläggningsmetod väljs också med avseende på mest ekonomsikt 

försvarbar metod som också uppfyller bärighets- och hållfasthetskraven som följer ur den 

geotekniska undersökningen. 5 

2.2.2 Jordens sammansättning 

Jordarter finns det många sorter av. Dessa delas upp i två huvudgrupper, friktionsjordarter och 

kohessionsjordarter. Till friktionsjordar hör till exempel sten, grus och sand, medans till 

kohessionsjordar hör lera, dy, gyttja och torv. En mellangrupp finns också, så kallade mellanjordarter 

som både innehåller friktions- och kohessionsmaterial. Till denna grupp hör silt.6 

För att ta reda på hur jorden är sammansatt måste man utföra sonderingar. Metoden som är 

vanligast förekommande är viktsondering med maskinvridning (se bild 1) med en så kallad 

borrvagn7.  

Borrvagnen utnyttjar hydraulik för att driva ned olika sonder i marken. Maskinen kan även vrida 

sonden som en borrande rörelse. Även slag kan tillämpas då man stöter på fasta föremål i 

marken. Detta för att försäkra sig om att det är fast berg man har stött på, och inte ett stenblock 

som ligger mitt i jordmassan.8 

                                                           

5
 Sällfors (1996) s 1.1 

6
 B. Langesten (1992) ”Geotekniska Grundbegrepp”. Bengt Langesten och Rehnströms bokförlag, s 1 

7
 Sällfors (1996) s 2.14-15 

8
 Muntligt samtal med Fredrik Stenkvist, 2009-05-11 
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Bild 1: Maskindriven viktsondering med borrvagn9 

2.2.3 Hållfasthet och deformationsegenskaper för jord 

En jordarts hållfasthet, alltså jordens förmåga att bära upp last, avgörs av hur stor friktionen är 

mellan jordens partiklar. Nedan beskrivs hur skjuvhållfastheten räknas fram för olika jordarter, hur 

man räknar på jordens bärande förmåga och hur pass brottbenägen en lerslänt är. 

2.2.3.1 Skjuvhållfasthet 

Kunskap om jordens skjuvhållfasthet är en viktig del att undersöka. Skjuvhållfastheten (τf) för 

kohessionsjordarter består av två delar, dels en kohessionsdel (c) samt en friktionsdel (σ´ tan 

𝜑).10 Formeln ser då ut som följande: 

𝜏
 

𝑓
= 𝑐 +  𝜎´ tan𝜑 

Bestämning av skjuvhållfastheten görs ”In-Situ”, alltså direkt i jorden med hjälp av en vingborr. 

Vingborren trycks ned i jorden till den nivå/nivåer som skall undersökas och därefter roteras 

vingborren. Mätutrustningen mäter det moment som krävs för att brott i leran skall uppstå, det 

vill säga hur stor roterande kraft som måste påföras för att sonden skall kunna drivas runt i 

leran. 

Jordarter som består av sten, grus och sand saknar helt kohessionsandelen. Skjuvhållfastheten 

består då helt av friktion. Formeln för friktionsjordens skjuvhållfasthet blir då: 

𝜏
 

𝑓
= 𝜎´ tan𝜑 

 

                                                           

9
 Bild tagen 2009-05-11 vid en fältundersökning på Händelö, Norrköping 

10
 Langesten (1992) s 15 



 12 

I fallen då kohessions- och mellanjordarter (både kohessions- och friktionsmaterial) är aktuella, 

har dräneringen en avgörande betydelse för skjuvhållfasthetens uppbyggnad. Man skiljer på 

dränerad- och odränerad analys: 

 Dränerad analys (Långtidsanalys): Med detta menas att fullständig dränering kan ske, 

det vill säga att vattnet i jorden får god tid på sig att avgå och detta är fallet vid naturliga 

slänters långtidsstabilitet. I detta fall används den fullständiga formeln:  

𝜏
 

𝑓
= 𝑐 +  𝜎´ tan𝜑 

 Odränerad analys (Korttidsanalys): Kan inträffa vid upptagning av en tillfällig schakt 

eller när man snabbt fyller ut en vägbank. Belastningen kommer då helt att upptas av 

porvattentrycket.11 Med detta följer att skjuvhållfastheten endast bestäms av 

kohessionen: 

𝜏
 

𝑓𝑢
= 𝑐𝑢  

2.2.3.2 Släntstabilitet 

För att räkna fram släntstabiliteten hos en lerslänt, finns tre metoder att använda sig av: 

Allmänt fall 

Då man har analyserat gamla skred har man kommit fram till att skredgeometrin kan liknas till 

en cirkulärcylindrisk yta (se figur 1). Säkerhetsfaktorn mot skred definieras som kvoten mellan 

medelvärdet för hållfasthet respektive mobiliserad skjuvspänning i jorden12. Säkerhetsfaktorn 

tas fram genom följande steg: 









i

ifi

f
l

l
   






i

mob

lR

xW
  

xW

lR
F

ifi

mob

f











 

 

 

 

 

                                                           

11
 Langesten (1992) s 16 

12
 Sällfors (1996) s 10.7 
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Figur 1: Cirkulärcylindrisk glidyta 

Odränerad analys 

Då man beräknar stabilitet för en slänt används ofta en modell då skjuvhållfastheten antas vara 

konstant med djupet (se figur 2). Ekvationen för stabilitetens säkerhetsfaktor skrivs då på 

följande vis: 

ypxW

R
F

fu

c





 2

 

För att finna den farligaste glidytan måste beräkningar på säkerhetsfaktorn göras för ett antal 

glidytor. 

 
Figur 2: Glidytans förhållande till slänt 

Tyngdkraften Wx bestäms genom den så kallade Vätskekanalogimetoden. Slänten antas då vara 

nedsänkt i vätska med densiteten ρ, vilket motsvarar jordmaterialets densitet. Vätsketrycket på 

slänten ger samma resulterande moment kring cirkelns medelpunkt som Wx. 
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Lamellmetoden 

Oftast varierar skjuvhållfastheten och skrymdensiteten med djupet i marken och då kan man 

inte använda ekvationen för odränerad analys.13 Man delar i stället upp glidytekroppen i tunna 

lameller, som visas i figur 3. 

 
Figur 3: Glidkropp uppdelad i lameller 
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2.2.4 Avstånd till fast botten 

Jordlagrens mäktighet kan mätas med olika typer av sonderingsmetoder, beroende på vilken 

jordartstyp som marken består av. 

Vid moränjord, med mycket sten i, är det bäst att använda sig av viktsondering med slag. I 

moränjordar bör man även komplettera viktsonderingen med slag- och bergsondering, för att 

fastställa det korrekta djupet ner till fast berg.  

Viktsondering används även till lermark och mjukare jordarter, såsom torv, gyttja och silt, dock 

utan slag då det ej är nödvändigt.14 

                                                           

13
 Sällfors (1996) s 10.9 

14
 T. Borg (2006) ”Jordartslära, exempel och laborationer”, Linköpings universitets tryckeri flik 4 s 126-127 
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Man kan också komplettera med så kallad sticksondering utan vridning. Sticksondering ger 

endast indikation på djup till fast nivå. Det behöver alltså inte vara fast berg utan kan lika gärna 

vara mer kompakt jordart eller stenblock som man har stött på. 

2.2.5 Grundvattennivå 

Grundvattennivån i marken varierar med årstiden och aktuell nederbördsmängd. För att få en 

uppfattning om grundvattennivåns variation krävs observationer under lång tid. 

Grundvattennivån kan mätas med olika metoder15: 

Mätning av grundvattennivån i en provgrop: Genom att gräva en grop i marken och 

väntar en tid, ser man om/hur mycket vatten som har trängt fram i gropen (se figur 4). 

 
Figur 4: Mätning av grundvattennivå i provgrop 

Om man vill kunna mäta grundvattennivån kontinuerligt under byggtidens gång, kan 

man pressa ned ett rör i marken och låta mynningen sticka upp en bit ovan markytan. 

Grundvattnet kommer då att tränga upp i röret underifrån genom ett sandfilter, tills 

vattnet i röret är i samma nivå som omkringliggande grundvatten (se figur 5). Mätning 

av vattenytan i röret kan göras med ett lod eller en elektronisk givare. 

 

 
Figur 5: Mätning av grundvattennivå i öppet rör 

Mätning in-situ (mätning direkt i marken) med portrycksmätare används i mindre 

permeabla jordar. Permeabilitet är ett mått på vattnets genomträngningsförmåga i 

jorden. Mätningen går till att man pressar ned en filtersond i marken (se figur 6). I 

sondens överkant är en plastslang kopplad som leder upp till markytan. Vattennivån i 

slangen mäts med elektroniskt instrument. 

 

                                                           

15
 Sällfors (1996) s 3.9 
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Figur 6: Sond för mätning av portryck 

2.3 Dataprogrammet Novapoint GeoSuite 
Programmet Novapoint GeoSuite togs fram av företaget Vianova år 198916. Programmet används av 

företag i Sverige som sysslar med geoteknik, till exempel WSP och Skanska. 

2.3.1 Programmets struktur 

Novapoint GeoSuite är en kombination av olika programdelar som samarbetar tillsammans med 

Autodesk AutoCAD. Programmets struktur ser ut som i figur 7. 

 

Figur 7: Struktur av GeoSuite 

2.3.2 GeoArkiv 

Programdelen som heter GeoArkiv är precis vad det låter som, ett arkiv. I programmet skapar 

man en mappstruktur som påminner om Utforskaren i Microsoft Windows. I arkivet får varje 

påbörjat projekt en egen mappstruktur där vardera programdelen får varsin tilldelad 

undermapp där alla bearbetade filer samlas, såsom ritningar från GS Presentation, 

sättningsrapporter från GS Sättning samt beräkningsprotokoll och ritningar för GS Stabilitet. 

                                                           

16
 http://vianova.se/geoteknik/  
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Skapandet av undermapp sker automatiskt då man startar respektive program för första gången 

i projektet. Det är också från GeoArkiv som respektive programdel startas.17 

2.3.3 GS Presentation 

I GS Presentation kan man gå tillväga på olika sätt för att bearbeta data från den geotekniska 

undersökningen ute i fält. Man kan antingen utgå från manuellt antecknade sonderingsprotokoll 

eller utgå från den lagrade datan (stackfilen) från borrvagnens dator. 

Om man väljer att utföra den manuella inmatningsmetoden, börjar man med att skapa de 
borrhål som har utförts. Man anger dess koordinater utifrån den utsättning som gjorts och 
markens nollhöjd knappas in. Val görs av sonderingsmetod och därefter anger man den vikt som 
har påförts vid respektive nivå vid undersökningen, antal halvvarv som har krävts för 
neddrivning samt vilken jordart som är belägen vid respektive nivå. När man har kommit så 
långt i inmatningen att man når fast mark, anger man vilket typ av stopp som har uppnåtts vid 
sonderingen, exempelvis ”Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med 
normalt förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare”, ges stoppbeteckning ”91”18 i 
programmet. 
 
Nästa steg är att lägga in vilka slag av provtagningar som har utförts. Om man har utfört en 
kolvprovtagning väljer man metod ”KV1”, anger vilket djup som provet har tagits ifrån och anger 
vilken jordart det visade sig vara. Man lägger också in geotekniska parametrar såsom jordens 
densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och skjuvhållfasthet. 
 
Stackfiler kan läsas som ett helt vanligt textdokument i Windows. I GS Presentation visas 
informationen som färdiga borrhål med tillhörande sonderingsmetoder.  
Då man har all data till hands i programmet kan man ta fram planritningar och sektioner.  
 
Förfarandet för att ta fram en planritning beskrivs i bilaga 5. 
 
En sektionsritning kan därefter tas fram antingen genom GS Presentation eller direkt i Autocad. 
För en närmare beskrivning av framställande av sektionsritning, se bilaga 
Laborationshandledning. 

2.3.4 GS Sättning 

Då man ska bygga en konstruktion på mark vill man ta reda på hur pass sättningsbenägen 

marken är. Efter att man har gjort en geoteknisk undersökning och tagit prover på 

jordmaterialet kan man sedan analysera proverna för att få fram parametrar som används för 

att räkna ut markens sättning.  

En viktig aspekt då man pratar om jordarters sättning är tidsaspekten. Det kan ta många år för 

en kohessions- eller mellanjordart att sätta sig då den belastas av till exempel en byggnad. Med 

hjälp av GS Sättning kan sättningen beräknas för olika jordarter, lasttyper samt för belastning 

under många år. 

2.3.5 GS Stabilitet 

Beräkningar av jordstabilitet görs helt i AutoCAD. Kommande version av Stabilitet ska utformas 

som ett oberoende program utan anknytning till AutoCAD. Denna förändring grundar sig på att 

                                                           

17
 Erfarenhet från framtagande av laborationshandledning, 2009-07-05 

18
 SGF/BGS Beteckningssystem, Verision 2001:2, sida 16 
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mindre företag ska slippa köpa licenser för både Novapoint GeoSuite och Autodesk AutoCAD då 

detta är mycket kostsamt19.  

Beräkningsmetoden som programmet använder sig av då stabiliteten räknas fram, heter BEAST 

2003. Här följer en översiktlig beskrivning av metoden. 

(Referens till följande stycke är ”Appendix A, Program BEAST General Description”, om inget 

annat anges.) 

2.3.5.1 Introduktion 

Metoden BEAST används för att lösa vanliga problem inom geotekniken. Exempel är: 

1. Bärighetskapacitet: Ta fram säkerhetsfaktorn som krävs för att jorden med tillräcklig 

marginal ska klara lasten från byggnaden 

2. Släntstabilitet: Hitta säkerhetsfaktorn som krävs för att uppnå jämvikt 

3. Jordtryck: Räkna ut den minsta möjliga horisontal- och vertikalkraft som krävs för en 

given säkerhetsfaktor. 

2.3.5.2 Teori 

Både korttidsanalys och långtidsanalys kan räknas med hjälp av BEAST: 

 Korttidsanays avser undersökning av stabiliteten under en kort tidsperiod.  

 Långtidsanalysen görs med jordar som har låg permeabilitet, såsom leror och silt. Detta 

för att det tar längre tid för vattnet i jorden att ströma ut.20 

 

Resultatet av analysen är utförd så att både horisontal- och vertikalkrafterna som påverkar 

marken motverkas av jordens bärförmåga. När långtidsanalys beräknas, antas porvattentrycket i 

jorden antingen vara känd och angiven i början av analysen, eller framräknad som en del av 

resultatet. 

2.3.5.3 Laster 

Då det gäller laster, kan BEAST behandla flera olika lasttyper såsom egentyngd (vertikala och 

horisontella, även kallad jordbävningslast), given utbredd-/punktlast samt att BEAST kan 

utnyttja stödjande krafter från pålar och jordankare.  

2.3.5.4 Glidytor 

Glidytor kan definiteras av användaren och kan senare modifieras då man söker den kritiska 

glidytan i jorden. BEAST använder sig av en automatisk sökfunktion, dels för att hitta den 

kritiska cirkulära glidytan, samt för att hitta eventuella kombinerade glidytor av cirklar och 

linjer. 

2.3.5.5 Beräknat resultat 

BEAST beräknar resultat för givna glidytor och kan då bland annat innehålla: 

 Jordtrycksfaktor eller säkerhetsfaktor 

 Poäng, ett mått på resultatets kvalité 

                                                           

19
 Information från Linda Blied på WSP Linköping, 2009-06-02  

20
 Sällfors (1996) s 3.9 
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 Summering av glidytans geometri 

2.3.6 Jämförelse av släntatabilitet beräknad med GS Stabilitet kontra manuell beräkning 

För att kontrollera om resultatet skiljer sig mellan en släntstabilitetsberäkning gjord med GS 

Stabilitet och en manuell räkning, har ett övningsexempel använts. Den manuella beräkningen 

har utförts med analogimetoden21. 

Två fall har undersökts: 

1. Slänt med utbredd last utan grundvattenyta  

2. Slänt med utbredd last med grundvattenyta  

Förutsättningarna för den givna släntberäkningen är som följer: 

 Slänten har en lutning på 1:1,5  och glidytan har en radie på 11,8 meter.  

 Belastningen på slänten uppgår till 1,3*12 kN/m2.  

 Höjdskillnaden mellan botten och toppen på slänten är 4 meter.  

 Torrskorpan har en tjocklek på 1 meter och medräknas endast i den databeräknade 

lösningen (försummas i den manuella beräkningen). Leran har ingen given mäktighet 

utan förutsätts vara oändligt djup. 

 Torrkorpan har tungheten 16 kN/m3 och skjuvhållfastheten väljs till 20 kPa. 

 Leran har tungheten 14 kN/m2 och skjuvhållfastheten 14 kPa. 

 I fallet då man räknar med grundvattennivån, så ligger denna 2 meter ovanför 

släntbotten. 

Resultatet från den handräknade metoden i fall 1 ger en säkerhetsfaktor Fc = 1,17. Resultatet 

från datorberäkningen blev Fc = 1,29 (se i figur 8). 

                                                           

21
 Langesten (1992) s 37 
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Figur 8: Databeräknad släntstabilitet utan given grundvattennivå 

Resultatet från den handräknade metoden i fall 2 ger säkerhetsfaktorn Fc = 1,51. Resultatet från 

datorberäkningen blev Fc = 1,66 (se figur 9). 

 
Figur 9: Databeräknad släntstabilitet med given grundvattennivå 

2.3.6.1 Resultat av jämförelse 

Om man jämför de båda fallen kan man konstatera att den databeräknade säkerhetsfaktorn endast 

marginellt skiljer sig från den handräknade. En godkänd säkerhetsfaktor (Fc) ska vara större än 1,3 för 

en korttidsanalys, vilket innebär att man behöver ändra släntens geometri eller minska lasten för fall 

1. 

Då man uppför en byggnad som ska vara belägen på en plats under lång tid, bör man utöver 

korttidsanalysen även utföra en långtidsanalys. Gränsvärdet för säkerhetsfaktorn i detta fall, ska då 

överstiga 1,5 för att vara godkänd. 
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3 Analys 
I detta kapitel presenteras ett exempel för att demonstrera Novapoint. Det som bör nämnas är 

att exemplet är figurerat, alltså nedanstående fakta stämmer ej med verkligheten. 

Sonderingsdatan som används kommer från ett helt annat område än det som nämns i 

rapporten. 

3.1 Geoteknisk undersökning av Blixholmen 

3.1.1 Områdesbeskrivning och bakgrund 

Norrköpings Kommun har intresse av att bebygga ön Blixholmen, som ligger i inloppet till 

Norrköping. Detta görs för att förstärka Norrköping som en stark konkurrenskraftig hamnstad 

med dess anknytning till Östersjön, tågförbindelse till södra stambanan samt knutpunkten till de 

större vägarna E4 och E22 (se bild 2). Kommunen vill undersöka hur pass lämplig den mark som 

utgör Blixholmen är att bebygga med en färjeterminal för trafik till och från Gotland. Detta görs i 

samband med att Pampushamnen byggs ut till en containerterminal med nya järnvägsspår samt 

att två kranar för lastning och lossning av containrar har uppförts på kajen. 

 
Bild 2: Karta över Norrköping med anslutande trafiklösningar22 

I dagsläget består den aktuella marken på Blixholmen av skog och öppen terräng. Ingen fast 

förbindelse med fastlandet finns i dagsläget, enligt bild 3. Dock är det tänkt att i samband med 

terminalbygget skall en fordons-/spårvagns-/gång-/cykelbro uppföras från Norra Promenadens 

avslut vid Saltängens industriområde. Spårvagnsspåret skall därmed förlängas från 

Resecentrum ut på Blixholmen för snabb och smidig passagerartransport till och från 

terminalområdet. 

                                                           

22
 www.eniro.se  
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Bild 3: Översiktsbild över Blixholmen med omnejd23 

3.1.2 Sonderingsdata 

De sonderingsdata som behandlas i detta exempel har gjorts tillgänglig av Lars Malmros på WSP 

i Norrköping. Sonderingsdatan består av 45 borrhål, varav 9 stycken visas i bilaga 1. Sju 

undersökningsmetoder24 har utförts:  

 Vim: Viktsondering 

 SLB: Slagsondering 

 SKR: Skruvprovtagning (Störd provtagning) 

 VB: Vingsondering (mätning av skjuvhållfasthet) 

 CPT: Cone Penetration Test  

 KV2: Kolvprovtagning (ostört prov) 

 GVR: Mätning av grundvattennivå 

I bilaga Sektionsritning, som är framtagen i GS Presentation, visas det borrhål där det gjordes 

kolvprovtagningar vid fältundersökningen. I ritningen kan man se allt som behövs för fortsatta 

geotekniska beräkningar. Ritningen visar dels: 

 Borrhålet med tillhörande sondmotstånd som uppmättes vid provborrningen.  

                                                           

23
 www.eniro.se  

24
 SGF/BGS Beteckningssystem, Verision 2001:2, s 57 
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 Markeringar vid sidan av borrhålet visas på vilka djup som kolvborrprov har tagits och 

vilken jordart som provet består av.  

 Intilliggande diagram visar variation i sensitivitet, skjuvhållfasthet (τf), skrymdensitet 

samt vattenkvot. 

3.1.3 Undersökta jordarter 

Kolvprovtagningar gjorda på nivåerna 3, 5.5 och 8 meter under markytan visar att jordarterna 

skiftar med djupet. För närmare beskrivning av respektive djups materialegenskaper, se tabell 1. 

Jordarternas förkortningar återfinns i SGF/BGS Beteckningssystem25. 

)(

 
Figur 10: Sektion över borrhål 19 

                                                           

25
 SGF/BGS Beteckningssystem, Verision 2001:2, s 59 
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Tabell 1: Jordarter för respektive djup med tillhörande egenskaper 

Djup (m) Jordart Densitet (t/m3) Vattenkvot (%) 
Sensitivitet 

(St) 

Skjuvhållfasthet 

(kPa) 

3 Si Le sa 1,84 47 19 23 

5,5 Le 1,53 88 20 26 

8 V Le (si) 1,67 62 10 26 

 

Provborrningarna som gjorts, visar att marken består mestadels av lera och silt. Inslag av sand 

och gyttjig lera finns också i borrprotokollen, dock i mindre omfattning (se figur 10 ovan, samt 

bilaga 2). Marknivån varierar mellan 4,1 och 7,2 meter ovanför havsytan.  

3.1.4 Grundvattenförutsättningar 

Mätningar av grundvattennivåerna i marken visar att denna ligger på ett djup under markytan 

som varierar mellan 3,7 till 4,4 meter ovanför havsytan. Vid borrhål 19 ligger grundvattennivån 

två meter under marknivån.  

3.2 Grundläggning av färjeterminalen 

3.2.1 Placering av färjeterminalen 

Terminalbyggnaden kommer att byggas på en slänt som sluttar ned till kajen. Grundläggningsnivån 

blir 5 meter ovan havsytan så landgångarna från terminalen hamnar på samma nivå som 

dörröppningarna på fartyget. På den 20 meter breda kajen, som ligger 1,5 meter ovan havsnivån, 

skall fordonen köra på färjan via bogportsöppningen i fören. Lägesförhållandet mellan fartyg och 

terminalbyggnad kan ses i figur 11 nedan. 

 
Figur 11: Principskiss på färjeläget i förhållande till färjeterminalen 

3.2.2 Alternativa grundläggningsmetoder 

Utifrån fakta som beskrivs i 3.1.4, ser man att jordarterna som marken består av har en stor 

kapillaritet, alltså jordarterna suger åt sig vatten högt upp i jordmassorna. Lös lera gör att 

marken har låg bärighet och blir sättningsbenägen Dessutom består marken delvis av silt, vilket 
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kan medföra tjällyftning och problem med jordens stabilitet vid byggnation på den. Man kan ana 

en hypotes med dessa fakta till hands: 

1. Marken kommer inte att klara av att bära upp tyngden av byggnaden om man väljer att 

uppföra den på betongplintar på markytan 

2. Även om man grundlägger med betongplintar under markytan kan stabiliteten vara 

otillräcklig 

3. Ytterligare grundläggningsförstärkningar, såsom pålning ned till fast berg, med 

pålskallarna ingjutna i betongplintar under marken, kan komma att vara nödvändiga. 

Tidigare erfarenheter vid grundläggning av Green Cargos tredje lager som uppfördes på Händelö 

under perioden januari till maj 2009, kan utnyttjas till att bedömma troliga 

grundläggningsmetoder. För detta bygge rådde liknande markförhållanden som nu är aktuella. 

Följande beräkningar utnyttjas till att se om resultaten styrker dessa antaganden. 

3.3 Analys av stabiliteten för färjeterminalen 

3.3.1 Förutsättningar 

För att få fram vilka lastförutsättningar som gäller när man ska bygga en färjeterminal, finns 

inga konkreta riktlinjer att ta del av, såsom hur tung en normal färjeterminal för passagerare är. 

Byggnadens längd antas vara 20 meter och tyngden har valts till 400 kN. Byggnadens tyngd som 

påverkar marken blir då en långsträckt last uttryckt i kN/m2.  

Analysmetod för stabilitetsberäkningarna har i båda fallen valts till Odränerad analys 

(korttidsanalys), där hållfastheten bestäms av jordens kohession. 

Beräkningsmetoden som har använts är metoden BEAST (se avsnitt 2.3.5). För framställande av 

glidytorna har ett sökområde angivits och därefter har programmet automatiskt genererat den 

farligaste glidytan. 

3.3.2 Släntstabilitetsberäkning 

I detta avsnitt beskrivs släntstabilitetsberäkningar som har utförts. 

Två grundläggningsmetoder har undersökts med GS Stabilitet: 

 Grundläggningsmetod 1: Platta på mark 

 Grundläggningsmetod 2: Två meter breda betongsulor, 1,5 meter under mark 

3.3.2.1 Grundläggningsmetod 1 

Förfarandet är att en tjugo meter bred betongplatta gjuts på markytan. Lasten som utgörs av 

byggnaden blir en långsträckt last enligt nedan: 

𝑄 =
𝑞

𝑙
=

400

20
= 20 𝑘𝑁/𝑚2 

 Med lasten Q = 20 kN/m2 får vi en säkerhetsfaktor mot skred, Fc = 1,68. En ritning över beräkningen 

återfinns som bilaga 3. 
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3.3.2.2 Grundläggningsmetod 2 

Tre betongfundament ska i detta fall bära upp byggnaden och fundamentbredden väljs till två meter. 

Dessa placeras på ett djup av 1,5 meter under färdig mark med avståndet 7 meter mellan 

fundamenten. Lasten från byggnaden blir i detta fall: 

𝑄 =
𝑞

𝑛 × 𝑙
=

400

3 × 2
= 66,67 𝑘𝑁/𝑚2      ,      𝑑ä𝑟 𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 

Resultatet från denna beräkning utföll i en säkerhetsfaktor Fc = 1,59. Ritning för denna beräkning kan 

ses i bilaga 4. 

3.3.3 Val av grundläggningsmetod för färjeterminalen 

De beräknade resultaten i de båda fallen mynnar i en fäkerhetsfaktor som överstiger gränsvärdet (Fc 

> 1,3) för en godkänd släntstabilitetsberäkning. Val av grundläggningsmetod kan dock inte väljas med 

endast dessa resultat utan ytterliggare undersökningar krävs, såsom långtidsanalys och  

sättningsberäkning.  

Vidare undersökningar bör visa att pålning ned till fast berg ska tillämpas vid grundläggningen av 

terminalbyggnaden. Detta grundar sig på att marken består av lös lera, samt av erfarenheter från 

liknande fall. Efter pålningen har utförts kan betongplatta eller betongfundament gjutas ihop med 

pålskallarna, vilket medför en homogen grundkonstruktion som transporterar byggnadens last ner 

genom pålarna och ner i berget. 
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4 Slutsats och Diskussion 

4.1 Slutsats 
Efter att jag har arbetat med programmet en längre tid har jag kommit fram till att det viktigaste som 

man kan göra med programmet är att ta fram plan- och sektionsritningar i GS Presentation, eftersom 

dessa ligger till grund för hur konstruktören kommer att lösa sin uppgift. Genereringen av ritningar 

går snabbt när man har lärt sig programmets moment. Efter att ritningar har tagits fram, kan man 

utföra beräkningar på släntstabilitet och sättning för att få fram en mer detaljerad kunskap för val av 

grundläggningsmetod. GS Stabilitet och GS Sättning kan ha en central roll, beroende på situationen. I 

andra fall kan dock dessa två beräkningar vara överflödiga, då man kanske inte ska ha en slänt på 

platsen, eller om marken är mindre sättningsbenägen.  

I GS Stabilitet bygger programmet på att man följer ett visst antal delsteg för att senare komma fram 

till ett resultat. I GS Sättning gäller samma princip. Man kan inte säga att någon funktion har större 

betydelase än en annan, utan alla funktioner bygger på varandra för att sedan gemensamt resultera i 

ett svar. 

De fördelar och nackdelar som jag har upptäckt med programmet, kontra att räkna förhand 

listas upp i tabell 2. 

Tabell 2: Fördelar och nackdelar med Novapoint GeoSuite kontra rita och räkna förhand 

Fördelar: Rita/räkna 

förhand 

Nackdelar: Rita/räkna 

förhand 

Fördelar: NP GeoSuite Nackdelar: NP GeoSuite 

G
S P

resen
tatio

n
 

Ger tid att kontrollera 

resultatet, till exempel 

rätt stoppsymbol 

Risk för slarvfel Programmet ritar 

automatiskt upp 

sektion- och 

planritningar 

En kurs behövs för att 

behärska vissa delar i 

programmet 

 Tidskrävande att göra 

ritningar för hand 

Uppritandet går snabbt  

G
S Stab

ilite
t 

Man har bra kontroll 

på alla steg i 

beräkningsförfarandet 

Risk för slarvfel Enkelt att jämföra olika 

resultat, då 

beräkningen går snabbt 

Man får prova sig fram för 

att hitta farligaste glidyta 

 Tar lång tid att räkna på 

olika förutsättningar 

Man eliminerar vissa 

slarvfel i beräkningen 

 

4.2 Diskussion 
Om man ska dra några slutsatser av mitt undersökande arbete i programmet Novapoint GeoSuite, 

kan man konstatera att man på ett enkelt sätt kan få ut plan- och sektionsritningar, om man har 

tillgång till färdiga sonderingsdata. Om man tror sig behöva tillämpa pålningsarbeten på 

arbetsplatsen för att göra grundkonstruktionen tillräckligt bärande, får man via sektkionsritningar en 

översiktlig bild på hur marken ser ut på djupet. Det är dock viktigt att granska sektionsritningarna för 
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att avgöra om rätt sonderingsmetod har valts och rätt stopptecken är utritat i protokollet. Därefter 

bestämms pålars längd och dimensioner för övrig grundläggningskonstruktion. 

När det gäller att räkna fram släntstabiliteten i GeoSuite, så är det viktigt att man noga följer 

programmets anvisningar. Om man till exempel ritar slänten från fel håll, får man inte fram något 

resultat överhuvudtaget. Det kan också vara bekymmersamt, utan riktig utbildning i programvaran, 

att utnyttja den automatiska sökfunktionen i GS Stabilitet då man letar efter den farligaste glidytan 

på en slänt. 

Att handräkna på geotekniska faktorer följer givna räknesteg. Varje faktor och beräkningsmetod har 

sina egna steg som man ska följa för att få fram det svar som söks. Detta har gjorts lång tid före 

datorn uppfanns och att handräkna är alltså en etablerad metod, som har fungerat under lång tid, då 

man heller inte har haft något alternativ. Slarvfel kan dock smyga sig in även hos den mest erfarna 

geoteknikern, det vill säga den mänskliga faktorn kan göra sig påmind. Dessa missöden kan 

nuförtiden motverkas genom att använda datorns hjälp, förutsatt att man har matat in rätt 

grundvärden, använder ett väl uttestat program och har en god kunskap om programmets 

begränsningar. 

En bra egenskap med programmet är att man kan justera värden på jordmaterial, laster och andra 

egenskaper och snabbare få fram en ny lösning jämfört med att behöva handräkna fram allt från 

början, vilket ofta är tidskrävande. 

Då man räknar för hand är det lättare, för ett tränat öga, att upptäcka fel i beräkningsproceduren. 

Det är också nödvändigt att kunna räkna förhand, för att kunna bedömma rimligheten i resultatet 

och i den händelse att man av någon anledning inte skulle ha tillgång till det dataprogram som man 

är van att arbeta med. 

Skillnaden i framräknade resultaten i avsnitt 2.3.6, beror delvis på att endast i datraberäkningen har 

torrskorpan medräknats. Man bör också ha i åtanke att jag har inte genomgått någon utbildning i 

programmets handhavande. Företag som använder Novapoint GeoSuite ser dock till att personal som 

arbetar med programvaran har gått kurs i hur programmet fungerar. Detta för att undvika fel på 

grund av bristfälligt handhavande. 

Efter att datorlaborationen, som 2009-10-09 utfördes av studenter i årskurs 2, mottogs mycket 

positiv respons från studenterna om hur lätt det var att ta fram plan- och sektionsritningar med hjälp 

av Novapoint GeoSuite. Jag kan inte annat än att hålla med om att programmet är mycket smidigt att 

använda, när man väl förstår hur det fungerar. 
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Bilagor 
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Bilaga 1: Planritning 

 

 



 32 

Bilaga 2: Sektionsritning 
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Bilaga 3: Grundläggningsmetod 1 
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Bilaga 4: Grundläggningsmetod 
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Bilaga 5: Laborationshandledning 

1  Programöversikt 

I detta kapitel beskrivs programmen Arkiv och Presentation i GeoSuite. Respektive programs 

funktioner och vyer visas med bilder för att man lätt ska kunna följa hur man skapar projekt, 

redigerar borrhålsdata och koordinater samt hur man plottar ut ritningar. 

 

Vi börjar med att starta Autodesk Autocad MEP 2009 samt GS GeoArkiv. GeoArkiv startas via 

Start-menyn/All Programs/Novapoint GeoSuite Toolbox/GS Arkiv 2009 SV 

1.1 Archive 

Bild 1 visar huvudfönstret I GS GeoArkiv. Mappstrukturen för varje nytt projekt innehåller alla 

tillhörande filer som ingår i projektet. Det är även här som alla skapade och bearbetade filer 

sparas i respektive programmapp. I verktygsfältet ovan mappträdet visas ikoner för nytt projekt 

(1), om GeoArkiv (2), Projektinfo (3), Starta GS Presentation (4), Starta Stabilitet (5), Starta 

Sättning (6). Det är dessa knappar som kommer att läggas fokus på i denna 

laborationshandledning. 

 

Bild 1  

Nytt projekt 

Då man vill skapa ett nytt projekt I GS Archive, klickar man antingen på knappen “Nytt 

projekt” eller går via rullgardinsmenyn Arkiv – Nytt projekt.  

Om GeoArkiv 

Denna knapp visar information om aktuell version av programmet samt licensangivelse. 

Projektinfo 

Genom att klicka på denna knapp framträder ett fönster med två flikar. I Info-fliken finns 

ett antal fält där företagsnamn och tilläggsinformation om skapare av projektet ifylles.  
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Under fliken GS Presentation kan ytterliggare information skrivas i, såsom vem som är 

uppdragsgivare åt det aktuella projektet, projektets namn, uppdragsnummer, datum för 

skapande av projektet, handläggare, ritare samt antal borrhål som är skapade i projektet 

och projektets storlek ytmässigt (anges med x/y/z - koordinater).  

Starta GS presentation 

För att starta programmet GS Presentation klickar man på knappen Starta GS 

Presentation (4) i programrutan GeoArkiv.  

Starta Stabilitet 

Innan man kan starta GS Stabilitet, måste man starta Autodesk Autocad MEP 2009, 

därefter klickar man på Starta GS Stabilitet (5). GS Stabilitet tas inte upp i denna 

laboration! 

Starta GS Sättning 

GS Sättning startas då man klickar på knappen Starta Sättning (6) i rutan GeoArkiv. 

Handhavandet för detta program tas inte upp i denna laboration. 
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1.2 Presentation 

Huvudfönstret för GS Presentation ser ut som i bild 2. GS Presentations huvudsyfte är att 

redigera sonderingsdata, ange borrhålskoordinater samt att plotta ut plan-/sektionsritningar 

över en fältundersökning som har gjorts. Funktioner som används i denna laboration beskrivs i 

numrerad följd nedan. 

 

Bild 2 

1: Nytt id 

Då man klickar på knappen Nytt id kommer en ruta upp på skärmen där man kan välja 

vad id-numret ska representera. Valmöjligheterna är att ange id-numret som borrhål, 

grundvattenrör, dubb/markspegel, mätning av bland annat portryck, samt 

avvägningspunkt. 

2: Spara 

Används för att spara ändrade borrhål och borrhålsdata. OBS. Spara efter varje ändring 

som ni har gjort. Programmet kommer dock att fråga om ändringarna skall sparas. 

3: Om Autograf (Presentation) 

Visar aktuell information om licens och programversion 

4: Rita id 

Visar hur ett valt borrhål ser ut utifrån angivna sonderingsdata som angetts för det 

aktuella borrhålet (ritar upp en sektionsgraf). 
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2.0 Handledning 

Stackfilerna som skapades för alla borrhål återfinns i kurskatalogen  

S:\TN\BI\TNBI 71\Datorlaboration 1\31-AOG.STD samt 31-AUG.STD 

Steg 1: Skapa ett nytt projekt och läsa in borrhålsdata 

 Skapa ett nytt projekt genom att klicka på Nytt projekt i verktygsfältet i GeoArkiv. Fyll i 
fälten enligt bild 3. 

 

 

Bild 3 

 

Då vi klickar på OK bildas en ny katalog på den angivna Arkiv-platsen med namnet 

Udden. Samtidigt har GeoArkiv skapat underkataloger till Udden med namnen 

Autograf.DBF, Autograf.RIT och STACK. Dessa kan ses i Windows Explorer (Utforskaren) 

 

 Kopiera in stackfilerna 31-AOG.STD samt 31-AUG.STD till  
H:\TNBI 71\Geoarkiv\Udden\STACK 

 

 Nu startar vi GS Presentation från fönstret GeoArkiv. Här kan man se stackfilerna och de 
innehållande borrhålen (se bild 4). 
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Bild 4 

 

 Markera alla id-nummer i stackfilen 31-AUG.STD 
 

 Klicka på ikonen Öppna stackfilen (markerad med en röd ring i bild 4). En ruta dyker upp 
som ser ut enligt bild 5.  

 

 

Bild 5 

 

Här skall ni mata in X-/Y-/Z-koordinater för respektive borrhål. Koordinaterna finns 

angivna i ett Word dokument som är belägen i katalogen S:\TN\BI\TNBI 

71\Datorlaboration 1. När detta är gjort för alla sex borrhål återfinns alla borrhål, med 

angivna koordinater, i mappen Id i GS Presentation 

 

 Gör motsvarande för stackfilen 31-AOG.STD. 
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Steg 2: Skapa nytt Id som borrhål 

Om man vill lägga till ett borrhål som man har utfört på manuellt tillvägagångssätt utan någon 

avancerad borrvagnsutrustning, kan man skapa egna id- nummer som borrhål i GS Presentation. 

Gör enligt följande: 

 Klicka på knappen Nytt Id i verktygsfältet i GS Presentation. Fönstret som kommer upp 
på skärmen ser ut som i bild 6. 
 

 

Bild 6 

Döp det nya Id numret till 7 och se till att Borrhål är valt som Id-typ. Klicka OK och det 

nya id-numret öppnas i programmet. 

 

 Metoden som har använts i undersökningen för det nya borrhålet är Viktsondering. Vi 
ska nu ange att denna metod har utförts. Högerklicka någonstans i det vita området i 
programfönstret och välj Ny Metod/Vim (se bild 7). 
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Bild 7 

 I inmatningsprotokollet anger man hur stor vikt som har lagts på vid vilket djup, antal 
halvvarv per 0,2 meter som har krävts för neddrivning av sond samt kod för aktuellt 
jordmaterial. Här ska ni använda de värdena som NI har antecknat vid 
laborationstillfället samt avgöra vilken slags jordart som har varit aktuell vid respektive 
djup. Vilken typ av jordart kan antydas av observationer under fätundersökningen. Man 
kan lyssna efter knaster från sonden, vilket kan antyda att man har stött på grus eller 
sand, etcetera. Ett exempel på hur det kan se ut, se bild 8. 
 

 

Bild 8 

 

 Val av tecken för avslut på sondering väljs i rullgardinsmenyn SGF i programmets 
verktygsfält. Förteckningsblad över valbara stopptecken finns som bilaga till den här 
laborationshandledningen. 

 

 Angivande av borrhålskoordinater görs genom att klicka på 
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 Du kan nu se hur det skapade borrhålet ser ut genom att klicka på  
 

Steg 3: Lägga till kolvprovtagning 

Om en kolvprovtagning har utförts för ett specifikt borrhål, kan man lägga till denna information 

för det specifika borrhålet. 

 Gå in på det aktuella borrhålet i GS Presentation där kolvborrprovet har tagits. 
 Högerklicka och välj Ny metod/Provtagning, se bild 9 

 

 

Bild 9 

 

 I fälten som framträder anger du metod som KV1 enligt bild 10. 
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Bild 10 

 

 Mata in provtagningsdjup, Jordart, Lab (=J), Densitet, Va-kvot, Sensitivitet och 
Skjuvhållfasthet enligt era resultat från tidigare laboration. 

 

Upprepa proceduren i detta steg och lägg till provtagningsvärden för ytterliggare en nivå 

och klicka därefter på Spara. 

Steg 4: Skapa en planritning 

Vi ska nu skapa en planritning över hela projektet. 

 Under rullgardinsmenyn Ritningar väljs Planritning. Skala väljs till 1:400 och därefter 
klicka på Generera. Programmet frågar om man skall använda den befintliga sessionen i 
AutoCAD för att rita upp ritningen, klicka Yes. I AutoCAD framträder nu en prydlig 
ritning. 

 Lägg till en ritningsram via rullgardinsmenyn GS Plan/Rit Adm\Ny ram 
 Välj storlek A3 och placera in ritningen så alla beteckningar ryms inom ramen 
 Ange text i namnrutan genom att markera namrutan, högerklicka och definiera attribut. 
 Spara ritningen i katalogen  

H:\TNBI 71\Geoarkiv\Udden\AUTOGRAF.RIT\Planritning 

 

Steg 5: Skapa en sektionsritning 

I GeoSuite finns det två sätt att skapa en sektionsritning på: 

Alternativ 1:  

 I rullgardinsmenyn Ritningar finns ett val att skapa sektionsritning: Sektioner – XY. 
Klicka på Ny sektion… I fönstret som framträder lägger du till alla borrhål som skall ingå i 
sektionsritningen (se bild 11). 
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Bild 11 

 

När alla borrhål är valda klickar du på OK och därefter Generera ritning. Ritningen ritas 

upp i AutoCAD.  

 

 Spara ritningen i katalogen  
H:\TNBI 71\Geoarkiv\Udden\AUTOGRAF.RIT\Sektion 1 

 

Alternativ 2: 

 Öppna planritningen i AutoCAD som du skapade i Steg 3. 
 

 Gå via rullgardinsmenyn GS Plan och välj Gen. Sektion. 
 

 Ange startpunkten för sektionen i närheten av den översta borrhålet på ritningen samt 
välj slutpunkt strax nedanför det nedre borrhålet (se bild 12). Tryck Enter.  

 

 Välj halvbredd (=5) för borrhål, så att rektangelmarkeringen omfattar alla aktuella 
borrhål (se bild 13). 
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Bild12  Bild 13 

 

   

 

 I rutan som kommer upp anger du Längdskala 1:400 och därefter klicka på Generera. Nu 
har du skapat ännu en fin sektionsritning.  

 

 Spara ritningen i H:\TNBI 71\Geoarkiv\Udden\AUTOGRAF.RIT\Sektion 2 



 46 

Bilaga 1: Beteckningar för sonderingsstopp 

 

 

 


