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1. Teknisk beskrivning 
Denna tekniska beskrivning är upprättad enligt förfrågningsunderlaget för 
entreprenaden. Där så behövs har vissa ändningar och förtydliganden gjorts.  
 

2. Omfattning 

 
Projektet omfattar 2 objekt, dels 4.1 (KC-förstärkning), dels 4.2 (ny spontkaj och 
brygga). 
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Sektion A-001 ny spontkaj 
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Sektion B-001 ny spontkaj 

 

 
Avsnitt 4.2 omfattar 110 m spontkaj och 50 m brygga/spont 
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Spontelevation 

 

 
Sektion A-102 enligt förfrågningsunderlag – befintligt påldäck bakom spont 
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Sektion B-102 i förfrågningsunderlag – befintligt däck saknas 

 

 

Befintliga förhållanden, objekt 4.2 (enligt FU) 

 
Den befintliga kajen byggdes någon gång i början av 1900-talet för kommersiell 
sjöfart för en stenindustri som förädlade block till stenprodukter. En rälsgående kran 
gick längs kajen och ena rälen gick på längst fram på kajhuvudet och den andra på 
en betongbalk belägen bakom kajhuvudet. Delar av rälerna finns kvar än idag och 
förmodligen ligger betongbalken kvar.  
 
Enligt befintligt ritningsunderlag är kajobjekt 4.2 till större delen uppbyggd som en 
däckskaj grundlagd på en rustbädd som står på träpålar. Kajen är bakåtförankrad 
med stålstag och ankarplattor. Stagens antal och placering är okänd.  
 
En undervattensfilmning med sonar (bifogas i handlingarna), som utförts under våren 
2015, visar tydligt hur kajen är öppen in under rustbädden på den raka sträckan 

mellan västra hörnet (ca sektion 0/013) och fram till ca 6-7 meter väster om sydöstra 

hörnet. På denna sträcka förmodas kajen vara uppbyggd ungefär enligt sektion A-001 
på ritning 001. Rustbädd och träpålar ser ut att vara i god kondition. Glipor finns i den 
bakre sponten där finmaterial spolats ut genom åren. Detta har gett upphov till 
sättningar i marken bakom kajkonstruktionen. 
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I sektion ca 0/038 mynnar ett grovt dagvattenrör (diameter ca 1000) ut i kajhuvudet i 
nivå med vattenytan. Detta är ej i bruk. Även två mindre rör (diameter ca 200) mynnar 
ut i kajhuvudet i sektion 0/000 och i hörnet vid sektion ca 0/110. 
 
Betongen i kajhuvudet är i dålig kondition med stora sprickor och vittringar. 
Armeringen är på vissa ställen blottlagd och utsatt för korrosion. Prover har tagits av 
betongens hållfasthet och dessa redovisas i en rapport som bifogas handlingarna. 
 
I kajens västra hörn (i den radieformade delen) finns inte samma tydliga öppning 
under kajen då botten grundar upp där. I sonarfilmen framgår dock en glipa under 
kajen där pålrader syns.  
 
Längs kajens östra del sitter rester av en gammal spont i framkant på kajen. Bakom 
sponten kan man se träpålar som står fritt utan kontakt med kajmurens undersida. 
Blottade armeringsjärn syns också i kajmurens undersida där betongen helt vittrat 
bort.  
 
Kajen har inte samma hålrum under sig som den västra delen. Hur långt från kajlinjen 
som kajkonstruktionen sträcker sig är således oklart. Inga befintliga ritningar har 
kunnat studeras. En mindre konsolbrygga löper längs hela denna del av kajen.  
ELU:s MUR kompletterar ovan återgivna beskrivning på följande sätt: 
 
”Kajobjekt 4.2 består av en ca 151 m lång plattformskaj i betong. Betongkajen har 
tidigare utgjort fundament för rälsburen lyftkran som i sin tur vilar på rustbädd av trä, 
ovanpå träpålar.  
 
Vid kajobjekt 4.2 uppstår ställvis återkommande slukhål bakom 
kajkonstruktionen.  
 
Grundläggningen av kajobjekt 4.2, för den del av kajen som löper längs med 
Skandiavägen, längst in i Framnäsviken utgörs av ett kajhuvud i betong på 
trärustbädd ovan träpålar.  
 
Grundläggning för den kortare del av kajobjekt 4.2 som är belägen längst mot öster, 
samt delen som ansluter till kajobjekt 4.1, har inte i detalj kunnat utredas.  
 
Träpålar under denna östra del är synliga, främre pålradens funktion är bristfällig och 
framförliggande träspont är i dåligt skick. Där kajobjekt 4.2 kröker av 
och ansluter mot 4.1 sjunker kajhuvudets nivå för att ansluta till kaj 4.1. 
Grundläggning för denna delsträcka är osäker då sjöbottnen stiger över 
grundläggningen i detta område.  
 
Bägge kajkonstruktioner har i tidigare utredning utförd av Norconsult AB, 2012, 
bedömts som otillräckliga för säkerställandet av stabilitet och i behov av omedelbara 
förstärkningsåtgärder”. 
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Kaj, konstruktionsförslag enligt FU 
För att klara framtida krav på kaj 4.2 föreslås att en ny bakåtförankrad spontkaj med 
kajhuvud i betong utförs framför den befintliga kajen. 
 
Kajhuvudet avslutas med underkanten på nivå -1,05 (gjutning i vatten förutsätts). 
 
För att undvika kollision med de befintliga träpålarna kan den nya sponten behöva 
drivas snett ut mot viken beroende på eventuell lutning hos de befintliga pålarna. 
 
Den befintliga krönstenen ska bevaras och gjutas fast med rostfri dubb i det nya 
kajhuvudet.  
 
I den radieformade delen av kajen från sektion 0/000 till ca 0/014 varierar nivån för 
överkant kajhuvud linjärt från +1,3 till +2,1. Från sektion ca 0/014 till sektion 0/151 vid 
kajänden ska nivån ligga konstant på +2,1. Utfyllning/schaktning av mark för 
anpassning till kajhuvudets överkant utförs där så erfordras. 
 

Formsättning 
Kajhuvudets överyta ska brädrivas. 
Kajhuvudets sida mot vattnet ska bekläs med slitplank. Planken ska ha dimensionen 
195*45 och utföras med konstruktionsvirke som impregneras enligt klass A. 

Erosionsskydd 
Vid dimensionering av ny spont ska det förutsättas att 0,5 meter av sjöbotten kan 
erodera bort framför spontfoten. (Vår anm. Kravet anses uppfyllt i och med 
antagandet om 3 m vattendjup) 
 

Avvisare 
Nya törnstockar (200*200) som motsvarar dagens törnstockar monteras längs med 
hela kajen. Törnstockarna utförs med konstruktionsvirke impregnerat enligt klass A, 
som fästs i kajhuvudet med rostfria skruvar. På utsidan av fyrkantsvirket spikas 
slitplank som även det ska vara impregnerat enligt klass A. 
 

Förtöjningsutrustning 
Befintliga förtöjningsringar rivs bort. 
Nya förtöjningsringar fästs in i kajhuvudets sida mot vattnet. En förtöjningsring per 
bom ska monteras. 
 

Säkerhetsutrustning 
Kajstegar med maximalt inbördes avstånd på 50 m ska monteras längs kajen, totalt 2 
st. Stegarna utförs i princip enligt Teknisk Handbok, Projektering kajkonstruktioner, 
bilaga 4. 
 

Avvägningsdubbar 
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Avvägningsdubbar ska anordnas vid ändar och dilatationsfogar och däremellan med 
ett inbördes avstånd på max 25 m. Dubbarna mäts in före slutbesiktning av 
entreprenören. 
 

Dagvattenledning 
Den befintliga grova dagvattenledningen i sektion ca 0/038 är inte i bruk. 
Utlopp för övriga mindre dagvattenledningar ska dras ut genom spont/kajhuvud. 
 

Elstolpar 
Kajen ska kompletteras med elstolpar lika de som sitter längs kajobjekt 4.1. Stolpar 
ska placeras ut var 25:e meter. 
 

Belysningsstolpar 
Befintliga belysningsstolpar inklusive matning av el ska finnas kvar. 
 

Föreskrifter för projektering och teknisk utformning, normer 
Projektering och utförande ska tillämpliga delar utföras enligt följande dokument: 
 
-SS-EN 1537 (Utförande av geokonstruktioner - Förankringar) 
-SS-EN 1991-1(Eurokod 1: Laster på bärverk) 
-SS-EN 1992-1-1 (Allmänna regler och regler för byggnader) 
-SS-EN 1993-1-1 (Allmänna regler för stålkonstruktioner) 
-SS-EN 1993-5 (Pålar och spont) 
-SS-EN 1997-1 (Allmänna regler för geokonstruktioner) 
-SS-EN 10 219-1 och -2 
- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2001:9 ” Hamnarbete ” 
- Sponthandboken T18:1996  
 
- TRVK (Trafikverket) Bro 11 med supplement 1 (TRV publ nr 2011:085) 
- TRVR Bro 11 med supplement 1 (TRV publ nr 2011:086) 
- TK Geo 13 (TRV publ nr 2013:0667) 
 
Vid dimensionering ska följande föreskrifter med senaste ändringsförfattning följas: 
- VVFS 2004:43”Vägverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska 
beräkningsstandarder” (med ändringsförfattning TRVFS 2011:12) 
 
Vid utförande gäller: 
- AMA Anläggning 13 
- TRVAMA Anläggning 13 (TDOK 2014:0245) 
 
Tillämpbara handböcker: 
- Teknisk Handbok, Projektering kajkonstruktioner, Stockholms Hamnar, 2013-07-12 
 
Normerna och bestämmelserna gäller i tillämpliga delar och med rangordningen som 
ger störst total säkerhet. Om utförande valts där konstruktionerna inte finns reglerade 
i ovanstående normer och bestämmelser, ska detta tydligt redovisas i anbudet. 
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Beräkningsförutsättningar 
Vågor - Vattenstånd - Höjdsystem 
Följande karakteristiska vattenstånd gäller för projektet: 

 
 
För projektet ska koordinater och höjder anges i Sweref 99 13.30 och i RH 2000. 
 
Vid dimensionering av spont ska vattennivån bakom sponten antas kunna vara 0,5 m 
högre än framför sponten, eller säkerställs utjämning av sådan nivåskillnad.  
 
Spont dimensioneras med beräkningsprogrammet PLAXIS. 
 

Tekniska förutsättningar 
Nya konstruktioner ska ha en teknisk livslängd på 120 år. 
 
Säkerhetsklass 3 gäller generellt förutom vid bestämning av en påles eller en 
pålgrupps geotekniska bärförmåga då säkerhetsklass 2 kan tillämpas. Detta förutsatt 
att pålen i huvudsak är tryckbelastad. 
 
Fortsatt underspolning/erosion i anslutning till kajkonstruktionen ska förhindras. 
 
Kajen ska dimensioneras för en jämnt utbredd last på 10 kN/m2. 
 
Kajen dimensioneras även för stöt och förtöjningslast enligt Teknisk Handbok, 
Projektering kajkonstruktioner, Stockholms Hamnar.  
 
Förutsättas vattendjup 3 meter, vilket anses inkludera framtida erosion/muddring. 
 
Avrostning (se även bilaga 1) 
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För oskyddade stålkonstruktioner i fritt vatten ska enligt FU antas följande 
avrostningshastigheter antas: 
 
- Mellan MHW och LLW: 0,20 mm/år   (där gjuts sponten in i krönbalk) 
- På djupdelen: 0,07 mm/år.  0.07*120 = 8.4 mm (vår anm. sammanlagd minskning av 
godset antas). 
 
För spont omgiven av lera ger FU inget besked, men man kan enligt 
Pålkommissionen R98 räkna med 2.0 mm för 100 år (se tabell 7.52 i R98) och alltså 
2*120/100 = 2.4 mm för 120 år på en stålyta. Avrostning sker på båda sidor sponten, 
alltså sammanlagt 2*2.4 mm = 4.8 mm minskning av godstjockleken i leran. 
 
Momentmax inträffar nere i marken under mudderbotten, vilket motiverar att man 
räknar med 5.2 mm som dimensionerande värde för avrostningen på sponten. 
 
Geotekniska parametrar 
Geotekniska, geohydrologiska samt topografiska förhållanden för området redovisas i 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, upprättad av ELU Konsult, 2015-06-
10. 

 
Kajkonstruktion 
Kajplan dimensioneras för en jämnt fördelad nyttig last om 10 kPa. 
 
Vid betraktande av kajens stabilitet antas kajen belastas vinkelrätt krönbalken 
med 20 kN/m och parallellt kajen med 5 kN/m. 
 
Kajkonstruktionen ska kunna ta upp en horisontell stötkraft från fartyg om 
0,75 MN, gf = 1,3, och lastlängd 1m. 
 
Spont 
 
Stålspont dimensioneras för avrostning enligt ovan 
 
Stag 
Förankring av sponten ska ske med bakåtförankringar till jordankare. 
 
Konstruktionerna dimensioneras inte för ett godtyckligt stagbortfall. 
 

Material, utförande och kontroll 
Fyllning, material, packning 
Fyllning utförs med friktionsmaterial med en inre friktionsvinkel, φ ≥ 34°. 
 
Över medelvattenytan packas fyllnadsmaterial enligt AMA Anläggning 13, 
tabell CE/3, sida 103. 
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Beläggning på nytt kajplan utförs lika befintligt med samma sten. 
 
Spont, spontning 
Sponten ska dimensioneras, förutom för jordtryck i det permanenta stadiet, för 
slagning. Spont drivs till den nivå som beräkningsmässigt erfordras för att uppnå 
godtagbar rotationssäkerhet, inte till ”förmodat berg”, såsom anges på sektioner i FU. 
 
Slagningen av sponten utföras på ett sådant sätt att vibrationerna i närliggande 
byggnader ger en vertikal maximal partikelhastighet mindre än 3 mm/sek i bandet 10 
till 60 Hz. 
 
Detta dokumenteras av entreprenören genom kontinuerliga mätningar. 
 
Resultaten förvaras hos entreprenören under hela entreprenadtiden och hålls 
tillgängligt för beställaren, eller den han utser. 
 
Spontprotokoll upprättas i samband med slagningen och redovisas kontinuerligt för 
beställaren. 
 
Spont får inte kapas förrän den godkänts av beställaren. 
 
Spont som ansluter till befintliga konstruktioner ska tätas på ett betryggande 
sätt, så att erosion och utspolning av fyllnadsmassor inte kan ske. 
 
I byggskedet ska sponten avsträvas i nödvändig omfattning för vågor och andra 
förekommande vattenrörelser. 
 
Dragstag 
Samtliga stag ska förses med dubbelt korrosionsskydd. 
 
Kalldraget stål får inte användas. Stag av typ GEWI (brottöjning 7 %). Stålsorten är 
densamma som för armeringsstål.  
 
Stag ska uppfylla krav enligt SS-EN 1537 (utförande standard för fanankringar).  
 
Kajstegar och räddningslina 
2 stycken infällda kajstegar ska monteras. Handtag på krönbalk monteras med låsta 
beslag. 
 
Fäste för räddningslina och räddningslina monteras ca 0,2m över MW. 
Material i rostfritt stål SMO 254 (EN 1.4547) eller SS 142377 (EN 1.4462). 
 
Stålkonstruktioner 
Rostskydd utförs enligt Miljöklass C5-M, hållbarhet hög.  
 
Allt inte ingjutet stål, förutom stålspont och stålpålar, rostskyddas. 
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Ingjutet stål rostskyddas på yta exponerad mot det fria, samt på ingjutna ytor 
som befinner sig närmare det fria än täckskiktets tjocklek, dock minst 50mm. 
 
Varmförzinkning av allmänna stålkonstruktioner utförs enligt SS-EN ISO 1461, 
Fe/Zn 215μm. Min godstjocklek är 6mm. 
 
Stålkanter vara väl rundade med radien minst 3mm innan ytbehandling. 
 
Betong, betonggjutning 
Betongkonstruktioner utförs i utförandeklass I, lägst C35/45 VT, vct < 0.40 och med 
frostresistent ballast. 
 
 Cementtypen ska vara av typen CEM I, MH, LA, SR. 
 
Gjutarbeten ska planeras och utföras så att porigheten i betongytor begränsas 
och kraven i SIS 812002, tabell 2, klass 2A ska uppfyllas. t<5 mm tillämpas. 
 
Undervattensgjutning enligt Bro 2004 
 
Distansklotsar utförs med en färg så lika omgivande betongyta som möjligt. 
 
Exponeringsklass XS3/XF4. 
 
Formsättning 
Formsättning av synliga ytor utförs med formplywood (Plyfa). 
 
Formarna ska vara stabila även vid högvatten och vågor.  
 
Synliga inte formsatta ytor ska träskuras. 
 
Utgående synliga hörn (skarpa kanter) fasas med 20mm trekantlist i formen. 
 
Formstag utförs i glasfiberkomposit med kulör som betongens yta. Stagen kapas 
jäms med betongytan. Placering utförs i överensstämmelse med betongytans övriga 
struktur. 
 
Armering, sprickvidder 
Betongkonstruktionerna dimensioneras för sprickbreddsbegränsning enligt 
SS 13 70 10. 
 
Minsta täckande betongskiktet enligt SS 13 70 10 dock minst ett enhetligt 
täckande betongskikt på 45mm plus utförandetolerans vilket ger minst 55mm. 
 
Skarvlängder ska minst vara 50 Ø för B500B och 60 Ø för Ks 60 S. 
I konstruktionsdelar, där risk för krympsprickor föreligger inläggs minimi 
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krymparmering. 
 
Armeringsstänger till slakarmering ska vara av kamstål SS-ENV 10 080 + 
NAD(S)/SS-ENV10 080 B 500 BT alternativt B 500 BB. 
 
I gjutfogar inläggs gjutfogsarmering. 
 
Betong, utförandekontroll 
Fortlöpande provning av tryckhållfasthet utförs genom att en betongkub tas ut från 
varje gjutetapp. Sammanlagt ska minst sex kuber tas ut från varje använd 
betongsammansättning.  
 
Tryckhållfastheten ska provas enligt avsnitt 5.5.1.2 i SS-EN 206-1 och SS 13 70 03. 
 
Om den totala betongvolymen för varje betongsammansättning understiger 
50m3 godtas att minst tre kuber tas ut. 
 
Resultat från fortlöpande provning värderas enligt SS-EN 206-1, 8.2.1.3 villkor 
1 och 2 varvid resultat från hela objektet värderas för respektive betong-
sammansättning. 
 
Fortlöpande provning av frostbeständighet utförs genom att vid varannan gjutetapp 
ska en kub tas ut för fortlöpande provning av frostbeständighet. 
 
För varje betongsammansättning ska dock minst fem kuber tas ut. Om 
betongvolymen understiger 50m3 godtas att minst tre kuber tas ut. 
Kuberna ska tillverkas och lagras enligt SS 13 72 44 förfarande I. 
 
Resultatet från frysprovningen ska uppfylla kraven enligt SS 13 70 03, 5.3.3 
med tillägget att god frostbeständighet enligt SS 13 72 44 ska vara uppfyllt. 
 

Rivning och kvittblivning 
All nödvändig rivning och schakt för att utföra entreprenaden ska ingå. 
 
Överblivna massor och material är entreprenörens egendom om inget annat 
föreskrivs och borttransporteras av denne utan särskild kostnad. 
 
För tippavgifter svarar entreprenören.  
 
Miljöfarligt avfall eller dylikt ska deponeras på av respektive myndighet godkänd plats 
 
Hälso- och miljöfarliga material hanteras och deponeras enligt gällande föreskrifter för 
aktuellt material. 
 
Rivning bedrivs så att störande dammbildning inte uppstår.  
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Vid rivning intill byggdelar som ska bestå bedrivs arbetet med nödvändig försiktighet 
så att dessa inte skadas.  
Rivningsmassor transporteras och kvittblives enligt Avfallsförordningen, SFS 
2001:1063. 
 
Restprodukter ska sorteras i olika fraktioner och omhändertas efter miljöskalan: 
• Återvinningsbart 
• Komposterbart 
• Brännbart 
• Deponerbart 
• Farligt avfall 

 

Kontroll 
All fordrad kontroll ska redovisas i skriftliga rapporter.  
 
Rapport ska minst innehålla en tydlig beskrivning av  
- det kontrollerade objektet,  
- tid och plats för kontrollens genomförande,  
- kontrollmetod,  
- mätdon,  
- mätresultat,  
- värdering av mätresultat samt  
- underskrift av den kontrollansvarige. 
 

Dokumentation och relationshandlingar 
Se Teknisk handbok. 
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Bilaga 1 Avrostning 
 
 

 
Samband mellan Wx och korrosion för AU AZ37-700 (Arcelor Handbook) 
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Sektionsdata för AZ 37-700  (Arcelor Handbook) 
 

 
Stålsorter för PU25 (Arcelor Handbook) 
 
Om man använder stålsorten S430 AP så blir momentkapaciteten Md för oavrostad 
spont av typ AU25; 
 
Md = 3705*430 = … = 1593 kNm/m 
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Avrostning mot vattensidan Eurokod SS_EN 1993:3, part 5 (Arcelor Handbook) 
 

 
Avrostning mot jordsidan Eurokod SS_EN 1993:3, part 5 (Arcelor Handbook) 
 
Om värdena i tabellen (avser 100) år justeras till föreskriven livslängd 120 år erhålls  
i jorden, 120 år = 2* 1.2*2.2 = 5.2 mm. Detta är något mer än 4.8 mm som erhålls 
med Pålkommissionen R98. 
 
Vi räknar därför med dimensionerande sammanlagd minskning av godstjockleken 
med 5.0 mm.  
 
Enligt diagram på föregående sida är då Wx=2659 cm3/m 
 
Med stålkvalitet S430GP är då  
momentkapaciteten Md=fy*Wx = 430*2659= …= 1143kNm/m, elastiskt. 
Plastiskt flytmoment är ca 12% högre, alltså 1.12*1143 = 1280 kNm/m. 
 
Enligt överslagsberäkning nedan är Ms = 1134 kNm/m, inträffar på nivån ca -3.0, d v 
s där sponten står omgiven av lera på båda sidor. 
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Välj alltså AZ37-700 S340 GP.. Vikt =177.4 kg/m2.
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Bilaga 2. Överslagsdimensionering av spont 
 

 
Antagen geoteknisk beräkningssektion 
 
 
 

 
Jordtrycksdiagram 
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Uträkning av jordtryck 
 
 
 

 
Beräkning av stagreaktion på nivån +1.0 samt böjmoment i spont. 
 
Resultat 
Stagkraft = 291 kN/m 
Max spontmoment = 1134 kNm/m 
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Bedömda djup till u k spont =ungefär lika med stopp för sondering. 
 
 
Stag och ankarbalk 
Stagreaktion = 291 kN/m 
 
Antag att man packar framför plattor så att friktionsvinkeln blir 35 grader /se TkGeo) 
Dimensionerande friktionsvinkel erhålls som atan(tan(35)/1.3)  28 grader. Man får 
då enligt BYGG del G, sida 124 Kp-Ka = ca 4.0.  Detta ger max sidokraftkapacitet 
mot ankarvägg enligt bilden lika med 340 kN/m > 291, extra säkerhet = 1.17 

 
Ankarbalk 0.5 m bred, från + 1.5 till -1.0, staginfästning på nivån +1.0. 
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Som stag väljs GEWI 63.5 mm, S555/700. Area = 31.67 cm2.  
Sträckgränslast = 1758 kN.  
Med stag c = 8*0.7 = 5.6 m får man stagkraften 5.6*291 = 1630 kN < 1758. 
 

 
Stagplacering 
 

 
Uppskattning av staglängd.  Resultat: staglängd ca 15 m. 
 
 
 
 

http://www.bredenbergteknik.se/


Bredenberg Teknik  
www.bredenbergteknik.se                                                                                                                    2015-08-21    

2015-07-13 

                                                                                 
 

 

                                                                -  sid 24(24)  -                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

http://www.bredenbergteknik.se/

