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Introduktion
Ofta tas inte hänsyn till negativa
portryck vid stabilitetsberäkningar i
Sverige idag. Det anses för osäkert,
med risken för att förändringar i
vattenmängd ska orsaka sänkning av
hållfastheten. Möjligheten att med
hjälp av numerisk analys studera
vatteninnehållets påverkan på
portrycksprofilen har visat att det finns
skäl att omvärdera synen på negativa
portryck.
För att bereda vägen för ett ökat arbete
med negativa portryck vill SGI bland
annat undersöka de programvaror som
finns tillgängliga och hur väl dessa
fungerar som arbetsverktyg vid
beräkningar av negativa portryck.
Syfte
Syftet med det här examensarbetet är
göra en sådan utvärdering bestående
dels av en översiktlig undersökning av
tillgängliga program och dels av en
provkörning och utvärdering av ett par
programvaror.
Undersökningen av marknaden syftar
till att hitta program som ska kunna
simulera negativa portryck och gärna
också utföra stabilitetsberäkningar
med dessa.
Utvärderingen av provkörningarna
kommer att göras med avseende på
följande:

• Resultat av utförda simuleringar
• Möjligheter och begränsningar för
•
•

simuleringarna
Användarvänlighet
Support

Hypotesen är att de program som
utvärderas kommer att ge samma
resultat för samma konceptuella
modell. Mindre avvikelser kan väntas
förekomma till följd av olika
beräkningslösningar.
Simuleringarna kommer att ske med en
modell som tidigare använts av Zhang
(2004) och Bertilsson (2010) då de
studerat olika parametrars inverkan på
negativa
portryck.
Som
referensprogram kommer Seep/w att
användas. Därtill kommer Plaxis att
utvärderas tillsammans med ett eller
två ytterligare program.
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