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BAKGRUND
En ny utgåva av sponthandboken gavs 
ut i april 2018. I denna finns tre olika 
beräkningsmetoder för sponter, Stan-
dardmetoden och två varianter av 
Samverkansmetoden. Samverkansme-
toden delas upp i Fjädermetoden och 
FEM-metoden. För att kunna dra slut-
satser om hur väl de olika metoderna 
stämmer överens med verkligheten tas 
mätdata från ett byggprojekt där en ny 
järnvägsbro skall byggas. 

SYFTE OCH MÅL
Målet med detta examensarbete är 
framförallt att få en djupare förståelse 
för beräkning av sponter. Dessutom 
görs en jämförelse mellan de tre beräk-
ningsmetoderna baserat på ett verkligt 
projekt med uppmätt data. Dessa be-
räkningar förväntas ge ett resultat som 
visar på hur mycket de olika metoder-
na skiljer sig åt och vilken metod som 
stämmer bäst överens med uppmätt 
data. Utifrån dessa resultat utvärderas 
också lönsamheten med att använda 
en mer avancerad beräkningsmetod. 

METODER
De olika beräkningsmetoderna ska stäl-
las upp för ett renodlat fall baserat på 
det befintliga byggprojektet. Beräk-
ningarna kommer att göras både för 
hand och med hjälp av datorprogram, 
beroende på vilken beräkningsmetod 
som används. Alla beräkningar kom-
mer att göras i 2D. Från fjädermetoden 
och FEM-metoden kan både stagkraf-

ter och förskjutningar beräknas, vilket 
kan jämföras med mätdata från refe-
rensprojektet. Beräkningar kommer för 
dessa metoder göras både i brott- och 
bruksgränstillståndet. Standardmeto-
den utgår endast från brottgränstill-
stånd där stagkrafter beräknas. Denna 
metod kommer därför enbart jämföras 
med de andra två beräkningsmeto-
derna. Till sist jämförs alla tre metoder 
med varandra.  


