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FORORD 

Behovet av en enkel och överskådlig h andbok i geoteknik har starkl 
vnxit under åren. Inom Stalens Geotekniska Institut har planerats 
utgivandet av en relativt fullständig sådan, men av vissa anledningar 
ha planerna måst ställas på framtiden. I avvaktan på dessa planers 
förverkligande framlägger institutet härmed elt mera kortfattat kom
pendium. Kapitlen äro skrivna av försle slatsgeotekniker Bernt 
Jakobson, ursprungligen för elen av Tidskriften Byggmästaren utgivna 
Handbok för Hus- Väg- och Vattenbyggnad. Kapillen utkomma 
samtidigt i nämnda handbok och i föreliggande meddelande. 

Geotekniken är som vetenskap så ung, att de olika problemen ännu 
icke fått en slulgiltig lösning, och många problem äro ännu hell 
olösta. En publikation av ifrågavarande slag kan dock knappa5t upp
skjutas i avvaktan på definitiva lösningar. Man får räkna med att 
en del av det som hiir framlägges kommer alt ändras i framliden. 
Detta gäller i försla hand borrmelodcr, jordlryck samt lerors konsoli
dering, inom v ilka områden forskning pågår. 

Statens Geotekniska lnstilul. 
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AI'\VISN"INGAR 

Rubrikerna äro numrerade enligt samma system som användes i den 
i förordet omnämnda handboken. Sålunda är varje kapitel indelat i 
huvudavsnitt, som numrerats med ensiffriga nummer med framför
varande kolontecken (: 1, :2 osv.). Vissa huvudavsnitt äro vidare 
indelade i underavsnitt, vilkas nummer ha erhållits genom att man 
efter huvudavsnittets siffra placerat ytterligare en siffra (: 1 indelas 
sålunda i : 11, : 12, : 13 osv.). Ytterligare indelning i med tresiffriga 
nummer betecknade avsnitt förekommer åven (: 111, : 112, : 113 osv.). 
Vid hänvisningar inom elt kapitel samt för figurnumrering utsättes 
ej kapitelnumret. Vid hänvisning från ett kapitel till cll avsnitt 
inom ett annat kapitel placeras kapitelnmnrl'l framför kolontecknet 
(t. ex. se "l: 115). Kapitelnumret och huvudavsnittets nummer åter
finnas även i Ö\TL' ytlerhörnel av varje sida för alt man snabbare 
skall kunna finna elt visst avsnill. 



1 : 1 

Kap, 1, JORDARTERNAS EGENSKAPER 
: 1 Jordarternas indelning och benämning 
: 2 Specifik vikt, volymvikt, porositet och vattenhalt 
: 3 Kornstorleksfördelning 
: 4 Vattengenomsläpplighet 
: 5 Kompressibilitet och elasticit etsmodul 
: G Skärhållfasthet 
: 7 Optimal packningsgracl 
: 8 L ittera tur 

:1 Jordarternas indelning och benämning 
: 11 Indelning efter bildningssätt 

För jordarters indelning efter b ildningssättet (morän, svämsand osv.) hänvisas Lill 
någon lärobok i geologi, exempelvis 1-IALDEN, B. ,Svenska jordarter».1) Kunskap 
om bild ningssättet är av värde vid studium av terrängens uppbyggnad i stort. 

:12 Indelning efter hållfasthetsegenskaper 
Den enda hå.llfasthetsegenskapen av nämnvärt intresse är skärhållfastheten (-i:broul· 

Alla ras och skred bero nämligen på att skärhå.llfastheten uppnås. :\Ied hänsyn 
t ill skärhållfasthetens beroende av det mot maximala skärspänningen vinkelräta 
normaltrycket skiljer man mellan friktions- och kohesionsmalerial. 

T ill friktionsmaterial räknas sten, grus, sand och mo; till kohesionsmaterial 
räknas lera och vanligen mjäla samt dy. Se vidare :61. 

:13 Indelning efter kornstorl eksförd elningen 
: 131 Kornstorleksfraktioner 

Benämning Kornstorlek mm 

A. Sten-fraktion .......... . . d = 200 -20 
B. Grus-fraktion ... . ..... . . . d = 20 2 
C. Sand-fraktion ... ........ . d = 2 0,2 
D. Mo-fraktion .. . ........ . d = 0,2 0,02 
E. Mjäl-fraktion ........... . d = 0,02 - 0,002 
F. Ler-frakt ion ......... .. . d = < 0,002 

Gränserna äro föreslagna av elen svenske kemisten ATTERBERG (1846- 1916) och 
h a blivit allmänt vedertagna så.väl här som i utlandet. 

: 132 Benämning av naturliga jordarter 
En natur lig jordart omfattar i regel flera av ovanstående fraktioner. Föl jande 
system för benämningar har utarbetats av Geotekniska institutet. 
A. Om en jordart innehåller > 60 % av en viss fraktion (vid ler- och dy(gyttje-)
fraktionen, se nedan, > 30 % och vid mjäl-fraktionen > 50 %), får jordarten 
det mot fraktionen svarande namnet t. ex. grus, mo. 
H. Om jordarten innehåller mellan 60 och 20 % av en viss fraktion (vid lerfrak-
ionen > 5 % och vid mjälfraktionen > 10 %), tillfogas denna fraktions namn 

i adjektivform, t. ex. grusig, moig. Finnas flera sådana fraktioner tagas de i ord
n ing efter avtagande mängd. 
C. E n fraktion , som ingår med < 20 % (vid lerfraktionen < 5 % och vid mjäl
fraktionen < 10 %), påverkar icke jordartens namn. 
1

) Ett k apit el , Geologi, aY C. G. ,Vm<NEn ingår äYen i den i förordet omnämnda hand
boken . 
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1: 1 Kap. 1. Jordarternas egenskaper 

D. Om ingen fraktion ingår med så mycket som 60 % (vid lerfraktionen 30 % och 
vid mjälfraktionen 50 %), tages ordet jord till substantiv, t. ex. moig, grusig jord. 
Reglerna äro sammanställda i nedanstående tabell. De angivna procenttalen äro 
preliminära. .Mindre j usteringar komma möjligen att göras. Anledningen till de 
lägre gränserna vid fraktionerna F och G (se tabellen) är, att om en jordart inne
håller äYen så litet som 30 % av t. ex. ler fraktionen (F), så bli de grövre kornen 
i jordarten helt omgivna av ett smörjmedel, bestående av fraktion F jämte vatten. 
Härigenom får jordarten lerans konsistens och benämningen lera (som huvudord) 
är därför motiverad. 

Gyttja och dy äro må nga gånger svara alt skilja, men delta har h eller icke 
någon n ämnvärd betydelse u r geoteknisk synpun k t. Gyttja är vanligen elastisk, 
grön i olika sk iftningar, rödbrun eller brun, vid torkning lj usgrå till vit. Dy 
är föga elastisk och b runsvart: v id torkning h ar den ungefär samma fä rg. 

Torvs/agen indelas i filllorv (filli g och mer eJler m in dre seg) och dylorv (i r egel 
lös och mer eller mindre grölig). 

I Korns Lorlek Volymsprocent av lorrsubslansen 
Fraktion 

n1n1 inom fraktionen ! JI 10 20 30 -10 50 60 70 80 90 0 
I I I I I I I I I I I 

A. Sten -fraktion 200 -20 I~ Stenig 
I 

- Sten 
B. Grus-fraktion 20 - 2 +--- Grusig --+ -~-- Grus -
C. Sand-frakt ion 2 - 0,2 +--- Sandig-)--- Sand -

1 
D. Mo-fraktion l0,2 - 0,06 ~-- i\foig - +l\fo \G!·ovm o-) r 

0,0G- 0,02 Fmmo1 ) 

E. l\Ijäl-fraktion 0,02- 0,002 - i\fjälig')-1+--- Mjäla --~ 
F. Ler-fraktion < 0,002 + Leriga)+'+- Lera - - ~ 

+Gyttjig+ <- -- Gyttja ---~ 
G \Organiskt + Dyig+- - Dy 

· material j°ytorv l+ Torvig->- +- --- Torv Filttorv~I 
-

1) Om > 70 volyn1sproccnt av J,orncn inon1 n10-fraklioncn fa JJa inom grovmo-rraktionen, 
b li !' benämningen qroumo. ~rotsvarande gäller föl' finmo. Om inlel av nämnda villkol' iir 
uppfyll t, blir benämningen mo. 
') Dock skall adjekt ivet ,mjälig, användas före substantivet •lera, endast om E > 35 %. 
3) För alt en gyttja (dy) skall beniimnas lerig, skall dock F vara > 20 %-

Närvaron av block (kornst orlek > 200 m m ) i marken bör angivas genom tillfogan
det av orden •med enstaka block• eller •blockrik•. 
Amn. 1. Om tabellen ger båd e lera (F) och dy (G) till huvudord, blir benämningen 
dyig lera om F > G, annars lerig dy. Ger den både lera (eller dy) och mjäla {eller 
mo eller sand eller grus eller sten) t ill l!uvudord, blir benämningen lera (eller dy) 
jämte den andra fraktionens namn i adjektivform. 

lerirolltlon-i--mjölofrakfionTmafrakt!an-r-sondfrokliooTgrusfrokloo::-rS1enfrol,t;on-rblock Mor+belechn,ngar 
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Fig. : 132 a Fig. :132 b 
Exempel på kornkurvor för några olika jordarter illarkbeteckningar 
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Kap, 1. Jordarternas egenskaper 1: 2 

:133 

: 2 
: 21 

:22 

:23 

:24 

Anm. 2. I speciella fall - då så anses nödvändigt för angivande av jordartens 
karaktär - användas substantiven skalgrus, mylla och motsvarande adjektiv. 
Vanligen använda markbeteckningar på borrningsritningar visas i fig. b. Beteck
ningarna kunna kombineras genom att de vid sammansatta markslag ritas in i 
varandra. 
Anm. 3. i\Ied pinnmo avsågs ursprungligen hårt packad morän. Numera brukar 
man innefatta i begreppet alla h årda, sammankittade jordarter med stor olik
formighet (omfattande korn från de minsta upp till stenar och block). 

Bedömning av finare jordarter 
1'10-fraklionen sträcker sig från korn med 0,2 mm diameter, vilka äro tydligt synliga, 
ned till de minsta korn som man kan känna mellan fingrarna. 
Mjäl-fraklionen uppvisar i torrt tillst ånd en mjölig konsistens. Jordarten mjäla 
är kort i brottet och föga eller icke alls plastisk samt kan ej utrullas till en tråd. 
Lera är seg och plastisk och kan utrullas till en tråd . Vid torkning är elen 
sammanhållande och krymper mycket. 

Specifik vikt, volymvikt, porositet och vattenhalt 
Specifik vikt 
Specifika v ikten s varierar mycket litet hos svenska jordarter, om man bortser 
från organiska beståndsdelar m. rn. Den sättes vanligen = 2,G5. Bestämning sker 
medelst pyknometer. 

Volymvikt 
Volymvikten y beror av specifika vikten s, porositeten n (%) och vallenha/len w 
(viktsprocent av torrsubstansen). Den kan variera mellan 0,9 för torv och dy och 
2,,1 för mycket tät s. k. flytsand. För lera uppgår elen i allmänhet till 1,4- 1,8. 
Vid överslagsberäkningar kan man ovan vatten räkna med värdet 1, 7, då det e! 
gäller torv eller dy. 
Laboraloriebestämning av volymvikt. Volymviklcn erhålles genom bestämning av vikt 
och volym. Då prover upptagas med hjälp av kolvborr, erhållas de inneslutna i mässings
burkar. Om provet icke helt fyller bmken, eller om dess begränsningsylor iiro ojämna, 
skjutes provet ut medelst en träslämpel etl litel slyckc ulanför burken och skäres jämnt 
med en metalltråd. Provhöjden mätes och burk med prov väges. 

Vattenhalt 
Vattenhalten w i vikt sprocent av torrsubstansen bestämmes genom torkning och 
vägning av provet. För lera, som har praktiskt taget helt vattenfyllda porer, 
erhi\lles w ur volymvikten enligt 

w = s - y _lOO = 37,7 · 2' 65 - 1' (vid s = 2,65) 
y - 1 s y- 1 

w kan även erhållas direkt m fig. :24. 

Porositet 
Porositeten n anger den sammanlagda volymen luft och vatten % av total-
volymen. Den beräknas av uttrycket 

100 (1-2:'. ·~)n = 
s 1oo +w 

Vid hell vattenfyllda porer gäller 

n = 100s-y och w = lOOn 
s -1 s (100-n) 

Vid hell torr jordart gäller n = 100 ( 1 - f) 
Då marken innehåller organiskt material, kunna ovan angivna uttryck icke an
vändas. Porositeten kan då erhållas genom torkning av tidigare vattenmättat 
prov och bestämning av v iktsförlusten. 
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1: 3 Kap. 1. Jordarternas egenskaper 

Nedan angivas n{1gra vanliga värden på poro !00 
siteten n (gälla för såvtil torra som våta 
material): 

ton· och dy. . . . . . . . . . . . . . . . HS-70 % 
lös lera ........................ 75-60 % 
fast lera.......... G0-40 % 
sand och grus ................ _. 45-25 % 
mycket tät sand (s. k. flytsand) 15-10 % 
Emellanåt räknar man i stä1lct för med poro
siteten n med portalct e, som uttrycker för
hållandet mellan porernas volym och fasta 
massans volym. 1\Iedan n varierar från O till 
100 %, varierar sålunda e från O till oo. 
Mellan e och n finnes följande samband 

11 E IOJf---i--+-r-ie - ---- eller n = -- 100 %
100-n 1 +e 

0 
Porositetens lwroe111lP a\· lwrm;lorlt~ksii.ird(•J lo b 

nin!JCll. Den största porositeten ha jämn
korniga material, oberoende av om kornen Fig. :2,1 
iiro stora eller små. Yid stor olikformighet (se Samband mellan volymvikl )', porosi
: 3) erhfilles liten porositet. De små kornen tet n och vattenhalt w vid specifika 

vikten s = 2,nri t/m 3få då plats i mellanrummen mellan de större. 
Av kornkm·,·an kan man sålunda i viss mån 
{packningsgraden inwrkar givetvis) avgöra en jordarts porositet och därmed 
dess volymvikl, om någon organisk inblandning icke finnes. Enligt ANDREASEN [ l] 

skall siktkmvan för ett material med minsta möjliga porositet följa ekvationen 
diir X = d: dmax 

= mnximikoruslorlck 
d = en godtycklig kornstorlek 
!I = halten av korn < d 

Exponenten a skall vara 0,:{-0,:i. Den sättes vanligen = 0,,.L 

l'orosill•l(•ns hl•roendl• m· \'alll'nhaltl•n. Ett material som innehåller en mindre 
mängd vatten, har i allmänhet en större porositet än samma material i torrt till
stånd, beroende på alt komen i förra fallet äro omgivna av en tunn vattenhinna, 
som skiljer dem :IL Närvaron a,· vattnet innebär en ökning av såväl materialets 
volym som dess vikt, men ifriiga om volymvikten har volymsökningen en större 
inverkan än viktsökningen. Yolymviklen för t. c:x. rn'.'lgot fuktig sand är därför 
mindre iin för torr smHI. \'id större vattentillsats ökar givetvis volymvikten. 

dmax 

: 3 Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelningen (graderingen) har ett avgörande inflytande på de flesta 
av en jordarts fysikaliska egenskaper. Den bestämmes för de grövre kornen genom 
siktning. För material, som passera den finaste sikten (fri maskvidd 0,075 mm) 
kan kornfördelningen bestämmas genom slamningsanalys. 
Sll.:tninu. Ca 500 g av pron~t (\·icl finkorniga material kan avsevärt mindre mängd lagas) 
torkas (lcmp. helsl < + 80" C), vtiges och Higgc-s i den översta (grövsta) sikten av en 
normenlig siklseric med onmpå varandra placerade siktar. Kornen :'l.tskiljas genom
kraftig skakning (helsl slmkapparat), och de p{t resp. siktar kvm·stannande mängderna 
viigas var för sig. DeJ\·ikterna omräknas i % av lolalvikten och resultatet återgives i ell 
logariLmiskt diagram såsom en s. k, smnnmlmrva (se fig. : 132 a). 
Slamninusanalys grundar sig pil alt falllmstigheten för korn, som äro uppslammade 
en välsl,:a, iir direkt proporlioncll mot kornens dimneler (enligl Slokcs lag, som gäller 
för smä korn). En bcsliimd miingd m· malerialel uppslammns i en vätska, vanligen vatten, 
och fii.r scdimenlcra pä en i vätskan ncdsiinkt v{tp;sktll, som viigcs med vissa tidsintervall. 
Andra ulföringssiilt finnas. Slamningsanalys fordrar fackutbildad personal [2). 
Ur kornkurvan kunna följande data erhållas: 
Olikformighet (i.) = förhtlllandct mellan den maskvidd som passeras av 60 % av 
kornen och den som passeras av 10 %-
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Kap. 1. Jordarternas egenskaper 1:4-5 

Eflckliv kornstorlek (d10 ) = den kornstorlek som i siktkurvan motsvaras av korn
halten 10 %· Den effektiva kornstorleken användes ibland som ett mått på mar
kens Yattengcnomsliipplighct, vilken av vissa forskare anses en tydigl bestämd av dw 
Finmalcrialhall (/) anger den procentuella mängd korn som passerar den finaste 
sikten {fri maskvidd 0,07;3 mm). 

: 4 Vattengenomsläpplighet 
I)ciiniliou. Yatlengcnomsläpplighclen (permcabilitcten) definieras som den vatten
mångd per tidsenhet (cm3/s), som per ytenhet (cm2 ) genomströmmar ett skikt 
Yid tryc:kfallet 1 ( em Yaltcnpelare per cm skikttjocklek). Dimensionen blir då cm/s. 
Om tryckfallcl i stället uttryckes i kg/cm2 per cm, blir dimensionen cm1/kgs. 
Vanligen uttryckes valtcngenomslåppligheten i m/s. i\Iellan de olika enheterna 
råder följande samband 

1 m/s = 1oe cm/s = 10" cm1/kgs 
lh•stiimuinn. Elt cylindriskt prov med arean .4 (cm~) och höjden h (cm) ulsälles för cll 
yttre vattcnLryck I-I (cm). Den genomströmmande vallenmi\ngdcn Q (cm3 ) under liden 
l (s) bestämmes. Yatlcngenomsliipplighclcn blir 

Qh 
= lXTi cmts 

Bestfönningen Hr ganska hcsviirlig. Stiirsta sv:h'ig:hclcn ligger i alt fll bort alla luftbhlsor 
i slangar och 1wov. Det :mvi\nda \·atlnet möstc först befrias fr{\n luft (\·ac1mmkolming). 
Försöket utföres i regel i iidomclcr eller kompressomclcr (ifr :52). 

,·ih-ilm Jlli \'Ut h'llfli-'IIOlllSlii flpli!Jht•l(•IJ 

Grus 5 · 10-3 ~\ 5 · 10-e m/s :\lo ... f:i • 1()-G å 5· 10-·l m/s 
Sand ..... 5. 10-1 å 5· 10-:i m/s .L\Jjiila 5· w-9 "5. 10-r, m/s 

Lera 5. 10-u å 5. 10-9 m/s 

: 5 Kom1iressibilitet onh elastinitetsmodul 
: 51 Definitioner 

Kompressibililctcn /1 utgör den relativa sammantryckningen per tryckenhcl 
(kg/cm~). Alltsil giilkr S = h p {J, diir S = sammantryckningen i ett jordskikt 
med tjockleken h, Yilkct utsättes för ett normaltryck a\' p kg/cm~. Detta gäller vid 
s. k. förhindrad sidoufoidgning. Inverterade värdet 1/fi = E' bcnämncs ibland 
slyPhelsmod11l, som ieke hör föryfödas med elasliciletsmod11len E, för vilken gäller 

E = E' [ 1 -- /Il·-:-·(~-= l)j = ~ · ~ där m = l/11 (v = Poissons konstant) 

m iir ieke fulll ki\nd för olika jordarter. Enligt utförda försök ligger värdet mellan 
;3 och ·I för friklionsmatcrial. !llolsvarande gränser för ,; bli 0.667 och O,saa. 
\'id lera kompliceras förhållandet av all materialet under kompressionens gång 
strfingl tagel sUindigt övcrgfl!' i ett nytt med mindre vattenhalt. 

:52 Bestämning 
Kompressibililctcn bcsliimmes antingen i en s. k. ödomelrr eller i en kompresso
meler. 1 ödomctern vilar jordprnvet på en bottenplatta, omslutes i sidled av en 
metallcylinder och belastas uppifnln aY en däri gående kolv. Pro\·et begränsas 
upptill och nedtill av porösa stenar, som kunna aYleda avgående \'alten eller luft. 
I kompres.sometern omgives pro\·et i sidled i stället av en tunn gummihud, utanpå 
vilken anbringas ett antal metallringar med små mellanrum. Härigenom elimi
neras de skiirkraflel', som i ödomelern uppstå på provets mantelyta. För grov
korniga jordarter kan gummihuden undvaras. 

:53 Tidsförlopp 
Om cll jorclprov insättes i en kompressometer och utsättes för en viss last, upp
kommer en lidsbunden kompression (se fig.). 
\"id sand sker kompressionen praktiskt taget omedelbart, medan det Yid lem lar 
relativt lång tid innan rörelsens slutvärde uppnås, beroende på att porvatten 
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1: 6 Kap. 1. Jordarternas egenskaper 

måste utpressas ur leran. Ju mera finkornig , dvs. ju mindre vattengenomsläpplig 
jordar ten är, desto längre tid tar kompressionen. Konsolideringstiden I är pro
portionell mot kvadraten på jordprovets tjocklek h, dvs. 

l = c h2, där c är en konstant, beroende nY vattengenomsläppligheten. 

30 

.,,, 10 

/ 
~25 

) ' 
I 120 

/~ 
.:'. 15

J4 ·-------/ V 

i!'10 

j 
~ t; 

5 

ö. ·-·/ i 
0
1/ 1 
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Exempel på lids[örlopp vid Eomprcssioncns slu tvärclcn 
cll lerprovs kompression vid olika normal tryck 

: 54 Spännings-kompressions-kurva 
Ökas belastningen i kompressometern, erhålles en ny kurva, liknande den i fig. 
:53, men med större slutvärde på rö relsen . Genomföras flera laststeg samt av
sättas rörelsernas slutvärden , uttryckta i % av provhöjden , som funktion aY 
belastningen , erhålles en kurva enligt fig. : 54. Denna kurYa m otsvarar den vanh ga 
elasticitetskurvan (a - e kurvan) i byggnadsstatiken, men är dock icke fu llt jäm
förbar med denna, e ftersom försöket är genomfört vid förhindrad sidoutvidgning. 
Ur kompressionskurvan erhå lles kompressibiliteten som kun·ans deriva t a. 

:55 Värden på kompressibiliteten 
l{omprcss,bilitcl {J Slyvhelsmodul J::' 

Grus och sand . . . . . . . . .... 0,001 till 0,008 cm2/ kg 1 000 till 125 kg/cm2 

i\10 .............. • . ...... .. 0,005 • 0,02 cm2/ kg 200 50 kg/cm-
Fast lera ....... . . . . . . . ... . 0,04 • 0, 10 cm2/ kg 25 10 kg/em2 

Lös lera .... .. ... . ..... . .. . 0,2 • 0,3 cm2/ kg 5 3,3 kg/cm• 
Torv och dy ..... ... .... . 0,2.; • 1,0 cm2/ kg 4 1 kg/ cm2 

: 56 Värden på elasticitetsmodulen 
Elasticitetsmodulen för olika jordar ter är än nu icke t illräckligt undersökt. Troligen 
inverka många fakto rer såsom kornstorleksförclelning (särskilt halt av fina korn) , 
packningsgrad, kornens fo rm m. m. De hittills föreliggande värden a uppvisa st or 
spridning . I stort sett k an man dock räkna med följande värden v id först a på
lastn ingen: 

Stenfy llning (runda stenar) . .. . 500 t ill 2 000 kg/cm2 

D:o (sprängst en) ..... ....... . 80 » 400 kg/cm2 

Grus och sand1) .... . ..... .. . . 100 ,, 800 kg/cm2 

:6 Skärhållfasthet och friktionsvinkel 
: 61 Jämförelse mellan friktions- och kohesionsmaterial 

I fråga om skärhållfastheten, v ilken är avgörande för markens bärförmåga, för
hålla sig friktions- och kohesionsmaterial (se : 12) h elt olika. 

1) D e låga värdena giilla löst packat material med ~lor halt a,· finn korn . 
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Kap. 1. Jordarternas egenskaper 1 : 6 

Vid friklionsmalerial är •inolt direkt proportionell mot normalspänningen (a), 
dvs . •brott = µ · a, där µ = t g <p och <p = markens inre friktionsvinkel (sättes 
van ligen = markens naturliga lutningsvinkel). \'id a = 0 är sålunda • brott = 0. 
•brott är alltså icke någon materialkonstant; man bestämmer i stället frik
tionsvinkeln <p. 

Vid kohesionsmalerial är •brott - i motsat s mot vid friktionsmaterial - en material
konstant och sålunda oberoende av a. •brott betecknas ofta k och benämnes kohe
sion. 
l\Ictoderna för bestämning av kohesionen kunna 
tyvärr ännu icke anses tillfredsställande. Största 
svårigheten ligger i att materialet (leran) vid 
omrörning förlorar en avsevärd del av sin håll
fas thet. Kohcsionen kan bestämmas på tre sätt, 
nämligen medelst konprov, tryckprov och skär
prov (se nedan :63--:65). 
l\Iellanjordarler. i\Ioig mjäla och mjälig mo, som 
äga såväl friktion som kohesion, utgöra mellan -NONnol spHnning. rr-
ting mellan friktions- och kohesionsmaterial. P ig. :61 
För dessa jordarter gäller SJ,ärhllllfasthet vid friktions- och 

kohcsionsmaterial 
•brott = k + µ · a (se fig. ) 

:\Icllanjordar ternas materialkonstanter (kohesion och fr iktionsvinkel) bestämmas 
medelst skärprov (se : 65). 
Olikheten i hål/faslhelsegens/capcr resulterar i väsentligt skilda stabilitetsförhållan
den för de olika jordartstyperna. Olikheten beror på skillnaden i va ttengenom
släpplighet, v ilket framgår av följ ande. 
Kohesionsmaterial bestå av mycket fina korn med porerna helt fyllda av vatten. 
Ett tryck mot ett sådant material upptages dels av tryck mellan kornen = korn
trycket, dels av tryck i vattnet = porvattentrycket. Om inga belastningsänd
ringar fö rekomma, undanpressas vattnet så småningom, varvid porvattentrycket 
sjunker till noll (eller till det tryck som motsvarar dj upet under elen fria grund
vattenytan). Då en last påföres ett kohesionsmaterial, upptages den till en början 
helt av ökat porvattent ryck , vilket icke påverkar skärhållfastheten. På grund 
av den låga vattengenomsläppligheten utjämnas porvattentrycket först så sm å
ningom, varvid korntrycket ökar i motsvarande grad. Härvid komprimeras ma
terialet och blir fast are, varvid skärhållfastheten ökar. Om lasten skulle påföras 
y tterst långsamt, så att porvattentrycket hela tiden förbleve oförändrat, skulle 
sålunda skär hållfastheten öka med belastningen liksom vid friktionsmaterial, 
och man skulle kunna räkna med en viss friktionsvinkel host. ex. lera (ehuru med 
lägre värde än vid t. ex. sand, beroende på att lerkornen äro l1elt omgivna av 
vatten.) 
Vissa forskare anse att leran har en viss friktion svinkel även vid hastigt påförd 
last, men detta är icke fullt klarlagt. Särskilt vid de svenska fet a lerorna bör man 
därför r äkna med enbart kohesion. 
Om en jordart skall räknas som friktions- eller kohesionsmaterial beror sålunda 
på förhållandet mellan markens vattengenomsläpplighet och belastningshastig
heten samt på mäktigheten av det jordlager som skall komprimeras. 

:62 Friktionsvinkel 
För de rena friktionsmaterialen bestämmes friktionsvinkeln ytterst sällan. An
ledningen härtill är, att den anses variera mycket litet för olika material. Vanligen 
sättes den till 

30° för stenfyllning av runda stenar, 
35° för grus, sand och mo, 
45° för stenfyllning av sprängsten. 
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1: 6 Kap, 1. Jordarternas egenskaper 

: 63 Konprov 
l'rinei11. En melallkon inpressas av sin egen Yikt i leran. Nedsjunkningen avliises, 
och det s. k. hållfasllwlslalel er]H1llcs ur uppgjorda tabeller. Konapparalens utse
ende framgår av fig. a. 

II:llUusthetstnl. Hållfasthetstalct iir ett rclati'.'Yärdc på skär
hållfasthelen, vilket infördes vid ukxperimentcringen aY kon
provet. l\Ian satte hållfasthctstalet = 10 för en lera med sådan 
konsistens, att nedsjunkningen av mellankoncn (G0 g vikt och 
li0° spctsvinkcl) Yar 10 mm. Hållfasthclstalct betecknas med 
JJ3 för oomrörd lera och med H 1 för fullståndigt omrörd lera. 

Kont)'JJer 

a) spctsvinkel 60'~, vikt 10 gram lerpr-cv 

l>) G0°, GO 
C') 30°, 100 

Fig:. :H:I a 
10 g konen användes endast vid ytterst lösa leror. GO g konen [{onnpparal enligt 
anvåndcs vid lösa leror och 100 g konen vid fasta och medel S.•J:s geotekniska 

kommissionfasta leror. Inom ett öYergångsområde skola b{tde liO och l 00 g 
konerna mwändas. 

Tillvliua11(11111ssiitt. I.erprowl aYskäres med en melalltr{1d e. d .. sf1 .1tt t•n jämn 
yla uppstår. Konen siinkcs mot lerytan, till dess spetsen näll oeh jämt berör ytan. 
Konen lösgöres och fr\r falla fritt. Nedsjunkningen :wHises. H{1llfnsthetstalcl 
erh{1lles ur på nästa sida :HcrgiYIHl lahclter. 
Yilkcn eller vilka konlyper som skola användas, fn.1mgår av lnhellcrna. 

Samband mellan skiirhi1llfa8tlwt oc·h hi111fa-.thr(stal 

Throll = Il:, : G 

Enligt försöka\' norrmnnnen SKA\'EN HAL'G är C = (32 f- 0,01:; Il~) m 2/L \·iirdcl 
gäller norska, relativt grovkomiga leror. Enligt försök U\' Göteborgs hamnslyrelsc 
gåller för Götchorg:slcror (vilka inneh~1lla mindre mångd organiskt material) 

C = (40 -'- 0,055 H 3) m~/L 

Ofta räknar man med medeltalet av dessa 
två uttryck, sålunda 

C = (36 + 0,0G,i H 3 ) m2/l, JO•l--+-~1t=--,i
dock lägst C = 40, se fig. b. rhrntl kan l I1)9;Li---1-1---J.--l------l '" 
erhållas direkt ur fig. b. Yicl mycket ~ o~ -- - -1--;--- 20 I
finkornig lera eller då leran innehåller 1 
organiskt material, räknas med högre värde i 1-T-1-1:----1----1-+--1 
på C ( och sålunda lägre värde på rhrotl). O O 100 200 300 40a° 
Några mera utförliga litteraturuppgifter - Hålllo~lhe!$lO) H3 --

hårom finnas ej (se utredningar av HuLTIX Fig. :63 h 
och CALDExrns [ 4] [51). I stort sett kan man Fiirh:111ande (C) mellan h:illfaslhetstal
räkna med att den enligt fig. b erhftllna och skiirlu:illfasthet i uttrycket 'brott= 
skärhållfastheten skall multipliceras med II3/C samt ski.irhållfaslheten som fllnk-
koefficienten O,s vid gyttjig lera och med 1ion av h:HlfasLhclslnlet JJ3 

0,6 vid gyttja och dy. 

Finlekstnl. Finlekstalet F definieras som den vattenhalt (vikts % av torrsub
stansen), vid vilken hållfasthetstalet för fullständigt omrörd lera (H1) är 10 (se 
Geotekniska kommissionens slutbetänkande). Får ett ungefärligt mått på finhets
graden hos materialet, därest detta helt och hållet består av mineralkorn. Vid 
F > 80 (varvid leran i allmänhet anses innehålla organiskt material) brukar man 
räkna med högre vårde på C (se ovan). 
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Kap, 1. Jordarternas egenskaper 1:6 

Tabeller önr hi1llfasthctslnlcl (H) som funktion :n' koru•us inlryc•k (i) 

Hållfasthetstal enl. konprm: 
JIJ Il kon GO !I kon 100 !J l.:011 

; ; ; i 

11 i I JJ I II I ; , II II Il 11 
mm mm1 mmi ln:ml mml mml• 

10,o l,60 15,o 0,70 1U,oj10,oo
5,2 5,62 1,oo 0,07 2 34,4 2 !J,oo 2 flK,o'·" I'"·" 

1 
"·:1 i_;, 't"·'·"·l 5,-12 ' ., 1,54 ' ., 0,05 •I 32,2 -1 H,2r, ·l /J,9/i 1, ·l 1 flå)() ·I !/2,5 

Il 5,0·I 1,-18 " 0,03 1; :30,,1 o· 8,oo 6 3,80 l HOO 61 87,r, 
8 4,71 ' 1,-12 0,61 s 28,-! " 8,55 l! 3,70 ' $ 1 :JGO s 83,o' ' 

6,o 4,.12 11,o 1,n 10,o 0,59 G,o 20, 7 11,o 8,2u 16,o 3,r,o 2,o 1 1,JO 8,o 78,r, 
4,17 t,:12 O,r., 2 25,1 7,95 3,r,o :: !170 :: 74,r, ., ' 3,lJ.J ., ' 1,211 ' 0,50 23,5 ' ., 7,ou " ' 3,40 ,j 827 4 70,7., 4 

3,n. 1,2·1 " 0,r,~ a 22,1 " 7,-lO " 3,io o 705 o en,.:" s 3,52 ' " 1,20 0,02 8 20,7 " 7,u:; 3,20 s U07 8 li4,3' ' 
7,o 3,32 12,o 1,16 17,o O,r,o 7,o HJ,o 1'.::,o n,n5 17,o :.l,10 :J,o !J,o ~1,,-1 

s 3,11 1,12 s 0,-IO 18,r, 2 r;, 70 2 ~,02 - :,S,r, 

' 2,96 " ' 1,oo ., 0,47 ., 17,8 ·I !i,.Jr, ·I -,!1-J 

2,8-l 1,or, " O,.JO Hi,o 11 ti,2r; o 2,so ~ g~:~" s 2, 70 " 1,02 " 0,15 " lG,2 s H,05 s 2,78 s 50,n' ' 

' 

8,o 2,r;; 13,o 0,98 18,o 0,-13 8,o 15,4 13,o 5,s5 18,o 2,7:: .J,o 2!l~1 10,o 4H,s 
2,1ti (J,9.J s 0,12 14,7 :i,G5 2 2,6u 2{j{j 2 4!i,8

' ., 2,a,J ' ' 0,01 ., 0,11 ., J.J,o ' ., :,,r,o .J 2,58 2-11 ,! 44,o 
2,2,1 0,88 " 0,-!0 1:3,-1 5,30 ll 2,52 220 6 ·13,2 
2,H ' U,85 " 0,30 " 12,s " f>,10 R 2,-Hl 200 s 41,5"' ' ' 

9,o 2,ou 14,o 0,s:: lll,o 0,38 !J,o 1'> ~ 14,o ·1,or; lH,o 2,-rn r>,u lSil 11,o -10,o 
1,oo _ n,oo 0,37 11,7 s ·1,so :: 2,3-l 2 I !71' 2 3:3,r,

' 1,88 .J 0,77 ., O,:rn ., ., 4,nr, 2,n ·l •J., ' ' ,1 11i7 07,t 
1,so o 0,75 " O,:io 10,s ·1,r,o U 2,20 u 15S (I 3!'"1,7

' 1,73 8 0,72 " 0,Jr, " 10,.J " $ ·l,:rn 8 2, l•l 8 1-1!1 s 34,.J"·:1' ' 
20,o 0,84 i, W,o 2,o; ti.(J 140 12,o 33,2 

2 1il2 2 ::!2,1 
·l 12-l -t 31,o 
~ Il 117 :/ 30,,

1110 u kon och 60 !I kou " 110 C ',?.\l,o 

'., ~ I In tryck aY 60 g konen i mm 

I~~ -,,-,,~,-.,-,,~,-,,,-,r,-,-r.,-,,.,-.,-,..-_-,,r/-,,-,·,,-,~,.,-,,.--~-.-~--,~~-.--.-.--
3,s i 3., i 3,G I3,\)1 6 1 1 3,\J 3,113,31 3" 3,1 

G,o <)I! l 10:1 110 ll!i 120 12' 128 132 130 138 
Sil,:: !1-t'.o wu 1(1,) tOU 114 118 122 125 128 130 

80,7 Hii,s !IU,o P:i,r, 100 !OJ 108 112 11;', !JS 121 123 
71">,o H2,s 87,-1 !11,7 !10,t: !l!l,o 103 1()1) 10:1 112 110 

71,t 75,u 7!.J,s H-1,o 87,o 111,0 Uii,3 !JS,u 101 JO·l 10(; 1()8 10D "" 
7,o U:J,o Gil,t 73,2 77,o NU,n H4,r, &"l,o !11,a H4,1 !Jti,7 H!l,t Jul 102 

57,'I U2,5 07,1 70,o 74,3 78,o Hl,2 iH,1> 87,::; !10,0 112,2 !H,2 nu,o !J7,1 
fJ2,5 f)fi,1 Gl,2 05,3 fiS,n 71,o 75,r, 78,-1 81,u f:H,1 86,·J 88,2 !J0,2 !JI 'j 

47,o 51,s /35,7 5P,n 03,c u?,o ou,11 73,1 73,7 78,o 80,!I H3,o 84,o 86,o 
47,-1 51,1 G4,s GS,o 01,o 05,t ll7,s 70,o 73,2 7G,o 77,o 7:l,8 81,3 

S,o 43,1 46,o G0,-1 53,n 07,-1 00,1 03,s (iG,o c;s,r, 70,o 73,3 7f>,1 71;,o 
2 30,s 43,4 40,4 41J,s 53,o rio,2 58,o 01,; 04,1 GG,o (;S,7 70,8 72,7 7.1,0 
4 30,o 43,1 40,o 49,1 G2,:: 5:\1 G7,o G0,2 02,-1 U4,7 Uli,7 US,5 70,2 
o 3(),u 42,s 45,o 48,r, Gl,-1 54,o 50,4 58,7 60,o 03,o ö4,s U0,5 
s 39,a 42,1 45,1 48,o 50,1 [}3,o 55.3 57,-1 iil!,1 ut.:i D3,c 

D,o so,.1. 42,1 ,u,1 47,-1 40,o 52,1 54,2 GG,2 57,o m1,s 
:: 30,o 41,n 44,:i 46,o -10,1 51,s 53,1 55,o 50,o 
·I 38,o 41,o 44,o 46.3 ·18,u 50,5 52,2 :13,s 55,s 
o 38.a 41,4 43,o 45,o 47,o -lD,o 51,1 ri2,s 
s 38,o 41,t -13,3 4G,1 47,s 49,o GO,::; 

10,o 38,r, 40,o 43,o .fö,o 40,s 48,.J 
:: 88,1 ,10,1 42,7 44,o 46,J För inlryck av 60 g konen öycr 4,9 mm är denna
,i 38,3 40,::; 42,,J 44,2 
7 38,2 40,3 42,t kon ensam bestiimmande. Om inlrycken av 60 och 
s SS,2 40,t 100 g konerna ge punkter till höger 0111 och nedanför 

11,o 38,1 39,o ovanstående tabell är 100 g konen ensam bestämmande. 
2 38,o 
4 37,il 

15 



1:7 Kap, 1. Jordarternas egenskaper 

:64 Tryckprov ~::d,Jordprovet utsättes för ett normaltryck vid fri 
sidoutvidgning som ökas tills brott inträder. Skär
hållfastheten (kohesionen) antages = halva tryck ~~a 

spänningen vid brott (se fig.). $.4~: 
Brott anses inträffa vid 10 % hoptryckning av ~mux.· f llir«-"5• 
provet (delvis på grund av svårigheten att exakt 
avgöra, när brott föreligger). Belastningshastig Fig. :64 
heten måste hållas relativt låg. Samband mellan skärspänning 

och tryckspänning 

:65 Skärprov 
Skärprov utföres i ens. k. skärapparat (fig. a och b). 

Tvllrbalk för lastens 
anbringande 

Vattenavgang 

Possram för den undre fillerstenen Fig. :65 b 
UnderlHggsplatta fHr den undre f,llerstenen Skärapparat enligt Geotekniska 

institutet. Försök med vatten
Fig. :65 a avgång. Vid försök utan vatten

Skärapparal enligt A. CASAGRANDE (modi avgång utbytas de porösa ste-
fierad typ av Krey's skärapparat) narna mot metallplattor 

Provet monteras in i apparaten, och ett visst normal r1m-------
tryck påföres. När kompressionen avstannat, påföres e 

·;:, /)s;Jl----1----1----<-+--<skärkraften , som ökas långsamt tills brott inträffar. 
I apparaten enligt fig. b anses detta ske vid en vinkel g' 

] n..l---+---+--l'----1ändring av 0,15 radianer, delvis på grund av svårig
heten att exakt avgöra när brottet inträffar. Försöks ~ 
resultaten sammanställas i en kurva över vinkeländringen > 00 o., 0.2 Il., o, 
som funktion av skärspänningen (fig. c). Skörspcinning r i kg / cm1 

Vid undersökning av m ellanjordarter, som äga såväl Fig. :65 c 
friktion som kohesion, måste försök utföras med minst Samband mellan vinkel
två, helst tre olika normaltryck. ändring och skärspänning 

:66 Jämförelse mellan metoderna 
J(onprovel, som icke fordrar så stor apparatur, är enklast att utföra. . Skärprovet 
är besvärligast och tar längst tid. Tryckprovet går relativt fort vid automatiskt 
tryckverk. 
Bästa överensstämmelse erhålles mellan tryckprov och skärprov. Konprovet ger 
nästan alltid högre värden (i allmänhet 50 å 100 %)-
I de flesta fall utföras endast konprov och tryckprov, ofta konprov enbart. Skär
prov utföras vid noggrannare undersökningar. Beträffande tillåtna spänningar 
(säkerhetsgrad), se kap. 7:31. 

:7 Optimal packningsgrad (tätast möjliga packning) 
Denna ernås vid en för varje jordart karakteristisk fuktighetshalt. Vid finkorniga 
jordarter måste fuktighetshalten hållas inom relativt snäva gränser för att god 
packningsgrad skall erhållas. Vid grövre och mer vattengenomsläppliga material 
är det tillräckligt att fuktighetshalten överstiger ett visst minimivärde. 
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Kap. 1. Jordarternas egenskaper 1: 8 

Optimal packningsgrad har intresse huvudsakligen vid höga bankar, vid jord. 
dammar, vid återfyllning av djupa schakt och vid bärlager för flygfält. I nämnda 
fall gives fyllningen största mUjliga smnmanpaclrning genom vältning och noga 
avpassad vattentillsats. 
Besliimnin!J. Ca G dm3 av jordarten torkas. Samman
kittade korn åtskiljas. Grövre korn bortsiktas (van
ligen på sikt med 4, 7 mm fri maskvidd). Resten 
uppdelas i t. ex. sex lika delar. Till varje del siittes 
olika mängd vatten (vanligen varierande mellan 0 
och 25 i1 30 % av torrvikten). Vattnet inarbetas om
sorgsfullt. De olika proverna överföras därefter i 
särskilda packningscylindrar {förslagsvis höjd = 70 
mm och diameter= 100 mm), vilka upptill förlängts 
med skarvcylindrar (50 mm höga rör med samma 
diameter). Påfyllning sker i vanligen 3 cm tjocka 
skikt och varje skikt packas omsorgsfullt med ett 
bestämt antal stötar med en konisk järnstamp. Dt\ 
provet nätt ett stycke upp i skarvcylindern, lossas 
denna, och provet skäres jiims med packningscylin
derns överkant. Omedelbart därefter vägas proverna, 
torkas och vägas på nytt. Av vikterna beräknas 
porositeten n och vattenhalten w enligt 

V-Gtfs Gv-Gt 
n = -- -V-- 100 % w = --- 100 % 

G, Fig. :7 
där Gt = vikt av torrt prov Exempel p{1. pnckninµ;s

kurvor för nt1gra olikavikt fuktigt provGv = av jordarter
V = provets volym ( = paclmingskårlets volym) 
s = specifika vikten (sättes vanligen = 2,65) 

Ett diagram uppritas över n som funktion av w, varvid minimipunkten anger 
porositet och vattenhalt vid optimal packning. På fig. visas några karakteristiska 
diagram. 1Vliitlningsgriinsen anger den fuktighetslmlt, vid vilken jordartens porer 
äro helt fyllda med vatten. 
Bctr. metoder för erhållande av läta jordmnssor i praktiken hiinvisns lill ett 
kap. av G. AL:-.r i den i förordet omniimncla handboken. 
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Kap, 2, MARKUNDERSÖKNINGAR 
: 1 Allmän orientering 
:2 Sondering 
:3 Upptagning av jordprover med spadborr 
:4 Upptagning av jordprover med kolvborr 
:5 Upptagning av jordprover med kannborr 
:6 Övriga borrmetoder 
: 7 Provbelastning 
: 8 Litteratur 

: 1 Allmän orientering 
: 11 Undersökningens ändamål 

Vid en fullständig markundersökning bestämmes 
1. djupet till fast botten (t. ex. för fastställande av erforderlig pållängd); 
2. de olika jordlagrens nivåer, beskaffenhet, mäktighet, ev. lutning m. m.; 
3. grundvattenytans läge (huvudsakligen för fastställande av pålavskärningcn 

vid träpålar); 

Vidare upptagas representativa jordprover från de olika jordlagren (för att seder
mera undersökas på laboratoriet). 

1Hinga gånger erfordras dock icke en fullständig undersökning enligt ovan. Om 
man exempelvis konstaterat, att marken består av pinnmo, erfordras icke någon 
ytterligare undersökning. I fråga om friktionsjordartcr (grus, sand och mo) är 
det vanligen icke nödvändigt att upptaga oomriirda prover. Dock vill man 
undersöka, om marken innehåller Jer. och mjälaskikt eller ej. 

: 12 Använda borrmetoder 
Sondering ger en uppfattning om markens fasthet och djupet till fast botten samt 
i någon mån även om vad marken består av (grus, sand eller finare material). 
Spadborrning ger en kontinuerlig serie omrörda jordprover från de ytliga mark. 
skikten. 

Upptagning av oomrörda jordprover (medelst kolvborr) samt undersökning av dessa 
ger noggrannare uppgifter om markens beskaffenhet och fysikaliska egenskaper. 
Upplagning av omrörda prover (medelst kannborr) ger en uppgift om markens 
beskaffenhet, men proverna kunna icke användas för bestämning av markens 
skärhållfasthet. 

llejarborrning (hejarsondcring) användes Jrnvudsakligen, då man önskar be
stämma längd av stödpi'tlar. 

Den som icke är fullt förtrogen med markundersökningar bör själv utföra en
dast sondering, hejarborrning och eventuellt spadborrning samt överlåta övrig 
eventuellt erforderlig undersökning till fackman. 

: 13 Borrningstäthet 
Kolvborrning, som är en relativt dyrbar borrningsmetod, utföres i hål med stöne 
inbördes avstånd, medan markbeskaffenheten mellan kolvborrhållen bedömes med 
ledning av den tätare utförda sonderingen. För underlättande av denna bedöm
ning bör sondering även utföras intill varje kolvborrhål. 
I ett borrhål tagas proverna vanligen på ett inbördes avstånd av 0,5-3 m. Även 
mellan provtagningsställena i vertikalled tjänar sonderingen som jämförelse. 
Sondering och kolvborrning komplettera sålunda varandra. 
Borrningarna skola ske så tätt, att man får en tillförlitlig bild av grundförhållan
dena, sålunda vid heterogen mark tät borrning och vid homogen mark glesare. 
Som ungefärligt rättesnöre kan anges: 
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:14 

: 2 
: 21 

:22 

För en vanlig lmsbyggnad utföres sondering under de blivande grundmurarna med 
ett avstånd mellan sondhålen av omkring 10 111. Provtagning sker invid ungefär 
vart tredje sondhål. 
För en brobyggnad borrar man för landfästen och mellanstöd eller, om konslruk
tionen icke är faststålld, med ett hålavstånd av 10-20 rn. 
För en vägbank tagas borrhålen likaså på ett inbördes avstånd av 10-20 m; vid 
låg bank på likartad horisontal mark dock ända upp till 80 m. 
Vid undersökning au allernaliva lägen för ett byggnadsverk göras borrningarna 
till en början knapphändiga för att senare kompletteras, då läget fastsHillts. 
i\-Ian kan ofta till en början nöja sig med en gles sondering och någon spadborrning. 

Borrningarnas utsträckning 
Grundundersökningen skall omfatta den jordvolym, som byggnadsarbetet kan 
tänkas påverka. 
Nedåt skola sålunda borrningarna ske så djupt som de lösa jordlagren nä, dvs. 
till fast botten, såvida icke detta djup är mycket stort(> 25-30 m). 
I längdled (t. ex. för en väg) utsträckas borrningarna så långt, att man är säker 
på att någon grundförstärkning icke behöves längre bort. 
I sidled blir borrningarnas utsträckning beroende bl. a. på markens sidlutning 
samt huruvida förstärkning medelst tryckbankar kan komma ifråga. 
Om sidlutningen iir > 25 %0 och marken innehåller nt1got löst lerskikt, bör under
sökningen utsträckas, så långt lutningen sträcker sig. 
Att även en ringa sidolutning har stort inflytande på markens stabililet, framgår 
av fig., som visar ett skred vid Svärta 1938. 1\farken lutar endast någon procent 
ned mot ån. Skredet utlöstes sannolikt genom den relativt sett mycket ringa 
lastökning, som orsakades av vägens breddning (den snedstrcckade ytan i fig.), 
varvid en 40-250 m lång, ca 150 m bred och ca 7 m djup jordmassa kom i rörelse . 

•45 m r Breddat vtigparti Svörtoån .~sm 
·<>~----
•·:~.w 

.., 
'·, - - -- ·····-- -- -·--- .... -····· -······ --·-· ------- _ -·-· ..... 

,so1 
-····-_____ Å ., te:.-.. ::---~......r3s_f9roffire5kredet- /~+30 

•25 - ~•25 
m m 9 ITT m a m m m mm 

Fig. : H Sektion genom skrcdcl vid Svärta 

Om tryck.bankar kunna komma ifråga, bestämmes markens fasthet ända till den 
punkt, där den förmodade glidytan skår markytan. Se fig. 4: 116 h. 
Möjligheten att närbelägna byggnader, vattendrag eller dalgångar kunna inverka 
på stabiliteten, bör åven beaktas. 

Sondering 
Sondborrens egenskaper 
Sondborren har en med tanke på dess klena dimension oväntat stor genomträng
ningsförmäga. Dess största olägenhet ligger i att nedträngningsmotståndet ut
göres icke endast av spctsmotstånd utan även av friktions- och kohesionskrafter 
utefter borrens mantelyta, varigenom djupare liggande marklager verka fastare, 
än de i själva verket äro. 

Beskrivning av borren 
Numera förekommer nästan uteslutande den borrtyp med 3/·i" stånger, som 
utexperimenterats av SJ:s geotekniska kommission. 
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Borren, som visas på fig., består av: 
1) vriden spets av utsmitt 1' fyrkantstål, 20 cm lång (kolhalt 

= 0,60 %)- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 st. per sats 
2) 3/4" borrstång, 80 cm lång (kolhalt= 0,60 %)- . . . . . . . . . . . . 4 , 
3) 3/4" borrstång, 100 cm lång (kolhalt= 0,60 %)- ............ 40 • 
4) svängel att skruvas på översta borrstången.... . . . . . . . . . . . . . 2 • 
5) automatklämma (vikt 5 kg) att fästas på sondstången för att 

uppbära vikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • 
6) fast k lämma som reserv för nr 5.......................... 1 , 
7) vikter, en sats om 2 st. a 10 kg + 3 st. a 25 kg = 95 kg.. . 1 • 
8) fasta nycklar för hopskruvning av stängerna. . . . . . . . . . . . . . . 4 • 
9) rörtång (1 st.), förvaringslåda (1 st.), trassel. 

Borren hopskruvas av spetsen, närmast denna en 0,8 m st ång och därpå 1 m stänger. 
Bonens längd u tgör sålunda alltid ett helt antal meter. 

Svöngel 

r---------,,'))) 
(_____~(0.L.)___._f._l__) 

8orrstöng Borr-spets fos1 hlämmo 

~ 

0 

,. 

Skolo 

Fig. :22 a Fig . :22 b 
Delaljcr Lill sondborr Sond.borr under neddrivning 

: 23 Personal 
Sondering utföres av en borrningsledare och ett lag om minst två hantlangare. 
Om möjligt böra två lag arbeta samtidigt, varvid ett lag drager upp sonden och 
flyttar bonmaterielcn, medan det andra utför neddrivningen. Vid speciella för
hållanden, t. ex. vintertid, då hål skola upptagas genom tjock tjäle, kan antalet 
hantlangare behöva ökas. 

:24 Nedpressning med vikter 
, j fR Före sonderingens början läggas stängerna upp i knippen med 5 st. i varje, så att 

man säkert kan hålla räkning på antalet påsatta stänger. 
En plankbit med ett ca 2" hål lägges ut, varefter sonden föres ned genom hålet. 
Sonden får först sjunka för sin egen vikt. Därefter belastas sonden, först genom 
at t automatklämman sättes på och sedan genom att de olika vikt erna läggas på, 
en efter en, först 10-kg-vikterna och sedan 25-kg-vikterna. Sondens egenvikt 
räknas ej med v id protokollföringen, däremot klämmans vikt, som är 5 kg. De 
olika belastningarna bli sålunda 0, 5, 15, 25, 50, 75 och 100 kg. 
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Före varje lastökning antecknas i protokollet sondspetsens djup, sedan borren 
upphört att sjunka. Djupet bestämmes enklast genom mätning av övre borr
ändens höjd över markytan. Genom att trycka ned sonden med handen ett par 
cm förvissar man sig om att orsaken till att sjunkningen upphört icke är a v till
fällig art. 
När automatklämman och stän gerna äro slitna, kan klämman lätt lossna. Borr
ningsledaren bör därför se till, att ingen har fötterna under klämman. 

: 25 Nedvridning 
När sonden trots högsta v iktbelastning ej sjunker djupare, skruvas svängeln på, 
och med bibehållande av viktbelastningen vrides sonden medsols. 
Sonclspetsens djup antecknas efter vart tjugofemte halvvarv. 
Skulle under sonderingens gång borren sjunka för hastigt bör man upphöra med 
v ridningen, om sådan pågår, samt lasta av tills sonden stannar. Därefter fortsättes 
sonderingen enligt ovan. 
Vid pålastningen samt vid sondens neddrivnin g med viktbelastning bör elen ene 
hantlangaren stödja sonden med händerna, så att den ej fjädrar ut åt sidorna , 
dock utan att påverka den i vertikallecl. Enär sonden icke t ål starkare vridning 
än vad en man kan åstadkomma med svängeln, bör endast en man vrida. När 
sonden går mycket trögl, t. ex. i fast lera eller mo till stort djup, kunna två man 
få vrida, men ej med större kraft än vad en ensam man förmår åstadkomma. 
Bedömning av jordarter. Knastrande ljud anger att bonspetsen tränger genom en 
starkt grusig jordart. Gnisslande ljud antyder en starkt sandig jordart. Anteck
ning om ljudet göres i protokollet. 

:26 Kontroll av fast botten 
När sonden icke kan drivas ned djupare på angivet sätt, kontrollerar man genom 
ett tiotal kraftiga stötar att hindret icke är av tillfällig art. Därvid sättes fast a 
klämman på under automatklämman samt lyftes hela sonden med sin belastning 
några cm och släppes. Kan sonden icke lyftas, lyftas de tre stora viktema ett par 
dm och släppas sedan. Om hindret härigenom övervunnits, fortsättes sonderingen 
på vanligt sätt, sedan stötarna protokollförts. Om hindret står kvar, protokoll
föres dess beskaffenhet enligt : 29. Kan sonden vridas, står spetsen på berg eller 
sten; kan den icke vridas, befinner sig spetsen i en hård jordart. 

:27 Genomträngande av ytskikt och tjäle. Sondering i vatten 
Ofta har marken ett ytskikt som är fastare än underliggande jordlagcr. Härvid 
tillses att y t skiktets friktion mot bonstången icke ger en felaktig bild av den 
underliggande markens fasthet. Man bör därför först sondera yt skiktet. Sedan 
detta genomträngts, drages sonden upp och hålet vidgas med järnspett ell er 
spadborr, varefter sonderingen fortsältes. 
Vid frusen mark spettar man hål genom tjälen, vars djup antecknas i protokollet. 
Vid sondering i vallen måste man, för att icke borren skall knäckas, vid större 
vattendjup än 1-2 m använda foderrör, t. ex. gasrör med diam. F / t-3". Borr
ningen utföres från flotte, från isen c. cl. Foderröret fästes i sin övre del vid flotten 
(e. cl.) och får hänga fritt ned till bottnen. 

:28 Uppdragning 
Sitter sonden hårt fast, vändes automatklämman eller sättes eventuellt fasta 
klämman på och en planka c. cl. användes som hävarm. Upplyftcn göras korta, 
så att sonden icke krökcs. Sonden får icke vridas motsols under vare sig ned
drivningen eller uppdragningen, emedan sondstängerna då kunna skruvas isär. 

: 29 Protokoll 
Sonderingsprotokollet föres med blyert s på mm-rutat papper. Varje borrhål ut
märkes med tYå vertikala linjer på 3 mm inbördes avst ånd, vilka utgå från en 
nära papperets ö\·crkant dragen horisontell linje, som utmärker markytan vid 
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: 3 
: 31 

:32 

:33 

borrning på land och vattenytan vid borrning i BETECtlN!NGAR EXEMPEL 
vatten. Yarje gång lasten ändras, markeras spetsens 8/140
lage med ett litet tvärstreck på vänstra sidan om v'ZO 
borrhålet enligt fig. l\Iitt emellan tvärstrecken ut ~~·~11~·~'ö 
sättes lastens storlek. På högra sidan utsättes an

j11 soodh_omgtl 100 21 

talet vridna halvvarv. rnoti:rrnl 

1Iellan de vertikala linjerna anges grusigt eller ~It ~i~~tsandigt material (bedömt efter ljudet), såsom visas 
på fig. Vid nedre änden anges med beteckningarna [l Grushgl!igt 15 
enligt fig., huruvida sonden hejdats av sten (berg) [~ moferiol 

15eller av ett fast jordlager eller lrnn drivas ned 
djupare. Om sonden drivits igenom ett skikt medelst 
stötning, skrives *st,> på högra sidan vid ifråga 50 

varande nivf1. 

ll
Sonden kon vrida:; 
men ej nfddrivos HOVid övre änden anges markens plushöjd. Där ovan Spetsen sliir p5

för anges hålets läge i plan. Sondhålen ritas bred berg eller sten 

vid varandra i den ordning de borras. 
Sonden kon eJ vridas 
Sptt5en stör I en 

.... , rn~chet fu:;t jordartUpptagning av jordprover med spadborr ] 

Användningsområde 
Spadborren användes för undersökning av de ytliga 11 .Soncen Munde ho 
jordlagrens beskaffenhet. Den arbetar bra i alla J.l neddrivits djupore 
jordarter som ic'kc innchföla alltför många eller stora 
stenar. Ptan foderrör kan man giYetvis icke komma Fig. :29 
till större djup, än där borrhålet rasar igen, Yilket Protokollföring vid sondering
i sand- och mojordarter sker då grundvattenytan 
näs. Vanligen kan man borra 2--:3 m, någon gång 
-1-6 m. I ett fall har man lyckats spadborra till 15 m djup utan 
foderrör. Det gällde då fin sand, vars smmnanlu1llning tack vare 
en lämplig fuktighet var mycket god. 

Spadborrens konstruktion 
Till en spadborrutrustning hör 

1 st. spadborr (själva borren) 
tillräckligt antal borrstänger, vanligen 6 st. 
1 st SYängel. 
2 st fasta nycklar. 

Borrstiingcr, s\"ängel och nycklar äro cxakl likadana som Yid 
sondborr. 

Förfarande vid spadborrning Fi~. :a2 
SpadlwrrFörst tages med en vanlig spade den evcntuelln grästorven bort 

i den punkt, där man skall borra. 
På själva spadborren påskruvas en sondstång med 
svängel. Runt sondstången anbringas en gummi Gummisnodd~ 
snodd e. d. Strax intill borrhålet tryckes en trä
sticka ned i marken. Borren ansättes i det avsedda 
borrhålet och driYes ned genom kringvridning. Trästicka/
Då den blivit fylld med jord, förskjutes gummi
snodden utefter sondstängen till markytans nivå. 
Borren tages upp och lägges på marken så, att 
gummisnodden kommer mittför trästickan, samt 
tömmes. 
Borren sättes sedan på nytt ned i borrhålet och 
förfarandet upprepas. Vid alla tömningar måste Fig. :33 
borrstången ligga i samma riktning. På så sätt får Förfarande vid spadborrning 
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man på marken en jordsträng, som korrekt återger skiktserien i borrhålet och 
kan efteråt protokollföra borrningsresultatet. Detta medger stor tidsbesparing 
genom att borrningsledaren icke behöver närvara vid borrningen. Vid borrnings
resultatets uppritning användas markbeteckningar enligt fig. 1 : 132 b. 

: 4 Upptagning av jordprover med kolvborr 
: 41 Kolvborrens verkningssätt 

En cylinder med en kolv i nedre änden föres ned i marken till önskat 
djup, varefter cylindern tryckes ned ytterligare ett stycke med kolven 

oförändrat höjdläge. Härvid fylles cylinderns nedre del med jord 
(som bildar det s. k. oomrörda jordprovet). När därefter cylindern 
och kolven tillsammans dragas upp, följer jordprovet med tack 
vare sin friktion mot cylindern samt det vakuum, som eljest skulle 
bildas mellan provet och den i cylindern tätt slutande kolven. 

:42 Ursprunglig typ 
Vid denna typ, som utexperimenterats av .J. OLssoN, förlänges 
cylindern uppåt med rördelar, medan kolven förlänges med stång
delar. Under neddrivningen oc-h uppdragningen hållas röret och 
stången inbördes fastlåsta. Alltefter som borren drives ned, sättas 
nya rördelar och stänger på. För varje skarvning måste låsanord
ningen flyttas. 

:43 Geotekniska institutets typ 
Till skillnad mot vid föregående typ förlänges kolven uppåt med 
rördelar. Cylindern, som är förskjutbar utanpå kolven, förliinges 
däremot icke. Dess rörelsemöjlighet begränsas av slitsar i kolvröret 
(se fig. a). Under borrens nedtryckning befinner sig cylindern i sitt 
översta läge i förhållande till kolven (till vänster i fig. a}. 
När önskat djup uppnåtts, pressas cylindern ned till sitt nedersta 
läge genom att man medelst en hopskruvad sondstång trycker mot 
en tryckdyna inuti röret, medan kolven hålles kvar. Tryckdynan 
är fast förenad med cylindern medelst tre radiella armar, som löpa 
i de ovannämnda slitsarna i kolvröret. Konstruktionen i detalj fram
går av fig. b . .Jordprovet erhålles i en inuti cylindern befintlig prov
burk av mässing. 

Fullständig kolvborrsats består av 
1 st. »tagdorn eller borrhuvud (= själva kolvborren} 
ett antal (vanligen 12 st.) förlängningsrör med muffar 
1 st. ok (för neddrivning) 
1 st. stötdyna (till sondstången) 
1 st. slagdyna (till sondstängen) 
1 st. hejare 
1 st. hejardyna 
ett antal provburkar (vardera med två lock och gummiband) 
3 st. rörtänger (2 st. 1>Bahco 94» och 1 st. »Bahco 95~) 
förvaringslåcla, trassel 

samt följande delar, som höra till sondborren: 
ett antal 1 m sondstänger (= antalet förlängningsrör ökat med 
ett) 
1 st. svängel 
2 st. fasta nycklar 

Fig. : 43 a. Schematisk bild av kolvborr enligt Geotekniska institutet. 
Till vänster borren under neddrivning, Ull höger borren i ullöst läge 

7~s1ong 

.i 
I 

11 

'I 

Fig. :,12 
Schematisk 
bild av kolY
borr <'nligl .J. 

Olsson. 
Till viinstcr 
h01Te!1 under 
ncddriYning,

till höger
borren i ut

löst Hige 
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: 44 Förfarande vid provtagning Nelordel av koM,o,,. 
Sllcla 1,5Beskrivningen nedan hänför sig till 

en kolvborr enligt fig. : 43 a och b. 
Kolvborren drives ned till önskat u - ifljrlöngnöngsrtir 
djup medan förlängningsrör succes
sivt sättas på. Härvid tillses att - r-
muffarna alltid gängas på fullstän 1 
digt, så att rördelarna ligga väl an 
mot varandra. Vid neddrivningen 
av kolvborren användes det på fig. 

Potl,ba,: 43 b v isade oket, som trycker mot 
förlängningsrörens muffar. Vid behov • 
lägges t . ex. ett spett vinkelrätt över 
oket , varvid fyra hantlangare sam Tockrtir . - . 
tidigt kunna hänga med hela sin 
tyngd på borren. Om detta icke iir 
tillräckligt för neddrivning av borren, 
använder man i stället den på fig. 
:43 b visade 50 kg hejaren, vilken 
betjänas av två eller tre man. Hej llllrföste 

aren slår på en bejardyna, vilken 
överför slaget till förlängningsrörens - 0 

muffar. 
Ulngsp,de

Enär gängorna lätt skadas i den slobarl homirtt
muff och det rör, varpå hejardynan 
placeras, brukar man alltid heja på t ta ~ en och samma muff, vilken sitter Sliar,hJso _fil_ SiloloUl
fast vid ett speciellt s. k . hejarrör. 
För atL detta rör skall kunna skiljas 
från övriga rör, är det ogängat i övre 
änden. Så fort hejning skall ske, 
skruvas sålunda hejarröret på upptill. Cylinder (y..rti!r) 

~ Som hejarslagen äro mycket påfres Skola 11l 
tande för borren, bör hejning icke 
t illgripas i onödan. Det fasta jord Kalvrilr 
lager, som vanligen finnes närmast 

Pro.,burk 

S,!P""'Jmarkytan, bör därför om möjligt 
genomborras med spadborr. Om del Podv,;r,g 
är nödvändigt, kan man med hejaren 

Ringdriva ned kolvborren även i fasta 
jordlager. Kolvspets 

Nedtryckning av cylindern. };är kolv ,.Jll...__...Stötå!J!!2 
borren nått avsett djup, nedstickes lJJ Skola MlFig. :43 b i röret en sondstång av samma längd Detaljer av kolvborr enligt fig. a som kolvborren. Stången förses ned
till med en stötdyna och upptill med 
en svängel. Medan man - om det behövs - håller fast kolvborröret, tryckes tryck
dynan ned i kolvborren medelst sondstången. Härigenom pressas cylindern ned 
ytterligare ett stycke i marken. Denna nedpressning skall ske så långt slitsarna 
i kolvröret sträcka sig (= 25 cm). Cylinder och provburk komma sålunda att 
omsluta en kärna av jord. I hård lera kan det bli nödvändigt att slå ned sond
stången, varvid svängeln bytes ut mot en slagdyna. 
Sedan sondstången tagits bort, drages kolvborren upp medan förlängningsrören 
successivt skruvas av. Härvid måste man se till att borren icke sjunker, ty jord
provet kan då tryckas ut ur provburken. Lämpligen skruvar man av två rör i 
taget. När endast t vå- tre förlängningsrör finnas kvar, tages kolvborren upp helt 
och lägges upp horisontellt. 
Losstagning av provburken. Den del av det erhållna jordprovet som vidrör insidan 
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:45 

:5 
: 51 

:52 

:53 

av cylinderns nedersta del (eggen) skrapas nu bort från denna med hjälp av en 
kniv eller trästicka, varefter nedre delen av cylindern (ytterröret) med påsittande 
egg skruvas av och drages av. Medelst en tunn metn.lltråd c. d. skäres den del av 
jordprovet av, som sticker utanför provburken. Ett lock sättes på denna och ett 
tätande gummiband anbringas över springan mellan provburken och locket. 
?-.ledan man stadigt håller fast provburken i dess läge, skjuter man nu ned skarv
hylsan och skär av jordprovet mitt för fogen mellan provburk och motsvarande 
fäste på cylindern. Sedan skarvhylsan dragits av, påsättas lock och gummiband 
även på denna ände av provburken. 
Därefter rengöres kolvborren och en ny provburk sättes in (med numret rättvänt). 
Cylinderns nedre del (med eggen) skruvas åter på. Härvid bör rörtång ej onödigtvis 
användas. Därefter återföres cylindern till det på fig. : 43 b visade läget i för
hållande till kolven. 
De upptagna jordproverna böra under transporten till laboratoriet såvitt möjligt 
skyddas mot skakningar och temperaturväxlingar, framför allt frost. Gummibanden, 
som skola täta mellan provburk och lock, måste vara elastiska och hårt spända. 
Emellarnil, framförallt i mycket lös lera eller myrjord inträffar det, att jord
provet icke följer med kolvborren vid uppdragningen. :i\Ian bör i sådana fall kon
trollera och eventuellt justera paclmingen som bör vara lufttät. I\Iöjlighct finnrs 
dock att i stiillet för ytlerröret påskruva en särskild *slutareanordning*. \'id 
kolvborrens uppdragning pressas hiin·id tre stålband in mol borrens centrum 
vid tagdonets nederdel och avskära jordprovet, som sedan vilar på sUHbanden. 

Protokollföring 
Vanligen har sondering tidigare utförts intill det borrhål, där prov
tagning sker. Emedan marken är omrörd i ett redan borrat hål, 
bör provtagningen sker ett par dm från sondh{1let. Provtagnings
stället anges dä på sonderingsprotokollet genom ett y{tgrätt stred: 
på ifrågavarande nivå, varjämte provets nummer antecknas till 
höger cm.rom. Om sondering ej utförts, antecknas på ett särskilt LJ -förlling

papper hålets läge i plan, markens plushöjd, provets djup under nmgsco,ö 
markytan samt provets nummer. 

•
Upptagning av jordprover med kannborr 
Användningsområde 
Med hjälp av den ovan beskrivna kolvborren upptagas oomrörda 
jordprover. För att jordproverna skola följa med borren upp, fordras 

Drovhonnndet att marken har en viss sammanhållning. Denna uppkommer 
antingen genom en viss inblandning av fina korn i marken eller 
genom kapillärt vatten. I löst lagrad sand och grus kunna några 
prover därför icke tagas med kolvborr. Man får då nöja sig med att 
med kannborr taga omrörda prover. Kannborren kan givetvis an
vändas iiven vid andra tillfällen, då man endast önskar bestämma, 
vad de olika marklagren bestå av. 

S. J:s kannborr 
På fig. visas en av S.J:s geotekniska kommission konstruerad kann
borr. Borren föres ned till önskat djup under widning medsols, så 
att kannan icke kan öppna sig. Denna fylles sedan genom att 
borren vrides några varv motsols, varefter, den åter slänges genom 
vridning medsols. Under uppdragningen får borren icke vridas mot
sols, då kannan därigenom kan öppna sig och provet förorenas. 

Geotekniska institutets kannborr Fig. :52 

På fig. visas en av KVVS förutvarande geotekniska avdelning1
) Kannborr en~ 

ligt S.J:s geokonstruerad kannborr, som anskaffades för en undersökning, där tekniska 
1) Senare omlJildad till Stat. Geotekn. Inst. kommission 
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2:6 Kap, 2, Markundersökningar 

det gällde att bestämma om någon lera 
fanns under ett mäktigt lager rullstensgrus. 
Borren har därför gjorts mycket kraftig. 
Den drives ned medelst hejare. Vid prov
tagning tryckes den kraftiga fjiidern (C) ned 
medelst lrnnnan (A), som skarvas med 
sondstänger. Genom kringvridning av borren 
fylles kannan med omrört material. Då kan
nan tages upp, tillslutes åter öppningen vid 
B och borrningen kan därefter fortsättas 
direkt till större djup. Detta är den största 
fördelen i jämförelse med den ovan be
skrivna kannborren, vilken i likhet med 
kolvborren måste helt tagas upp för varje 
prov och därefter drivas ned igen. 
Avcn andra typer av kannborr finnas. 

:6 övriga borrmetoder 
: 61 Användningsområde 

I de flesta fall reder man sig med de ovan 
beskrivna borrtyperna: sondborr, spadborr, 
kolvborr och kmmborr, men i särskilda fall 
måste man använda andra borrtyper. Vid 
vissa undersökningar kan det dessutom bli 
nödviindigt att konstruera speciell borr
materiel. 

:62 Hejarborrning 

n 

Fig. :53 
I{annborr

enligt Geo-
tekniska 
institutet 

Hejarborrning tillgripes t. ex. då markens övre skikt äro så 
fasta, att sondering genom dem icke är möjlig och då man 
misstänker, att det finnes lösare skikt på större djup. Hejar
borr kommer till användning huvudsakligen, då man önskar 
bestämma endast djupet till fast botten. Borren drives ned 
medelst hejare (varav namnet, som dock icke är fullt träf
fande utan hellre borde vara hejarsond, då även andra borrar 
drivas ned medelst hejare, t. ex. kolvborr i fastare mark). 
Av hejarborr finnas en mångfald utföranden. Största svårig
heten ligger dels i att få skarvarna tillräckligt hållbara utan 
hindrande förtjockningar, dels i en lämplig uppdragnings
anordning, som arbetar snabbt utan att skada borren. På fig. 
visas en nyare typ av hejarborr. 

: 63 Borrning med fallmejsel eller diamantbergborrning 
Dessa metoder tillgripas, när marken är så fast, att någon 
annan borrmetod icke är möjlig. Hiirvid anlitas lämpligen 
specialfirmor. I båda fallen kunna omrörda jordprover tagas 
upp och, om så önskas, även oomrörda prover med kolvborr, 
som föres ned genom det använda foderröret. Detta måste 
givetvis dimensionera~ med hänsyn hårtill. 

: 64 Provtagning under fast ytlager 
Om marken ÖYerst består av ett mycket fast lager, genom 
vilket kolvborren icke kan drivas ned, och man önskar taga 
upp oomrörda prover från underliggande lager, kan man an-
vända en speciell anordning av grova stålrör enligt fig. An-
ordningen består av ett yttre och ett inre rör, vilka upptill 
äro förbundna genom en kraftig förskruvning. Det yttre

'l1rörets nedre mynning fyl es helt av en sta propp, som 5itter 
fast vid det inre röret. De båda rören kunna var för sig 
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Fig. :62 
Hcjarborr enligt ingcn
jörsfirman Borros AB 

5D kg 

Hejare 

2Hg 

..s~alo S 
•.-~.,.,,~-,.-mlU-~l cm 

Fig. : 64 
Foderrör för provtag-ning med kolvborrun-
der ett fast ytskikt 
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förlängas uppåt medelst 1 m långa delar, varvid förskruvningen varje gång flyttas. 
Sedan anordningen medelst en tung hejare drivits ned genom det fasta lagret, 
borttages det inre röret med proppen. Det yttre tjänar sedan som foderrör, genom 
vilket kolvborren föres ned. 

: 7 Provbelastning 
: 71 Allmänt 

Provbelastning var tidigare en ganska vanlig metod. Resultaten äro emellertid 
svåra att tyda och många gånger missvisande, varför man nu i stor utsträckning 
frångått metoden. I speciella fall kan den dock vara lämplig. 
Olägenheterna bero på att provbelastning nästan alltid m:iste utföras i starkt 
förminskad skala i jämförelse med det avsedda byggnadsverket. Om provbelast
ning utföres i full skala, vilket är möjligt t. ex. ifråga om hjultryck, är metoden 
givetvis utomordentlig. 
Provbe1astningen påverkar därför i regel en mycket mindre jordmassa än det 
färdiga byggnadsverket, och man får icke något besked om markens beskaffenhet 
på större djup. 
}\.ven om marken skulle vara fullt homogen, kan man ändock icke direkt sluta 
sig till vilken påkänning som kan tillåtas under byggnadsverket och vilka sätt
ningar, som kunna väntas. Detta beror på följande omständigheter. :i\larkens 
bärighet är vid friktionsmaterial beroende av lastytans storlek och form (se kap. 4) 
och vid kohcsionsmaterial i varje fall av lastytans form (se kap. 7). Sättningarna 
i.iro likaså beroende av lastytans storlek och form (se kap. 7). :i\Ian kan naturligt
vis ur resultatet vid provbclastningen beräkna markens styvhetsmodul och med 
ledning av denna sedan beräkna de väntade siittningarna. I beräkningen av styv
hetsmodulen ligger dock en viss osåkerhet. 

:72 Utförande 
För att kunna jämföra resultaten från olika provbelastningar bör man alltid 
anvånda samma storlek och form på belastningsytan. Belastningen ökas stegvis 
och plattans nedsjunkning måtes. För att provbelastningcn skall ha något vårde, 
hör den, såvida icke mycket stor helastningsplatta användes, utföras på olika 
djup, t. ex. i ett borrhål. (Hit kan hiinföras den av dansken C1m. OsTENFELD, [1] 
anvånda bormingsmetoden med ~kikkertbor,>.) Hårigenom iir det möjligt att er
hålla uppgifter om hela den jordvolym, som det blivande byggnadsverket kommer 
att påverka. 

:73 Provbelastning av vägar 
Då terrängen vid sitt ursprungliga utseende orsakar så stor skärspänning i marken, 
att man med hänsyn till osåkerheten i bestämningen av skärhållfastheten icke 
utan vidare vågar tillåta en ökning i denna föranledd av tillkomsten av en vägbank 
jämte trafiklast, kan man provbelasta vågen genom att uppfylla banken till exempel
vis en meter över balanslinjen, vilket innebär en större last än marken i framtiden 
kommer att bliva utsatt för. Sedan överböjningen legat kvar en tid (förslagsvis 
tre månader eller, invid vattendrag, över en lågvattenperiod) kan denna tagas 
bort och trafiken sliippas på. 

: 8 Litteratur 
[1] OsTE"I'EJ.n, C. •Dn:mmingcr og mindre .Jcrnbclonbrocr som Led i moderne dansk 

Vejhygning.• Byggn.~stat. medd. 11, 1\l-11, h. ,1. Köpenhamn HJ.11. 
[2] Loos "'· ,Praktischc .\rnn•mlung tler Baugrundunlcrsuchungcn hci Enlwur[ und 

Bcnrleilung von Erdhauten und Griindungcn.a 8. Aull. Berlin 1937. 
[8] 13nEN:SECKE, L. ~ner Gnmdbnu." Bd. 1, Tcil 1. 5. Aufl. Berlin Hl88. 
['1] KÖGLEH, F, och Scm,:m1G, ,\. ~Baugrund und 13uuwcrk.~ 2. Aufl. Berlin Hl3D. 
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Kap, 3. JORDTRYCK 
: 1 Inledning 
:2 Vilotryck 
: 3 Aktivt och passivt tryck vid friktionsmaterial 
:4 Aktivt och passivt tryck vid kohesionsmatcrial 
: 5 Aktivt och passivt tryck v id material med samverkande friklion och kohesion 
: 6 Tryck i silor 
: 7 Formler för de enklaste fallen 
: 8 Litteratur 

:1 Inledning 
: 11 Definition 

Med jord/ryck i egenllig bemärkelse förstås det tryck som en jordmassa utövar 
t. ex. mot en vertikal eller lutande vägg, t. ex. en stödjemur eller ett brolandfäste. 
Jordtrycksteorierna äro emellertid Lillämpliga äYen för andra massor, såsom 
spannmål, rotfrukter, cement, malm m. m. Till jordtryck i v idsträckt bemärkelse 
brukar man därför räkna äYen tryck från sådana massor. 

:12 Friktion och kohesion 
Jordtrycket beräknades tidigare uteslutande enligt den s. k. klassiska jordlrycks
leorien . Enligt denna är friktionen helt tagen i anspråk i alla punkter utefter 
en antagen, plan glidyta. I brist på andra teorier räknades förr alla material enligt 
denna teori, dvs. allt material betraktades som friktionsmaterial (se 1: 12). 
Numera skiljer man mellan friktionsmaterial, vartill räknas sten, grus, sand, mo 
och liknande och kohesionsmaterial, vartill räknas lera och mjäla samt dy. För 
kohesionsmaterial räknar man enbart med materialets kohesion (se : 4). Ett gräns
område utgöres av moig mjäla vid vilket material man bör räkna med samverkande 
friktion och kohcsion. 

:13 Beteckningar 
G = egenvikt av glidande jordkil -i- överlast 
Ja = resulterande aktiYt tryck 
.JP = resulterande passivt tryck 
Q = resulterande mottryck i glidytan 
]( = resulterande skärkraft i glidytan 
h = nivåskillnad mellan övre och nedre markytan 

= aktivt jordtryck (intensitet) 

ip = passivt jordtryck (intensitet) 
k = kohesion ( = skärhållfasthet vid kohesionsjord) 
p = överbelastning på markytan 
a = vinkel mellan glidyta och huvudspänning 
fj = vinkel mellan jordtryckets riktning och Yäggytans normal 
y = volymvikt 
c5 = vinkel mellan väggytan och vertikalplanet 

ia 

= jordens inre friktionsvinkel 
= skärspänning 

rr 
• 
a = normalspänning 
a, och an = huvudspänningar 
n = förhållandet mellan huvudspänningar 
w = vinkel mellan glidytan och horisontalplanet 
~a' ~,, = koefficienter för aktivt och passivt tryck 
m = 1 fv, där v = Poissons konstant 
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Kap. 3. Jordtryck 3: 1 

: 14 Olika beräkningsförutsättningar ~ 

~ ....1) Glidytor. Man antar alt friktionen (eller 
kohesionen) är fullt utvecklad utefter en 
viss glidyta, vilket givetvis innebär en ~ " approximation, som dock i stort sett torde 2,o (t ~ 40' 
stämma med verkligheten i närheten av Oj 
brott. Härigenom förenklas beräkningarna I I Il Il 
i avsevärd grad. 1-g9'erf """ flriltioo a, 'i/Oj 
2) Skärhdllfaslhelen får ej överskridas i 
ndgon punkt. Vid friktionsmatcrial får här ~ert """' fiNikliai 1!«7/17 
vid förhållandet mellan , och a i en genom 
en punkt, vilken som helst, gående god I\. 
tyckli ga yta icke överstiga värdet tg rp. 

I'\Det största förekommande värdet på ,Ja 
beror helt på förhållandet mellan huvud D.5 ;.... 

I'\ 
I.,_ IO' ,,

spänningarna i punkten. Vid plant spän i'\ 

ningstillstånd kan på rent geometrisk väg 
härledas sambandet 

( ') l - n där n=a"< l 
<1 max= 2 v";:,_· a, Fig. :M 

Erforderlig friklionsvinkel v id olika för
Sambandet mellan den erforderliga frik hå llanden mellan huvudsplinningarna 
tionsvinkeln (q.1errl och förhållandet mellan (enbarl friktion) 

de båda huvudspänningarna framgår av fig. 
Om glidning inträffar, sker detta i det snitt, där förhållandet , / a är störst. Detta 
snill bildar vinkeln a med huvudspänningens al! r iktning, där et. bestämmes av 

1 
l!(a = ±-;= 

\n 

:\laximivärdel för , l a uppträder sålunda samtidigt i två olika ytor, som ligg;, 
symmetriskt i förhållande till huvudspänningsriklningarna. 
Vid kohesionsmalcrial, dä, skärhållfasthcten är oberoende av normalspänningen, 
kan skillnaden mellan huvudspänningarna ej överskrida dubbla skärhå llfastheten, 
alltså a - a < 2 k.

1 11 

Den största skärspänningen, och sålunda en eventuell glidning, inträffar i ett 
snill, som bildar 45° vinkel med de båda huvudspänningsriktningarna. 
Alt matematiskt genomföra en jordtrycksberäkning under förutsättning 2) iir 
mycket invecklat. 

:15 Olika slag av jordtryck 
Då friktionen (eller kohcsionen) hell är tagen i anspråk, erhålles aktivt eller passivt 
jordtryck, beroende på om friklions- (kohesions-) k rafterna äro riktade så, alt 
de minska eller så att de öka jordtrycket. Dessa jordlryck äro gränsvärden, som 
gälla v id brott och därför sällan inträffa. Vanligen befinner sig det verk
iiga jordtrycket någonstädes i det 
stora inter\'allet mellan det aktiva 
och det passiva trycket. 
För att gränsvärdena skola uppkom
ma, dvs. friktionen resp. kohesionen Po,sivt t"l(II 
bli fullt utvecklad, fordras en viss 
rörelse i eller mot jordtryckets rikt
ning. Vid en stor mängd byggnads AktiVI trvck
verk kan och får någon rörelse icke 
uppkomma. l\Ian bör då räkna med 
det s. k. vilo/rycket, som gäller vid Fig. :15 
förhindrad sidorörelse. Samband mellan j ordtryck och rörelse 
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3: 2-3 Kap, 3. Jordtryck 

De olika slagen av jordtryck klargöras enkelt genom följande resonemang. En 
tunn spont nedslås i marken, varvid spänningsförhdllandcna antagas bli oför
ändrade. :;\lot spontens båda sidor verkar då ett jordtryck lika med vilotrycket. 
Om man schaktar bort marken på ena sidan om spontcn och håller kvar denna 
i sitt läge, kommer fortfarande vilotryck att verka mot spanten. Om man nu 
låter spanten röra sig i jordtryckets riktning, minskar jordmassans tryck mol 
spanten. När trycket 5junkit till det aktiva värdet, är jämvikt i jordmassan ej 
längre möjlig, varför raset börjar. Om man i stället pressar spanten i riktning 
mot jordtryckct, ökar detta ända till dess passivt tryck uppnås, varvid jord
massan skjutes upp (se fig.). 

:16 Deformationer 
Av stort intresse Ur att känna de rörelser som erfordras för alt aktivt eller passi\'l 
jordtryck skall utbildas. Tillräckligt klargörande försök i detta avseende ha dock 
icke utförts. Enligt YON TEnzAom [1] erhålles en betydande minskning av jord
trycket mot en stödmur redan vid en rörelse hos muren av 1/10000 g{mgcr dess höjd, 
och vid värdet 1/1 000 har jordtryckct nästan nått det undre gränsvärdet (= del 
aktiva trycket). Försök av KrnLL:O.tAN [2] tyda dock på att större rörelser krävas. 

:2 Vilotryck 
: 21 Allmänt 

Om ett element (se fig.) utsilttcs för ett vertikalt tryck a::., uppkomma därav de 
horisonlala trycken ax och ay. Enl. clasticitclsHirnns lagar giillcr för elementets 
relativa utvidgning i exempelvis x-lcd 

1 a: + all a.i· 
e.i:=;;;·-E-- E 

Vid vilotryck är nu sidorörelsen 
horisontala riktningarna, vanid 

förhindrad i de båda 

a.i: =au= ah 

l\lan får sföunda O = .!_ (a: + ah) -
m 

ah och Fig. :21 

\'ilot1·ycket är sålunda oberoende av markens friktionsvinke1 (och kohcsion}. 

:22 Vertikal glatt vägg och horisontal markyta 
Vid friklionsmalerial sättes vilotrycket vanligen = 0,,15 x verlikaltrycket, vilket 
motsvarar värdet m = 3,22. (\'ärdct pt1 m är relativt föga känt för olika jordarter. 
Enligt utförda försök synes det vid friktionsmaterial ligga mellan 3 och ,1.) 

\'id kohesionsmalcrial är vid hastig pålastning m;::::, 2, och vilotrycket blir då = 
= vertikaltrycket. Vid långsam pålastning torde man kunna räkna med vilo
trycket = halva vertikaltrycket, dock endast vid Mga tryck, ty jordtrycket kan 
givetvis icke understiga det aktiva värdet (se :-1). 

:23 Övriga fall 
I övriga fall kan man på jordtrycksteoriens nuvarande stadium ej beräkna vilo
tryckets storlek utan är nödsakad att göra en uppskattning il\' detsamma. l\Ian 
beräknar därvid det aktiva jordtrycket samt antager, att i det betraktade fallet 
samma förhållande råder mellan Yilotryck och aktivt tryck som vid : 22. 

:3 Aktivt och passivt tryck vid friktionsrnaterial 
: 31 Materialkonstanter 

Volynwikl (y) och friklionsvinkel (rp) anges i nedanstående tabell. Volymvikten 
kan dock uppgå till andra värden, beroende plt materialets kornkur\·a och fuktig
hetshalt (jfr 1: 2). Om skakningar förekomma, bör lägre värde på rp antagas. 
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Material )' <p I tg• ( 45-;)I I 
Stenfyllning irun_~a I 30° 0,333

s:enr} ....... 1,5-2,0
sprangs en 45° 0,171• I 

Grus, sand och mo................ 1,8 35° 0,271 
Koks ............................ 0,6 45° 0,171 
Cement ........... . .............. 1,4 40° 0,217 
Säd.............................. 0,45-0,75 25°-35° 0,406- 0,271 

Vinkeln mellan jordtryckets riktning och väggytans normal ({J) beror på friktions
koefficienten µ mellan jorden och väggytan (tg fJ = µ). Den kan dock aldrig 

2bli större än cp; vanligen varierar elen mellan 1 / 3 cp och / 3 cp. Ofta sättes fJ = 0, 
då beräkningarna härigenom förenklas. Detta bör alltid göras, om marken kan 
utsättas för skakningar, t. ex. från trafik, eller om väggytan är asfaltstruken. 
Vinkeln fJ har icke något större inflytande på jordtryckets storlek men däremot 
på stabiliteten (t. ex. vid stödmurar). Sättes fJ = 0, fås i regel ogynnsam riktning 
för resultanten och därigenom kommer resultatet på säkra sidan. 

:32 Horisontal markyta, vertikal vägg, aktivt tryck 
Jordtrycket antages verka vinkelrätt 
mot väggen. Man antar att glidning 
kan ske utefter en plan glidyta genom 
väggens nedersta punkt och uppsöker 
den glidyta som ger störst värde på 
jordtrycket Ja. Friktionen antages fullt 
ntverklad utefter hela glidytan. Genom h 
projektion på en riktning, vinkelrätt 
mot kraften Q, erhålles (beteckningar 
se :13) 

Ja·cos(w -cp) =G·sin (w-cp) = 
2 

( yh + hp) sin (w - cp); och w•45•9Y2 för rorligosre glidyta= 2 tgw tgw · 
Fig. :32 

sålunda J\klivt tryck mot vertikal vägg vid hori
'Y h2 ) tg (w - cpj sontal marky ta. Friktionsmaterial 

Ja = (2 + hp tgw 
Deriveras uttrycket för Ja med avseende på tg w och sättes derivatan = 0, er
hålles det värde på tg w, som ger maximivärde på J" 

t g w = 
1 + sin cp = tg (45 + P.) och alltså 

cos cp 2
resullerande jord/rycket 

2 
2Ja = (y2h + hp) ·tg (45-~)=fa (yt + hp), 

där ~a = tg2 
( 45 - ;) 

Jordtryckets intensitet blir sålunda 

d~a = fa = (y h + p) . tg• ( 45 - ~) = ~a (y h + p) 

För cp = 35° (grus, sand, mo) och p = 0 fås ja = 0,27 y h 

Insättes y = 1,8 (lämpligt värde vid överslagsberäkningar) fås ja = 0,49 h 
Anm. Om väggen icke förmår motstå jorcltrycket Ja, kommer sålunda ras att ske 
efter en glidyta som lutar vinkeln (45 + cp/ 2) mot horisontalen. Det första raset 
kommer att följas av flera ras, tills elen naturliga lutningsvinkeln cp uppnås. 
(För cp = 35° blir w = 62,5°). 
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:33 

:34 
: 341 

:342 

:343 

Horisontal markyta, vertikal vägg, passivt tryck 
:\fan får på motsvarande sätt 

J = (y h2 

+ hp) .tg (w + <p) som efter derivering ger w = 45 -<p/ 2 och 
P 2 tgw ' 

J p= (yt -f- h p) . tg2 
( 45 -f- ; ) 

= qp· (\h2 + hp)' 

där ~,,= tg2 
( 45 + ~) h 

Jord/ryckets intensitet blir sålunda 

dJP = j = (yh-f-p)· t g2 (45 -f- 'J!.) = 
dh P 2 -....U:.LL.~='--'--

, ,.45·-~ förfarligosre glidyro= qp (y h + p) 
Fig. :33 

För <p = 35° och p = 0 fås j P = 3, 7 y Il Passivt tryck mot vertikal vägg vid hori
sontal markyta. Friktionsmaterial 

Allmänt fall 
Allmän beräkningsprincip 
Antaganden. 1. Lutande övre markyta. 2. Lutande vägg. 3. Friktion emellan 
mark och vägg, varigenom jordtrycket icke blir vinkelrätt mot väggen. 
Sökt. Farligaste glidyta och däremot svarande jordtryck. 
Förfaringssätt. Beräkningen är mycket besvärlig att utföra på rent matematisk 
väg. Man kan använda passningsförfarande, varvid ekvationen uppsättes för Ja 
eller J P (vari w ingår), varefter olika värden på w insättes. Detta är dock praktiskt 
taget möjligt endast vid plan mark- och väggyta. Enklare är grafisk beräkning, 
varvid man passar sig fram till den farligaste glidytan och därmed jordtrycket 
enligt CUL)IANNS (: 342) eller REBIIANNS (: 343) metod. Då såväl väggytan 
som markytan äro plana och överlasten jämnt fö rdelad, erhålles jordtrycket 
direkt enligt P oNCELETS konstruktion (: 344), som bygger p å Rebhanns metod. 

Generell metod enligt Culmann 
För en viss glidyta AB avsättes jordldlens v ikt G (inberäknat överlast) i godtycklig 
skala, från A till C utefter en linje, som lutar vinkeln <p mot horisonten. Jordtrycket 
blir = sträckan CD, mätt i samma skala som G, varvid CD är // linjen s-s. 
Genom att undersöka flera glidytor passar m an sig fram till det största värdet på 
Ja enligt fig. Metodens 
riktighet inses lätt, om 
krafttriangeln till höger 
i figuren vrides, så att 
kraften G faller efter 
linjen AG, och samban
det mellan vinklarna 
figuren studeras. 

Generell metod enligt Rebhann 
Den farligaste glidytan 
AB bestämmes av v ill
koret 

G= (1+ 2P) yf.!:.
hy 2 -.r Fig. :342 

där Bestämning av jordtrycket enligt Culmanns metod 

32 



Kap, 3, Jordtryck 3:3 

G = vikten av jordkilen ABC jämte 
överlast 

p = överlasten i punkten B 
h = avståndet från A till tangenten 

genom B 

n, = länader enliot fi<rureno o o11 

Bestämning av den farligaste glidytan 
sker genom passning. Utefter ett antal 
på försök valda glidytor avsättas dels 

värdena G, dels vårdena (1+ 
2 p) y L!!.
Ity 2 

och kurvorna för dessa värden uppritas 
Fig. :3'1-3som visas i fig. (de streckade linjerna). 

Bcsliimning av jordtrycket enligl RehDen farligaste glidytan gflr genom kur hanns metod 
vornas skärningspunkt. 
Om överlast icke finnes, förenklas villkoret till G = yf n/'2, dvs. ytan ABC göres 
= triangeln ..-1BD. 
Sedan farligaste glidyta bestämts, erhålles jordtryckcl 

Ja= ½rife, där 'Y1 = (r + 2 );) 

Beviset för Rebhanns sats är relativt enkelt men medtages icke här. Se [3] eller ['1]. 

:344 Förfarande vid plan mark- och väggyta enligt Poncelet 

Fig. :3·U. a) Bestii.mning av jordtryckcl enligt Poncclct. Liten släntlulning hos marken 
b) Bcstii.mning av jordtrrckct enligt Poncclet. Stor sfäntlutning hos marken 

Vid plan mark- och väggyta samt konstant över
last behöver man icke passa sig fram till den far
ligaste glidytan, utan jordtryc-kct kan erhållas 
direkt på grafisk väg enligt följande. 

A. Vid liten sli.intlutniuu. Drag linjen .AB (fig. a) 
i lutningen cp mot horisontalen och upprita en 
halvcirkel på AB. Drag CD så, att vinkeln ACD 
blir cp + fJ samt upprita en normal genom D mot 
cirkeln. Avsätt AF= EA och drag FG // CD. 
Frän G drages normalen Gli mot AB. i\-Ian upp
mäter nu GH = f och GF = e. 

J ordtrycket blir då Fig. :34·1 C 
Bcsliimning av jordlryckel en
ligt Poncclcl. )forkytan i jor
dens naturliga lulningsvinkcl 
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:345 

:35 

:36 

:37 

ll. Vill stor sliinllutning i förhilllandc tiU friktionsvinkeln faller punkten n 
på allt för stort avstånd från .1. Förfarandet i detta fall framgår av fig. b. 
C. Om mark~•lan lignei· i jo1·dens naturliga lutnings
vinl<el, kan triangeln FGH viiljas var som helst (fig. e). 

Förfarande vid bruten väggyta 
Först bestämmes jordtrycket J, mot delen .l/J 
på ovan angivet sält, varefter jorcltrycket J 2 mot 
delen BC bestämmes grafiskt enligt fig. 
~Ian passar sig sålunda fram Ull den vinkel w, 
som ger störst värde på J 2 • För varje antaget 
värde på w beräknas jordkilens vikt G (jämte tra
fiklast ), och då jordlrycket .J1 samt riktningen pa 
reaktionen Q äro kända, crh.\lles jorcltryckel J 0 
av kraftpolygonen. Fig. :315 

Jorcllryck mot brnlen viiggyln 

Jordtryckets angreppspunkt 
Jorcltryckets angreppspunkt och fördelning äro relativt föga kända, beroende pt\ 
all erforderliga mätningar i detta avseende ännu icke utförts i tillräcklig omfattning. 
Generell/. Då man känner jordtryckets intensitet ;, - dJfd= på varierande djup 
z, erhålles det resulterande jordlryckels a,·stånd från murens underkant (h - z0) 

av ekvationen 
== h 

h-z0 = ~f (11 ::) dJ 

0 

Vid plan uägg- och markyta samt jämnl 
fördelad last (fig. b) kan del totala jord
trycket J uppdelas i 

• y h' 0 b 
J = J, J 2 = ~ .; p h, cliir ./2 Fig. :352 

Jordtryckets angreppspunklhärrör från överbelastningen. 

Vid de gjorda antagandena angriper J 1 på en tredjedel av höjden och J 2 på halva 
l1öjden. 

Kombinerat jord- och vattentryck 
För elen del av jordmassan, som ligger under vattenytan, reduceras volymvikten. 
Om denna är y 1 i luft, cht porerna äro helt fyllda med luft, reduceras den uncler 
vatten till 

1
Yu = y1 · s-; , clär s = specifika v ikten. För s = 2,65 blir 

y,, = 0,623 · y 1 

Då rp icke ändras under vallen, erfordras ingen annan ändring vid beräkningen 
av jord/rycket än reduktion av y under vattenytan. Dessutom tillkommer vallen
trycket, som beräknas med sitt fulla värde. 

Buktiga glidytor vid friktionsmaterial 
Anlnganclet, au ras sker efter en plan glidyta, iir icke fullt korrekt. I verkligheten blir 
glidytan buktig. Den exakta formen är dock icke känd. För ntt f,i enklast möjliga räk
ningar väljer mnn antingen cirkuliircylindriska glidytor eller logaritmiska spiralytor. 
Pinna glidytor ge i de flesta fall fullt lillriickli~ noggrannhet. Vid nnlagamkl a,· buktiga
glidytor erhålles något större värde pt\ del aktiva jorcllryckct och något mindre värde 
på det passiva. Cirkuliircylindrisk glidyta och logaritmisk spiral ge praktiskt taget samma 
jordtryck. 
Buktiga glidytor komma huvudsakligen lill an,·iiuclning vid s labilitelsberälmingar, t . ex. 
vid snell inkommande laster ,id båganfang (Sl' kap. -1). Beräkningen av jordtryck 
sker på i princip samma sätt, som ovan visats för plana glidytor. :\lnn passar sig sålunda 
fram till den glidyta som ger störst värde när det gäller aktivt tryck, och minst värde 
när det gäller passivt. 
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:4 
: 41 

:42 
: 421 

:422 

:43 

Aktivt ooh passivt tryck vid kohesionsmaterial 
Materialkonstanter 
1'olynwiklrn för lera varierar i stort sett mellan 1,,1 och 1,8 t/m3 • 

Kohesionen måste i varje fall hcsU\mmas (se 1: 6). Ö\·crslugsvis kan man räkna 
med följande vi.irden 

lös lera ................ /;: = 0,3-0,7 t/m2 

mcdelfast lera .......... k = 0,1 - 1,2 t/m2 

fast lera .............. k = 1,2 - 2,5 t/m2 

Horisontal markyta, aktivt tryck 
Homogen mark 
Liksom vid friktionsmaterial räknar man vanligen med plan glidyta. Vid projek
tion på glidytans riktning erhålles (jfr fig.) 

yh' I,) I,
J · cos w = G · sin w - I{ = -- + p · -- . sin co - k · -.-

a (2 tg w tg w sm w 

Y h2 ') kh 
där k år kohcsioncn i marken,. i'.Ian får alltså .J = - + p h - ----

a 2 sin2w 
Största vårdet på .Jr1 erhålles för w = 45°. 

y 112 
Resulterande jordlryck Ja = 2 + 
+ ph-2kh 

p 

. d,la
Jordlrycl.:els intensitet la= dh = 
=yh+p-2k 

Vid små värden på p och h blir ut
trycket för Ja negativt. Emedan 
man icke kan rålma med dragning 
mellan byggnadsverket och jorden 
sättes det aktiva trycket lika med 
noll ned till djupet 

Fig. :·121 
h0 = -(2k-p) .\kliYl lryck mot Yerli!ml yi_igp; Yicl horisontal 

2 

y mnrkytn. Kohesionsmaterial 
Diirundcr gäller uttrycket för iu 

Mark med varierande kohesion 

Om markens kohcsion varierar med djupet z blir 

" 1 
I( = - - J k_ d:;sin w ~ 

0 
och man får 

y 11' ) ' I, 
Ja= T +Pil -2/k=d= och ja = y h + p - 2 k 11(

Jordtryckcls inlensitet i en viss punkt blir si\lunda beroende av kohcsioncn endast 
i denna punkt. 

Horisontal markyta, passivt tryck 
Det passiva trycket beräknas på liknande sätt som det aktiva, men kohesions
kraftcn I{ blir riktad åt motsatt håll. 
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:44 

:45 
: 451 

\'id mark med varierande kohesion erhålles h 

JP·cosw = (,)yh~ +P _!!__)sinw +-.-1-Jk_dz,
~tgw tgw smw ~ 

0 
som ger h 

p 
yl,' f

Jp= 2 +ph+2 k,zdz, 
0 I' //

Jordtryckets intensitet på djupet h blir sålunda / VaJymviM }' 

ip=yh+p+2kh ,'{'\..,, 
w 

\'id homogen mark erhålles 
y h~ Fig. :4:1 

Jp = 2 + p h + 2 k. h Passivt tryck mol YC'rlilml viigg 
vid horisontal markyla. Kohc

ip = y h + p + 2k sionsnmlcrial 

Allmänt fall 
Då såväl marI,ylan som väggen lutar, 
erhålles jordtryckct enklast genom pass· 7 
ning, såsom angivits för friktionsnrnte /
rial. i\Ian undersöker olika glidytor och /bestämmer jordtryckct vid varje glid
yta enligt fig. Därefter väljes den N~t< ~'Jpglidyta som vid aktivt tryck ger det h 
största trycket och vid passivt tryck ,. /4'~N a a1>" 
det minsta. -'-""~'"±:_'..J.w ~ 

Vig. :-14 
Allmiint fall. l(ohcsionsmnlNialKombinerat jord- och vattentryck 

Vattenytan under markytan 
Det totala trycket J sammansättes av dels vattentryck.cl J/), dels trycket från 
marken J 1 , alltså J = J/) + J1 

(/1-h )'
1'allentryckel: J v = ---'-

2 
Jordtrycket J 1 erhålles genom projektion på glidytan. 

J 
1 

• eos w = G · sin w :y: I{ (minustecknet gäller akliYL tryck, plustecknet 
passivt). Il 

y h~ (h - h1? p h ~ 1 f
Då G = --- - --- . + -- och A = -.-- Jcdz 

42tgw 2tgw tgw smw 
0 

erhålles i överensstämmelse med föregående beräkningar 

ylt· (h-h1)2
Ji = 2---2-- + 

p
" 

+ p h T 2 f kz • d:::, och w=45° 
0 

Det totala trycket J blir sålunda 

" yh' fJ=T+PhT2 k 2dz 
0 

dYs. det är oberoende av grund
vattenytans läge. 
\"id beräkning av det totala tryc
ket behöver man sålunda icke Fig. :-151 
taga hänsyn till en eventuell InYcrkan aY gnmdYaltcnytans Jiige. l{ohesions
grundvattenyta. material 

:rn 

http:vattentryck.cl


:452 

:46 

:5 

: 6 
: 61 

Vattenytan över markytan 
Vattentryck och jordtryck råk
nas var för sig. 

(11 "- Il)'
Vallenlryckel J v = 1 ~ 

Jordtryckel blir (enl. :32 o. :33) 

J _ (y - 1) Il' 9 /· I 
l - 2 'T .. ' ! 

(minustecknet för aktivt och 
plustecknet för passivt tryck). 

Buktiga glidytor vid kohesions sionsmatcrfal 
material 
I huvudsak gäller vad som anförts för friktionsmaterial (se :37). Dock komma 
logaritmiska spiraler icke till användning vid kohesionsmaterial. 
Vid exempelvis vertikal våggyta och horisontal markyta blir vid kohesionsmatcrial 
enligt \V. FELLENIUS [5] det aktiva jordtryckct 

y 112 
Ja= -2kh· O,!l582 

under antagande av cirkulärcylindrisk glidyta. Detta värde skall jämföras med 

y /(.? 
J(l = 2-2kh 

vid plan glidyta ( enligt : :fä). Skillnaden är sålunda obetydlig. Den ökar dock med 
bakåtlutande vägg. 
Stabililelsberäkningar, se 4: 11. 

Aktivt och passivt tryck vid material med samverkande friktion och 
kohesion 
I de flesta fall kan man hiinföra en jordart till antingen friktions- eller kohcsions
matcrial. Vid rncllanjordarlcrna (moig mjäla o. dyl.) måste man dock rilkna med 
alt både friktion och kohcsion förefinnas. 
Berilkningen genomföres pä i princip 
samma sätt som tidigare visats. Ofta 
måste passningsförfarai1dc tillgripas. f•N·lgrp 

För det enklaste fällct, vertikal vägg och Ff,}1,.../L
smwhorisontal markyta, har \V. FELLENIUS [5] 

genomfört en beräkning på rent mate
matisk väg, varvid crh{lllits 

Fig. :5 
Samverkande friktion och kohesionw=45+T._

2 
alltså samma som Yid rent friktionsmatcrial och oberoende av kohesioncn 

y /i' " ( 1- 'P) (1- 'P)ocIl ,Ja = T •tg- •:::, - - 2 k. h tg , :::i - 22 
Kohesionen måste i varje särskill fall beslämmas i en s. k. skärapparat (se 1: 65). 

Tryck i silor 
Allmän teori 
Vid föregående beräkningar har förulsalts. dels att byggnadsverket har relativt 
stor utsträckning i längdled, så att förhållandena vid dess ändar ej inverka, dels 
att marken har en viss utsträckning i byggnadsYerkets tvärled. Ingen av dessa 
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Volymvik1 }"-I 

Fig. :•152 
Inverkan av vattenyta ovanför markytan. I(ohe
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förutsättningar är uppfylld vid höga och smala silor, där •jordtrycket, därför 
måste beräknas på annat sätt. 
I figuren betraktas ett vertikalsnitt av en silo. Ett tunt skikt med tjockleken 
d: utväljes. Följande speciella beteckningar väljas. 

a_ = vertikaltrycket mot skiktet s översida fJ = friktionsvinkeln mellan mas-
san och väggarnaa_ + da;; = vertikaltrycket mot skiktets 

F = sektionsarcan
undersida u = omkretsen 

ah = horisontaltryckct :; = djup under massans överyta 

Ycrtikallccl erhålles följande jämviktsekvation 

y · F · d= = F · da= + t g fJ · ah · 1L • dz 

För att kunna lösa ek,·ationen gör man föl jande antaganden. 
1) vertikaltrycket a= antages konstant över hela tvärsnittet. 
2) förhållandet aiJa= antages konstant = a, liksom vid jorcltryck mot plan vägg. 
Ekvationen kan nu reduceras t ill 

da_ 
d;; = --~/J~-- som efter integrering ger

t g ·u·a·a_ 
y - F -

1== _ _ . . .1!. · elog (y - a· tg fJ · !:!_ · a_) + C 
a · tg fJ u F • d.z 

Inlcgralionskonstanlcn C bes tämmes av v illkoret att 
a_ = 0 för :; = 0 vilket ger 

F 
C= ---- · 'togy Fig. :61u . Cl • tg fJ 

Jordtryck i silo 
Härav erhålles 

y !_u., I 1 - e-a. lg p. F 
Il 

. ;;) 
(Jh = tg fJ . \ 

ah uppnår alltså ett assymptotvärde = <11, max = t ; fJ !!._ för : = oo 
[! 

Uttrycket för <11, kan även skrivas 
- al"P·~ · 

ah = a,, . C där C= 1 - e ° F - )1max 

Förhö./landel <11, / a= = a sättes ofta= tg2(45 - cp/ 2), vilket ju gäller för ak tivt 
tryck. Erfarenheten har dock visat (spruckna och störtade silor), a tt man då kom 
mer t ill för små tryck. i\lan bör därför använda ett högre värde a = t g2( 45 - cp1/ 2), 
där cp1 enligt WXsTLUND (3] bör sättas till 20 it 25°, v ilket motsvarar a = 0,49 it 0,41. 
E nklare synes vara att räkna med koefficienten för vilot ryck , d vs. i vanliga fall 
0, -15 (se :22). Icke heller detta är korrekt, ty a,, och a äro icke huvudspänningar,

2 

beroende på friktionen mellan massa och vägg. I avvaktan på erforderliga under
sökningar är man dock tills vidare hänvisad t ill nämnda beräkningssätt. 

:62 Praktiskt förfarande vid bestämning av silotrycket 
Välj faktorn a med hänsyn till materialet. 
Bestäm friktionsvinkeln fJ mellan fyllningsmaterial och siloväggar. ({J får givet vis 
ej vara större än <p). I allmänhet kan t g fJ sättas = t/4 å 1/ 3 • 

.. y F u 
Berakna a,, m :ix = tg fJ · ""u och exponenten - a · t g fJ · F · = = -v. Ur tabellen 

erhålles värdet pil C och därefter a1, = • C.a1zmax 
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Tabell över l; uUryekel l; = (1 - e- v) som runktion av v = a. l!J fJ ]i'·::; 

u l; u l; u l; u l;I I I I I I I 
0,050 0,049 0,275 0,24 0,65 0,48 1,4 0,75 

0,075 0,072 0,300 0,26 0,70 0,50 1,5 0,78 

0,100 0,095 0,325 0,28 0,75 0,53 1,6 0,80 

0,125 0,12 0,350 0,29 0,80 0,55 1 ,8 0,84 

0,150 o,u 0,375 0,31 0.90 0,59 2,0 0,87 

0,175 0,16 0,40 0,33 1,0 0,63 2,5 0,92 

0,200 0,18 0,'15 0,36 1,1 0,67 3,0 0,95 

0,225 0,20 0,50 0,39 1,2 0,70 3,5 0,97 

0,250 0,22 0,55 0,42 1,3 0,73 4,0 0,98 
0,60 0,45 5,0 0,99 

:7 Formler för de enklaste fallen 
Jorcltryckets storlek (intensitcl) på avst åndet Il från övre 
markytan vid fall cnl. fig.: 

l\I a t c r i a I \"ilotryck Aklivl trycl, IPnssivl tryck 

Friktionsmalerial (rp = 35°) ........ , 0,'15yh 0,27 y h 3,7 y h 

I<ohesionsmaterial. ............. .. . yh y h 2 k y h !- 2 k 

: 8 Litteratur 
[1 J ,Uandbuch <ler physilrnlischcn und tcchnischcn :\lcchanik., Bd. 1. Iliilftc 2. Leipzig 

l\l31. (s. 513- 578). 
[2] KJEI.LMAN. \V. •Om undersökning av jordarters deformationsegenslrnper., Tekn. T. 

V. o. V. 1!136, h. 8 s. 85- !lO. 
[3] KREY, IL •E rddruck, Erdwiderstand uml Tragfähigkcil <les Baugrundes. , 5 . . \ufl. 

Berlin 1936. 
[•1] FORSELL, C. , Jorcltryck, . Sthlm l!l20. (Kompendium vid K. T. II.) 
(5) FELLENIUS, ,v. , .Jordstatiska beräkningar med friktion och kohesion för cirkulilrcylind

riska glid~•tor, . Sthlm 1926. (Särtryck ur Kungl. Väg- och Vatlenbyggnadskårens 
75-årsskrift.) 

[6] \VXSTLU"1D, G. •Om silotryc!i., Tekn. T. V. o. V. 1939, 11. 9 s. 109-118. 
[7] TERZAGm, IL , Theorelical Soil :\Iechanics. , London & New York 1914. 
[8] 0110E, J. Zur Theoric dcs E rddruckcs 11nter besondcrcr Bcrucksichtigung clcr E rdruck

verteilung., ilnulcchn. 16, 1938. I I. 10;11 s. 150-159, IT. 13 s . 176 180, IT. 1!l s. 2,11 
-245, H. 25 s. 331- 335, H. 37 s. ·180- 487. H. 42 s. 570- 571, II. 53/51 s. 753- 761 . 
(Rättelse II. 1 6 s. 212. Disk. II. 52 s. 715-716.) 
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4: 1 

Kap, 4. STABILITETS· OCH SÄlTNINGSPROBLEM 
: 1 Stabilitetsproblcm 
:2 Sättningar och tryckfördclning i mmkcn 
:3 Litteratur 

: 1 Stabilitetsproblem 
Stabilitetsberälmingar måste alltid utföras, när man icke utan vidare Jrnn kon
statera, att marken håller. Sådana beräkningar utföras sålunda icke endast i 
fråga om slänter och dylikt utan även vid horisontal mark. Bcrälmingorna äro 
dock vanligast i fråga om kohcsionsmaterial och förekomma mera sällan ifråga 
om friktionsmatcrial. 

:11 Kohesionsmaterial 
: 111 Beräkninosförutsättningar 

Glidytans form. Vid kohesionsmaterial antager man i regel att eventuell glidning 
sker utefter en cirkulärcylindrisk glidyta. Härtill finnas tre anledningar: 
1. Inträffade skred ha i viss mån bekräftat, eller i varje fall icke motsagt den 
cirlrnlilrcylindriska formen hos glidytan. 
2. Det ligger mycket nära till hands att tänka sig en cirkulärcylindrisk glidyta, 
utefter vilken en glidande massa lrnn förskjutas utan att ändra form. 
3. Beräkningarna bli de enklast möjliga. 
Kohesionen i glidytan. lian antager, att kohesionen är lika utvecldad i alla punkter 
utefter glidytan. Orsaken härtill år följande: 
Vid successiv ökning av belastningen uppnås markens skärhållfasthet (rhrott) 
först i en viss punkt. Emedan materialet då flyter i denna punkt, kommer spän
ningen att överföras till angränsande partier, tills flytning inträffar även i dessa. 
Vid brott blir sålunda kohesionen fullt utvecklad utefter hela glidytan. 
Mot detta resonemang anföres ibland, att allteftersom flytning intråffar, förlorar 
marken sin kohesion till stor del (leran blir omrörd). Därav följer att hällfastheten 
är betydligt nedsatt når brottet inträffar. Enligt denna uppfattning inträffar 
brott, när skärhållfastheten först överskrides i någon punkt, vilket innebiir mindre 
tillåten belastning (i stort sett hälften så stor) jämfört med de resultat som fås 
enligt metoden ovan. 
Emellertid torde icke flytning ske utefter en skarpt utbildad glidyta utan i ställel 
inom vad man kan kalla en glidzon. :?\Ian kan nämligen inlågga många olika glid
ytor i Yilka skärspänningarna äro nästan lika stora. Vidare orsakar en skår
spänning icke glidning utefter en yta utan en vinkeländring i materialet. Emedan 
skjuyelastacitetskurYan (se kap. 1) är krökt (dvs. sli:juvningsmodulen avtager 
med ökad skärspänning), ÖYerföras spänningsökningarna successivt från den mest 
anstrtlngda punkten på den eventuella glidytan till angränsande partier. Det är 
först vid brott som en verklig glidyta utbildas. Ehuru det ännu icke är fullt ut
rett, hur skärspånningen ändras vid ökad vinkcläudring (i närheten av brott), 
anser man sig dock kunna riikna med fullt utbildad kollesion utefter hela glidytan, 
sårskilt som erfarenheter frän inträffade skred icke motsagt denna tcorL 
Alla glidyteheräkningar utföras i princip p{i det sått, som nedan visas för 
vertikal last på horisontal markyta, ehuru de vanligen icke bli lika enlda. Det 
går ofta snabbast att lösa de crlu'Ulna ekYationerna genom passning. I ett stort 
antal fall är emellertid terrångcn oregelbunden, och det är då enklast att utföra 
heråkningarna grafiskt genom inritning av ett antal sannolika glidytor och plani
metrering av areorna. 

: 112 Vertikal last på horisontal markyta 
Belastningen förutsättes ha stor utstriickning i sidled . .:\!arken antages homogen. 
Den cirkulärcylindriska glidyta genom punkt A, som fordrar störst skärspänning, 
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Kap, 4, Stabilitets- och sättningsproblem 4: 1 

bestämmes av de båda oberoende variablerna a och a (se fig.). Sättes det stjälpandc 
momentet kring glidytans medelpunkt Q (a - d) = det mothällandc momentet fås 

2 a a2 a - d sin2a 
k. • 2 a · r2 = k -.-.- . Erforderlig kohesion blir kcrf = Q -". az · -a 

sm~a ~ 

Sök maximivärdet på kcrr· Partiell derivering med avseende på a och a ger 

a = 2 d och tg a = 2 a, varav a. = 66° 47', vilket ger 
kcrf = 0,18 Q/2 d 

t, / I tJ 
• J.••• ~o,-··,-

,....... --~; ·: P«1.,,... ,J,,, al . , P 

\~ (:~~~j· 
Sa;;;tl:ga g:'1j;for li~a fariign %max fot c-lJ.~s~b 

fr,;,f·O,v:.-p herf~0,1~&·p 

Pig. :112 a-c. a) Ycrlilrn.l lust pil horisontal markyla b) Farligaste glidyta vicl jämnl
fördelad last c) Farligaste glidyta vid triangulär last 

Vid jämnt fördelad belastning p t/m2 blir Q/2 d = p och sålunda kcrf = 0,18 p. 

Är tillåten skärspänning = Tun t/me, kan man tillåta en belastning= ruu/0,18 
I beräkningen ovan har glidytan antagits börja i belastningsytans ena kant A. 
Av uttrycket kerf = 0,1S Q/2 d framgår, att glidytor som börja i olika punkter 
utefter bela.stningsytan, äro lika farliga vid jämnt fördelad last {fig. b), medan 
vid trianguHir last (fig. c) en bestämd glidyta är farligast. Obs. att vid jämnt 
fördelad last ligger glidytans medelpunkt pft vertikalen genom lastytans ena kant. 

:113 Inverkan av fasta bottnens läge 
Tidigare (: 112) har förutsatts att djupet till fast botten 
(eller till fastare marklager) är så stort, att dennas läge 
icke inverkar på glidytans utformning. Glidytans största 
djup i.ir härvid 

1 - cosa 
r (1 - rosa)= 2 d - sina - = 1,32 d vicl C/.. = 1i6c; 47', ~ 

D 
Om djupet till fast botten understiger värdet 1,:12 d, kom I 

mer glidytan att »pressas~ uppåt, och de ovim härledda 
formlerna gälla icke. Fig. ;113 n 

GHd:-,·ta vid Htel djupi\Iomentekvationen ger (jfr fig. a) 
till fast botlcn 

Q (a - d) = 2 k. ar!!, diir a är den endn oberoende 
variabeln. Genom insättning av r = 

D D sina 
- ~--- och a = - -~-- erhål-

1-cosa (1--cosa) 
les efter reducering 

k r = _iL l(l- rosa) sina·-
('l' 2D a 

__ <i (1 - cosa)'] - Q . I ( d)
D a 2D D 

För varje värde på D och d skall väljas 
det värde på a, som ger störst värde 

'-W-- ·-___ ~d-/'"~---·på kerr· I motsats mot vad fallet är 
1.\-0 -tc'°~-~----+---+-~"-----,c-"-ic------t--'.'

vid ~stort djup~ till fast botten, varierar fu ~ b ~ ~ ~ ~ ~ 

sålunda a med d/ D. a erhålles enklast Fir.;. 113 b 
genom passning. Resultatet visas i fig. b. J.erf och farligaste glidytans läge Yid litet 
Ur detta erhållas direkt a, glidytans djup till fast bollen (enligt Jnkobson och 
läge och kerr Odenstad) 
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4: 1 Kap, 4, Stabilitets- och sättningsproblem 

:114 Inverkan av lutning hos markytan I.o I I 
Denna inverkan på markens stabilitet är 

C -1M~-"T""" 1-!I_ -,-störst vid stort djup till fast botten, var
6 ...................-1 /) Ivid en hing och djup glidyta kun utbildas. ;~. ~ I I

k.crf beräknas enklast grafiskt. 
Då slänten har större lulningsvink.cl än ;;3-:i 'J I I I I II I I I 
och ingen överlast förekommer, Irnn k('rf 
erhållas nr fig. a. Den farligaste glidytan 
går d:l genom släntens fotpunkt. 

Om lntningsvinkeln iir < 53° och ingen 
överlast förekommer går den farligaste glid
ytan, teoretiskt sett, på oändligt stort djup, 
medelpunkten ligger på en vertikal genom 
släntens rnitlpunkt och kcrI blir = 0,18 ?' h 

I • i io, i 
sålunda oberoende åv sHintlutningens stor i 11 , 
lek. I verkligheten bestämmes den farligaste 00 10· 20· 30~ 40· 50· Bo~ 10· eo· 90° 
glidytan av fasta bottnens li.ige (vid homo Flg. :114 a 
gen mark). \"id belastning på exempelvis 

/ierr ( = ~ · ;·h) vid glidyta genom fotsläntkrönet mäste man undersöka vilken 
glidyta som blir farligast, nnting:en en lokal punkten av en sli.inl(('nligl \Y. Fellenius) 
glidyta intill belastningen t'ller en djupt ,tmn. Yid {> < 53° går den farligaste 

glidytan plt större djupliggandt> glidyta. 

::\Ian bör sårskilt observera del falkt, alt slänten har stor ulstriiclrning i lutningens 
riktning, även om lutningen i oth för sig är relativt liten. Ptl grund nv sliintens 
stora liingd kan man sätta P = I\ (fig. h), och man f:'ir kohesionskraflen 

11 

kl'rf . l 
/\.. 

r 

= -Cosa- G ~ina = y lJ l sina 

där y = markeus ,·olynffikt 
D = djupet till fast botten(el!er till fastare markskikt) 
a = markytans lutning 

= elementets Hingd 

varav erhälies kcrf = yD sina rosa 
Fig. :lU h 

eller om markens lutning: sättes = 1 11 SJ:inl med slor ut
slnickning i Iallinjcnn yD 

kcrf - yD l+Jl~ =-,:;-
Yid exempelvis lutningen 1 : 10 och djupet 5 m till fast bollen samt volymvikten 
1,7 t/m:i blir l.:erf = 0,r, · 1,7 = 0,sr, t/mZ., vilken skärspänning ofta icke kan tillt1tas 
för svenska leror (se i.iven fig. 2:14). 

:115 Last med begränsad utsträckning 

Vid de föregående beräkningarna har belastningen antagits ha så stor utsträckning 
i sidled, att man medelst två parallella snitt kan avskilja ett element med exem
pelvis längden 1 m och helt bortse från eventuella skilrspänningar i snittytorna. 
Om belastningen har liten utsträckning, kommer en märkbar del av spänningarna 
att spridas till bredvidliggande partier. Vnder antagande att vid brott glidytan 
utbildas av en cylindrisk del och i vardera fö1den av denna ett vertikalt cirkel
segment, erhålles kcrf enligt fig. 

Vid exempelvis krndratisk platta med l/ b = 1/r:. (beteckningar enligt fig.) blir 
enligt diagrammet k/Pmed = 0,155. Denna siffra skall jämföras med koefficienten 
0,18, som gäller vid långsträckt last (se :112). 
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- Längdsnitt 
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I 
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Fig. :115 kcrr hos marken vid m edverkan av skiirs piinning i cirkuliircylindmrnas båd a 
iindplan. Den styva plullan antages fördela trycl<et så, ull summa skärspänning upp
lriidcr i samlliga farliga glidytor. P med = rneclellryckct under pla ttan. (Enligt 0DENSTAD, 

Tekn. T. Y. o. Y. 19-H , h. 3 .) 
: 116 Tryckbankar 

Princip. Utan tryckbank (vänstra sidan i fig. a) blir erforderliga kohesionen 
= 0,18 p1 t /m2• Med tryckbank minskar erforderlig kohesion till = 0, J 8 

(p 1 - p 2) t /m2 • 

Erforderlig lryckbankshöfc/. Om man sålunda vill belasta marken med p 1 t /m2 

men tillåten skärspänning i marken icke kan sättas högre än k2 t/m', där k2 < 0, 18 Pi, 

k1 k2 

k, 
erfordras en tryckbank med ,•iktcn P2 = P1 - O, .

18 
Begränsning au lryckbankars anuänc/barhef. Om den avsedda lasten p 1 är mer än 
dubbelt så stor som man kan tillåta på marken , d vs. k 2 (tillå ten spänning) < 0, 09 
p 1, blir p 2 > 0 ,5 Pi- I detta fall innebär belastningen p 2 (från tryckbanken) mer 
än vad m an kan tillåta på marken genom att k3 (se fig . a) blir 

k3 = 0, 18 p 2 > 0,09 p, > k2 

Förstärkning medelst tryckbank är då ~-~ ,l_icke möjlig, såvida man icke lägger ut 
en sekundär tryckbank utanför den ~'~ 
primära. Härvid kommer man dock 
vanligen till en så stor total bredd, att Fig. :116 a 
det blir förmånligare att övergå till en Princip vid !örs1ärkning meclelsl tryclcbankar 
annan förstärkningsmetod. 

I II /I 

·-©-i 
Fig. :116 b. Inverkan uv fasta bollncns läge på tryckbanksbredden 

Erforderlig tryckbandsbredd. ;'.Jan särskilj er tre fall , alltefter den fasta bottnens 
läge (fig. b ). 
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4: 1 Kap. 4, Stabilitets- och sättningsproblem 

Tryckbanksbredden bestämmes av den långa, djupa glidytan i fig. Vid fall I 
(stort djup till fast botten) börjar den farligaste glidytan i belastningsytans ena 
kant A och når icke ned till fast botten. Vid fall Il (mellanfallet) börjar glidytan 
fortfarande i belastningsytans ena kant A men tangerar den fasta bottnen. Vid 
fall III (litet djup till fast botten) börjar glidytan innanför belastningsytans 
kant A och tangerar fasta bottnen. Berälmingen kan utföras på vanligt sätt (det 
stjälpande momentet sättes = det mothållande). Den blir doclt tidsödande på 
grund av det omfattande passningsarbete, som kräves. Enklast användas upp
gjorda diagram [2]. 

:117 Glidyta genom två bestämda punkter 
Om man kan förutse de punkter, där glidytan börjar och slutar, erhålles erforderlig 
kohesion ur fig. Man beräknar först värdena på .A och B. Ur diagrammet erhålles 
värdet på 111 och därefter kerI = A M. 

--n 
o., o, o, °' 

Fig. :117 Bestämning av erforderlig kohesion vid glidyta genom två givna punkter 

Aven om endast den ena punkten på glidytan kan förutses, underlättar diagram
met många gånger en bestämning av erforderlig kohesion och farligaste glidyta. 
Man bestämmer dä glidytans andra ändpunkt genom passning. 

:12 Friktionsmaterial 
: 121 Allmänna synpunkter 

Vid friktionsmaterial äro stabilitetsfrågor icke så vanliga som vid kohesions
material. En bidragande orsak härtill är, att medan i fråga om kohesionsmaterial 
lwhesionen kan variera inom vida gränser, är vid friktionsmaterial friktionsvinkeln 
- vilken förutom normaltrycket bestämmer skärh{1llfastheten - praktisl,:t taget 
lika för de vanligen förekommande friktionsmaterialen (se 3:31). Dessutom med
för även en mindre ökning av bredden hos en grundplatta på friktionsmaterial en 
avsevärd ökning av brottlasten. 
I fråga om vägbankar o. d. erfordras icke några stabilitetsberäkningar. 
Vid vertikal last på horisontal mark kan den tillåtna belastningen fastslållas 
direkt en!. kap. 7. 
Vid snett nedkommande last eller vid sidlutande mark måste stabilitetsberäkningar 
utföras, såvida icke lasten är så liten, att man utan vidare inser, att marken håller. 
Glidning antages ske utefter en cirkulärcylindrisk eller utefter en spiralformad 
yta (logaritmisk spiral). I båda fallen förutsättes friktionen fullt utvecklad längs 
hela glidytan. l\Ian kan välja vilken som helst av dessa glidytor, då resultatet 
blir praktiskt taget detsamma i båda fallen. 

: 122 Cirkulärcylindrisk glidyta 
Fördelen med cirkulärcylindriska glidytor är, att de äro enkla att rita upp. Stabili
tetsberäkningcn genomföres ofta grafiskt (se fig.). Den tänkta glidande massan 
uppdelas i vertikala element. Beräkningen förenklas, om man antager, att tryck-
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Kap, 4. Stabilitets- och sättningsproblem 4:2 
krafterna mellan elementen äro horisontala. Reaktionskrafterna mot glidytans 
olika delar fås då enligt fig . .i\Ian erhåller den farligaste glidytan genom att välja 
olika lägen för glidytans medelpunkt och genom att för varje läge bestämma säker· 
heten mot glidning. 
För att allmän jämvikt hos elementen skall er. 
hållas, fordras vissa lutningar hos tryckkrafterna 
mellan de vertikala elementen. [3] Om hänsyn 
härtill tages, måste man för varje antaget läge 
av glidytan passa sig fram till den erforderliga 
friktionsvinkeln. 
OunE [4] har utarbetat ett beräkningssätt, var
vid den erforderliga frilctionsvinkeln erhålles di
rekt utan passning. Man använder sig därvid 
av diagram, vilka förutsätta en viss, antagen 
tryckfördelning mot glidytan. Fig. :122 

Cirkuliircvlindrisk glidyta genomFör godtycklig, vertikal last på horisonlal mark belastningens ena kant. Tryck·
yta har RoYEX f5] angivit en enkel, approxima krafterna mellan de vertikala ele-
tiv, analytisk beräkningsmetod. menten antagna horisontala 

:123 Spiralformad glidyta 
Ekvationen för en logaritmisk spiral, är - uttryckt i polara koordinater -

r = ro. eatg,p 

där r
0 

är en godtycklig konstant och cp markens friktionsvinkel. I alla punkter 
på kurvan bildar raclius vektor samma vinkel med kurvans normal, nämligen 
vinkeln cp (se fig. a). Genom att friktionen antages fullt utvecklad utefter hela 
glidytan, komma sålunda alla jordtryck 
mot glidytans olika delar att gå genom 
spiralens pol (se fig. b). Vid en moment
ekvation kring polen behöver man alltså 
icke känna jordtryckets fördelning, utan 
man har endast att räkna med momenten 
av den yttre belastningen och av den 
tänkta glidande massans vikt. Säkerheten Fig. :123 
mot glidning blir sålunda 

a) Logoritmisk spiral h) Spiralformad glidyta 
n = Q r2 /R r 1 

l\Ian väljer olika lägen för polen och passar sig så fram till den farligaste glidytan
( = elen yta, för vilken säkerhetsgraden blir minst). Då det är tidsödande att för 
varje gång konstruera den logaritmiska spiralen, brukar man ha denna uppritad 
en gång för alla. Stabilitetsberäkningen utföres därvid på genomskinligt papper. 
Beträffande stabilitetsberälming under antagande av spiralformade glidytor hän
visas i övrigt till nedan angiven litteratur [6] och [7}. 

:13 Material med samverkande friktion och kohesion 
Vid material med samverkande friktion och kohesion (se 1:61) antages i regel 
cirkulärcylindrisk glidyta. Beräkningen genomföres i princip som vid enbart 
friktionsmaterial, med den skillnaden, att en tangentiell kohesionskraft tillkommer 
i glidytan. Se exempelvis Fellenius och Ohde. [3] och [4] 

: 2 Sättningar och tryckfördelning i marken 
: 21 Allmänna synpunkter 

Vid friklionsjordarter bli sättningarna i regel små och inträffa praktiskt taget 
omedelbart sedan lasten påförts, varför de vanligen spela mindre roll. 
Vid kohesionsjordarler däremot kunna sättningarna uppgå till stora belopp (flera 
meter) och pågå - beroende på markens stora motstånd mot porvattenströmning 
(jfr 1:4 och :53) - under lång tid, innan stillestånd inträder. 
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:22 Sättningarnas storlek 
Marken indelas i ett antal horison
tala skikt, vilka väljas så tunna, h, 

~

att spänningens variation i verti cl--/
kalled inom varje särskilt skikt I- u;- u; c,L_kan fö rsummas. Om spänningen --i . 
i ett visst skikt genom påförandet 
av belastningen ökas från a 1 till r_-_ - a; (Tz tT 

a2 kg/cm\ blir slutlig samman I--
tryckning av detta skikt 

Sommantrycllningen "St i skikt 2 - ~ "hz 
Totala scltningen s • E"sLJ S = E2 - E1 ,1 h 

100 

därLl här skikttjockleken och e2 - e1 
för motsvarande värden a, och a1 Fig . :22 
erhållas ur kompressionskurvan för Sällningsberäkning 
jordarten ifråga (jfr 1: 54.) Spän
ningarna a 2 och a 1 beräknas enligt : 24. Total sättning erhålles genom summering 
av de olika skiktens sammantryckningar (se fig.). 

:23 Tidsförlopp 
Tidsförloppet beror helt av porvattenströmningen. Problemet behandlas utförligt 
matematiskt av VON TERZAGm-FnöTILrc11 [8]. Beroende på bl. a. osäkerheten i 
värdet på vattengenomsläppligheten (se 1:4) blir heräkningen relativt osäker. Tids
förloppet kan erhållas även med ledning av ett kompressionsförsök enligt 1: 52. 
Följande exempel ger en uppfattrting om den tid, som åtgår, innan ett mäktigt lerlager
blivit komprimerat. 
I en kompressomeler har det vid ett 2 cm tjockt prov tagit 21 timmar , innan 75 % av den 
totala kompressionen inträffat. H ur lå ng tid tar det då, innan motsvarande kompression 
inträffat i n aturen i ett 20 m mäktigt lerlager, som kan avvattnas såväl uppåt som nedåt? 

2 

Tiden blir (~ ~OO) • 1 dygn (se 1: 53) eller 1 000 000 dygn = 2 740 år. De d jupare 

liggande lerlagrens kompression spelar således icke någon roll vid beräkning av sättning
för vanliga byggnadsverk. 

: 24 Tryckfördelning i marken 
: 241 Punktlast 

Den vertikala normalspänningen az till följd av en punktlast P enligt fig. a 
beräknas vanligen enligt det av BoussrnESQ 1) angivna uttrycket 

a = ~ · cos3a 
z 2 nR2 P-1 tnn 

Spänningen a: i olika punkter 
p

i marken visas grafiskt i fig. b. 
Enligt vissa mätningar bli spän
ningarna, beräknade enligt ovan, ' rnågot för små vid små värden 
på a (mitt under lasten) och för 
stora vid stora värden på a. Nå
got m odifierade formler ha där
för uppställts av STROHSCIINEI
DER och FRöHLICH. 
Enligt Strohschneider gäller 

F ig. :241 a och b
3P 

a) Spänningar i mar ken på g rund av punktlast.a= = 2 n z2 • Cylindriska koordinater b) Vertikal norm alspän
ning i olika punkter i marken t ill följd av punkt-(cosa - cota0 • sina) cos•a last (enligt Boussinesqs ekvation) 

1 - cosa0 

1
) Detta och följande av Boussinesq angivna uttryck gälla för en s. k. elastisk halvrymd. 
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Kap. 4. Stabilitets- och sättningsproblem 4:2 

där a 0 utgör gränsvinkeln för tryckets utbredning. a 0 antages = 40 - 45° vid full
ständigt kohesionslös sand och = 70° vid kohesionsmaterial. Vid a0 = 90° erhålles 
samma uttryck som ovan enligt Boussinesq. 
Enligl Fröhlich gäller (se fig. c) 

V. p V - 2 
aR = 2 n R' . cos a 

där erR är normalspänningen i radiell led och tillika huvudspänning. Övriga huvud
spänningar äro noll. Vid v = 3 övergår uttrycket till en av Boussinesq angiven 
ekvation') . Vanligen sättes v = 6. 

• vP 
Ur aR erhålles a= = aR · cos·a = nR' · cos "a

2 p 
För övriga spänningar gälla fö ljande uttryck: 
E nligt Boussinesq (fig. a) 

P ( • m - 2 1 )a = -- 3 sin·.x · cosa - -- · --- r 
r 2 n R2 m 1 + cos a R 

Clå, · O 
m - 2 P (a1 = --- · -- cosa - 1 ) - 0 vid m = 2] I . 

m 2nR2 1 + cosa [ - 'z Clt · 01 ~ 
3P . • 

• = n R• · s111 a · cos·a Fig, :241 c
2 Spänningar i mar

Enligt Fröhlich (fig. a) ken pU grund av 
p11nktlast 

vP v-1 a = ~ sin2a · cos• - 2a -r = -- • sina · cos a 
r 2 nR2 2 nR· 

:242 Linjelast 
En vertikal linjelast q enligt fig. orsakar följande spänningar marken. 
E nligt MrcuELL2) (London 1900) 

2q
a = -cos•a a = ~ sin2a · cos2a • =~sina· cos3a = nz X n Z nz 

Enligt KöGLER 

a. = ..!!_ (cosa - cota0 • sina) cos3a 
- z a0 

För a0 antagas samma värden som angivits :241 (Slr ohschneiders formel). 
Enligt Fröhlich 

1a = C·:!..cos•a a = C · :!.. cos''- 2a · sin2a • = C · i cos•· - a · sin a 
z R .c R 

1 ,i/2 

där- = 2/cos• - 1ada 
C o 

eller för v = 3 4 6 

3 8 1,5
C=~ 

7l 4 3n 16 

' ) För normalspänningen i radiell led "R gäller enligt Boussinesq 

P 12m - 1 m-2j
aR = :n: Rt ---;,i- cos a- 2m 

Fig. :242 
F .. k lh .. 1· "d å 3 Por en e ets skull sattes van igen 111 = 2, varv, f s " 11 = "n• cos"2 Spänningar i m,;rken 
2) Uttrycken gälla en elastisk halvrymd. på grund av linjelast 
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4: 3 Kap. 4. Stabilitets- och sättningsproblem 

:243 Ytlast 
Tryckfördelningen kan erhållas genom integrering av uttrycket för punktlast. 
Vid jämnt fördelad last kan fig. användas. 

Oi,r°"';::------,--,----,---,-----,--~---.----,---,----, 

c--IJOE' . 

Bf-J, ,F 
: : :

A,._t(-'G 

o,, ,- ,j=tlJ'I --

';4~ ;,;;;;-,•'" 1--+ ID 2 

0'''I 4 11I0 0 ' 
5678910 ~ ~~ 

Fig. :2'13 Vertikal normalspänning under ett hörn av en rektangulär lastyta med jämnt 
fördelad last (enligt Boussincsq's ekvation) 

Under en godtycklig punkt A (se fig.) erhålles spänningen på grund av belastning 
på ytan DE F I genom summering av inverkan av ytorna ACEG och ABIH och 
frånslagning av inverkan av ytorna ACDH och ABFG. 

: 3 Litteratur 
fl] Om.c:--STAD, S. ~Ett slahilitctsproblem vid grundli.\ggning med platla p:1 kohesiomM 

jord•. T('lrn. 'I'. V. o. V. HM3, h. 3 s. 37-3\J. 
[2] ,JAKonsor,; B, od1 OnE:-.STAD S. &EU geotekniskt slubililetsproblem med speciell lill

lfönpning på lryckhankar~. Tekn. T. V. o. V. 19,10, h. 2 s. 17-23. 
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under antagande av cirkuförcylindrislm g:Udyton. Tekn. T. V. o. V. 1929, h. 5 s. 57 
-63, h. 6 s. 75-70. 
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riska .!~lidylon. Sthlm 1926. (Siirlryck ur l{unµ:l. Viig- och Vallenbyggnadskårcns
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5: 1 

Kap, 5, EROSION 
: 1 Olika slag av erosion 
: 2 Erosionsskydd 
: 3 Litteratur 

:1 Olika slag av erosion 
Med erosion {lat. gnagning, frätning) betecknas bortnötning av fasta beståndsdelar 
från jordytan. Detta åstadkommes av bl. a. rinnande vatten, vågor, vind och 
glaciärer. 

:11 Ytvattenerosion 
För att erosion skall inträffa, erfordras en mot kornstorleken svarande minsta 
vattenhastighet, som benämnes gränshastighet (v). Denna är teoretiskt proportio-

2nell mot kvadratroten ur korndiametern d, dvs. v = c1 Vd eller d = c v • Koeffi
cienten c beror på kornens spec. v ikt och friktionskoefficient, stötkoefficienten 
vid vattenpartiklarnas strömning mot kornen m. m. 
Observationer i naturen ha i v iss mån bekräftat ovannämnda regel. Förhållandet 
kompliceras dock av en mängd svårbestämbara faktorer, såsom kornens lagrings
sätt, virvelbildningar i vattnet och förhållandet mellan vattnets bottenhastighet 
och medelhastighet. Vidare består sällan eller aldrig en jordart av jämnstora 
korn; dessa avvika dessutom från den sfäriska formen. Slutligen är det mycket 
svårt att exakt bestämma gränshastigheten. Om man så småningom ökar hastig
heten hos en över en viss jordart framrinnande vattenström, börja vid en viss 
hastighet v

1 
kornen att vibrera och delvis omlagras. Vid en ökad hastighet v2 

medföras ikastade korn av strömmen, och vid hastigheten v3 sker slutligen erosion 
av korn, som tidigare legat stilla. Enligt försök av ScHAFFERNAK [3) med korn 
5-70 mm gäller ungefär 

= 1,5 v2 = 2 V 1v3 

Enligt av förf. sammanställda uppgifter från tillgänglig litteratur kan man som 
närmevärde sätta 

d = 2 V1~ = 4 Vj; 

där d = diametern i cm hos de korn, som nätt och jämnt förflyttas 

v = medelvattenhastigheten i m/s 
111 

vi> = bottenvattenhastigheten i m/s 

Ekvationen, som åskådliggöres i diagramform på fig. a, gäller ej vid mycket små 
kornstorlekar (< 0,5 mm). 

6 ..,..v 
rrv'J I ,/ ...... 
5 1 yv_,,, 

_f vy ' , Terossbront 

I 1LQn_ I',,~J:1
il !/ 

I,:: 

1,.,L-;I ,~ ' 
~' t- 1- Korndiameter-L--. 

0l/f"I ~ 
o 1 2 l 4 5 Il 20 lJ 00 lll 10cm 80 

Fig. :11 a Fig. :11 b 
Gränshastigheten vid erosion som funktion Vågerosion. Snett ankommande vågor or

av korndiametern saka en materialtransport längs stranden 
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5:2 Kap. 5. Erosion 

~fost lätterodcradc äro korn med diametern 0,1-0,5 mm. Vid mindre korn ökas 
inverkan av adhesionen mellan kornen i så hög grad, att de motstå större vatten
hastigheter. 

Till ytvattcnerosion räknas även vllgerosion. Den anstormande vågen rubbar och 
lösgör de enskilda kornen, som sedan sugas med av den återgäende vfl.gen. Så 
småningom utbildas vid konstant vattennivå ett strandplan med liten lutning 
(beroende på kornstorleken), där de enskilda kornen rulla fram och tillbaka (fig. b). 
Vid ändring av vattennivån tager erosionen ny fart. Då vågorna angripa snett mot 
stranden, föres det eroderade materialet längs denna i en i stort sett sirk-sack
formig rörelse. 

:12 Grundvattenerosion 
Grundvatten som är i rörelse kan förflytta fina jordkorn från ett ställe till ett 
annat i marken eller - om grundvattenströmmen når markytan - helt föra bort 
dem. Särskilt lätt föras de korn bort som äro belägna i markytan, där grundvattnet 
uttränger. Med tiden kunna stora håligheter bildas, orsakande skador på angränsan
de byggnadsverk. Ofta upptäckes icke erosionen, förrän allvarliga skador redan 
inträffat. Det är därför av vikt att skydd ordnas, där gmndvattenerosion miss
tiinkes uppkomma. 
Grundvattenerosion kan förekomma invid avloppsledningar och trummor i fin
korniga jordarter. Dessutom förekommer grundvattenerosion ofta under bygg
nadstiden vid grundläggning under grundvattenytan i mo eller sand, därest schaktet 
hålles länspumpat. Hårvid uppluckras marken, vilket kan orsaka skador på det 
blivande byggnadsverket. Erosionen måste därför bringas att upphöra, antingen 
genom en grundvattensänkning eller genom att schaktet vattenfylles. I sistnämnda 
fallet kan man efter färdigschaktning utHigga ett filter (se : 2), gjuta en oarmerad 
platta av undervattensbetong med ursparing föt· pumpgrop och därefter färdigstålla 
arbetet i torrhet. 

:13 Vinderosion 
Yindens erosion är av principiellt samma slag som '° ~ I . ..--:::::::::::· 
vattnets, dock förflyttas givetvis endast små korn 

mic f I ~/vid måtlliga vindstyrkor. i /Det transporterade materialet avsättes i vågiga 
fält eller i dyner och utgöres vanligen av sand iL+----+---7med mycket jämn kornstorlek. 5 • 

I
Som skydd mot vindens erosion brukar man plan
tera marken, vanligen med tall (bergtall). Vid 

- llomdiameter
små ytor kan ett filter användas (i princip en o,!---~,,~·----''---,-,,-,~,
ligt : 2). Härigenom bringas erosionen att upp

Fig. :13höra på en gång. 
Vindens transporterande förmäga

(Värden enligt RA)ISAY) [4]
: 2 Erosionsskydd 

Det lämpligaste erosionsskyddet är vanligen ett s. k. filter. Principen för detta är 
att marken täckes med ett antal skikt med tilltagande kornstorlek så, att kornen 
i ett skikt, vilket som helst, ej kunna passera genom hålrummen i det närmast 
täckande skiktet. Kornen i marken kvarhållas av det understa skiktet, och till 
det yttersta skiktet användas så grova korn, att de med säkerhet kunna motstå 
den största förekommande vattenhastigheten samt annan inverkan (is- och tim
mergång). 
Skikten skola givetvis utlåggas i den ordningen, att vattenströmmen möter först 
de finaste kornen och sedan grövre och grövre. Exempelvis runt fogarna i en 
avloppsledning, där man befarar grundvattenerosion, lägges det grovkornigaste 
skiktet närmast ledningen. 
För dimensionering av filtret användas följande regler:1 ) 

1) Uppgifterna angående iörhållandel mellan kornstorlelmrnu enligt 1Centre d'('tudes el de 
recherches gCOtechniqucs~, Paris. [5]. 
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Kap, 5, Erosion 5:3 

För att en massa skall skyddas, är det tillräckligt att de största kornen kvar
hållas på sin plats. I praktiken räknar man med den diameter d~ ,,, som snuar 
mot 85 % passerande viktsmängd i kornkurvan. 
För att kornen i ett skikt icke skola kunna passera genom hålrummen i ett ovan
förliggande skikt, fordras att den mot 15 % passerande viktsmängd svarande 
diametern d1

15 i det övre skiktet är högst 4 ggr d0H, i det undre . .?\[ed hänsyn till 
önskvärd säkerhet bör förhållandet dock icke överstiga Yärdct 3. 
För att filtret skall få tillräcklig vattengenomsläpplighet bör dessutom d1

16 i det 
övre skiktet om möjligt vara minst 4 ggr d0

15 i det undre. 

100 
% 

1m 01 Oi Os :1 2 5 8 20 ,'.I.i 00 iDO 
, Harr.d,;rrr.:h:r,d i fn('l , ' t 

d; dti dG d,.,
1 

d,idtJ 

Flg. :2 a Fig, :2 h 

Exempel pli crosionsskydd Kornlmrvor för olika skikt i crosionsskydd 
cnl. fig. a 

Kornstorleken i det översta skiktet bestämmes med ledning av den största före
kommande vattenhastigheten enligt fig. : 11 a (observera att någon säkerhet icke 
är inräknad i diagrammet). Om is- eller timmergång förekommer, måste hänsyn 
tagas härtill. Vanligen lägger man då överst på de utsatta partierna ett enkelt 
stenlager med en stenstorlek av 30-50 cm. 
I fig. visas ett exempel på erosionsskydd. i.\Iarken, som skall skyddas, består av 
moig sand. Största förekommande medclvattenhastighet 1,2 m/s. Som skydd ut
lägges på marken underst ett minst 10 cm tjockt skikt grus (kornstorlek ca 2-20 
mm) och därpå ett minst 15 cm tjockt skikt singel eller makadam (kornstorlek ca 
40-65 mm). överst lägges mellan nivåerna 30 cm under L.V.Y. och 30 cm över 
H.V.Y. ett enkelt stenlager (kornstorlek ca 40 cm). 

: 3 Litteratur 
[1] ScnoKLITscu, A. ,Dher Schlepplmift und Gcschiehebewegung., Leipzig och Berlin 19H, 
[2) Sc1101cr.n,;cu, .A. ~ner Wasscrhau., Ein Handbuch för Studium und Praxis. Bd 1 \Yien 

1\)30, s. 126-1'11. 
[3[ Scn,u·t'EHNAK, F. •Neuc Gmndla~en flir dit' BcrC'chnung der GeschiebcHihrung in 

Flussliiufen.• Leipzig och \\'ien 1922. 
['1] RA:-.tsAY, W. ~Geologiens grunder.~ Del I. Sthlm rn:H. 
[5] Ronro, G., BEHNATZIK, \Y. och DAXELJIOFE!\, .J. P. 1::lmlc gCotcchniquc des fonda

tions de batterics de fours pour la nouvclle usinc 11 gaz de Nice.* Paris 1D36. (Ccntrc 
Elnd. ct Rechcrch. gCotcchn. Bull. No ,1,) 
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4' 51 



6: 1-2 

Kap, 6. FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER 
: 1 Allmänna synpunkter 
: 2 l\Iinskning av belastningen 
: 3 Fyllning till fast botten 
:4 Utläggning av tryckbanlrnr 
:i; Pålning 
:H Avvattning av lera 
: 7 Atgärder för minskning av sättningar 

: 1 Allmänna synpunkter 
Förstärkningsåtgärder måste vidtagas om beräknad skärspänning överstiger till
lätet värde eller om beräknade sättningar bli för stora. Det är huvudsakligen vid 
kohesionsmaterial som förstärkningsåtgårdcr erfordras. 
Vid frikfionsmalerial uppstå sällan svårigheter med hänsyn till skärspänningarna 
i marken eller till de orsakade sättningarna. GrundHiggning bör ske med plattor 
utom möjligen i speciella fall. Till skillnad mot vid kohcsionsmatcrial ökar markens 
bärighet i stort sett proportionellt mot kvadraten på platthredden. Den enklaste 
förstärkningsmetoden består sålunda i att man ökar plattbredden i erforderlig grad. 
Dock kunna givetvis andra förstärkningsmetoder tänkas. 

I första hand bör undersökas om man icke genom en mindre flyttning av bygg
nadsverket kan komma på fastare mark. Dessutom kan exempelvis en väg flyttas 
till högre belägen mark, så att banken blir lägre eller kanske övergår i skärning. 
Det är si'Uunda av vikt att grundundersölmingar utföras på ett tillräckligt tidigt 
stadium. 

:2 Minskning av belastningen 
Vid en uäg kan man antingen sänka balanslinjen eller använda lätt fyllnings
material, t. ex. masugnsslagg, koksaska C'. d. 

Vid en byggnad kunna - förntom en direkt minskning av byggnadens vikt -
följande metoder komma ifråga. 

1. Byggnaden ncdschaktas så djupt i marken, att vikten av de bortgrävda massorna 
helt eller delvis kompenserar den från byggnaden härrörande belastningen. 

A.v~hoktcs..., , I • -J~l~ JU-
!\--. !.:J,-:!--<'Glidyfo t -~.· 

~B---, 
foro '.r:~~for skred~ 

"-, {;!irj,jl~ 'Z 

Fig, :2 a Fig. :2 h 
Plattb1·eddens inverkan på den Avsclmktning i dalgång med dålig

erforderliga kohesionen stabilitet 

2. Vid grundläggning med plattor kan man genom ökning av plattbredden minska 
grundtrycket under dem. Observera dock, att ökningen av plattbredden icke bar 
någon nämnvärd inverkan på större djup. l\Iarkens fasthet bör därför öka mot 
djupet om metoden skall ge effekt. Om man exempelvis i fig. a ökar plattbred
den b, minskar skärspänningen utefter glidyta 1, medan den icke nämnvärt ändras 
utefter glidyta 2. (Härför fordras en märkbar ökning av totala bredden B.) 
I djupt nedskurna dalgängar är ofta markens skärhållfasthet praktiskt taget helt 
tagen i anspråk, så att ett skred kan utlösas när som helst, t. ex. genom en till
fällig sänkning av vattenytan. Vid exempelvis en brobyggnad över en sådan 
dalgång får givetvis marken icke ytterligare belastas, men detta villkor är icke 
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Kap, 6. Förstärkningsåtgärder 6: 3.5 

tillräcldigt, ty även ett skred vid sidan av bron kan helt rasera densamma. I\lan 
måste alltså på något sätt förhindra skred även i brons närhet. Detta kan ske 
genom att marken på båda sidor om bron aYschaktas i prJ11cip så, som visas på 
fig. b. Samma sak gäller om cxrmpelvis en byggnad skall anläggas eller befinner 
sig på krönet. 

: 3 Fyllning till fast botten 
Vid mycket lös mark och litet djup till fast botten utföres yanligcn fyllning till 
denna, särskilt vid vägbyggnad. Härvid uppfylles vägbanken med överbelastning, 
vanligen 1-2 m bankfyllning. Allt efter som banken sjunker, påföras nya massor, 
så att överböjningen bibehålles. Först när sättningarna praktiskt taget upphört, 
borttages överhöjningcn, och iordningställes vägbanan. Ofta pressas dock Yäg. 
banken härigenom icke ända ned till den fasta bottnen, utan mellan denna och 
bankfyllningen kan ett lerskikt med någon eltrr kanske flera meters tjocklek bli 
kvar (svävande bank). Detta innebär icke någon olågenhet med hänsyn till markens 
hållfasthet, ty marken har provbelastats med en fyllningsmassa av större vikt 
än trafiklasten. Däremot kunna sättningar icke alltid undvikas i det kvarvarande 
lerskiktet (beroende på hur länge överbelastningen legat kvar). Genom att sätt
ningarna i allmänhet ske mycket långsamt, hinna nämligen de mot den normaia 
bankhöjden svarande sättningarna ofta icke ske under den tid som överbelast
ningen finnes. Detta blir siirskilt fallet då bankhöjden är stor, så att överbelast
ningen blir liten i förhåilande till denna, och sättningarna komma därför att fort
sätta även sedan överbelastningen borttagits. Vanligen bli dock dessa sätt
ningar små och kunna utan vidare tillö.tas. 
En bro eller en trumma över ett mindre vattendrag kan, när marken är lös, grund
läggas på följande sätt. Först uppfylles t. ex. grus med överhöjning över vatten
dragets hela fåra. Under tiden måste givetvis vattnet ledas förbi brostället på 
något sätt. När såttningarna upphört, bortschaktas massorna i fåran, och bron 
grundlägges med plattor i grusfyllningen. 
Sprl.inunin!J. Om man vill utföra en vägbank, där ingen märkbar rörelse får ske 
efter dess färdigställande, tillgriper man ofta sprängning. Härvid gives vanligen 
vägbanken en överhöjning på flera meter. Sprängämne (dynamit) nedföres i på 
vissa inbördes avslånd (vanligen 3-6 m) djupt nedslagna rör. Vid detonationen 
pressa rökgaserna de lösa jordlagren åt sidan, varvid vägbanken sjunker ned, 
medan gaserna strömma uppåt. Laddningens vikt brukar beråknas till 1 kg per 
5 fa 10 m 3 vägbank, som skall bringas att sjunka. Det är dock icke säkert att 
mun ens medelst sprängning kan rn ned massorna till fast botten. 
:\lnd1lrin11. I stället för att fylla till fast botten pä nö.got av ovan angivna sått kan 
man schakta eller muddra bort de lösa jordlagren och sedan återfylla med grus 
eller annat gott fyllningsmaterial, på vilket byggnadsverket grundlägges med 
platta. Detta ligger nårmast till hands, då djupet till fast botten år litet. Sålunda 
kan man vid broar och viadukter på lös mark, dår djupet till fast botten är relativt 
litet, så att lanclfästena kunna nedföras till denna, medelst nämnda metod undvika 
eljest erforderlig pålning närmast bakom landfästena. 

:4 Utläggning av tryckbankar 
Detta är vanligen en relativt billig och enkel förstärkningsmctod, som oftast kom
mer till användning yid väg- och järnvägsbyggnad men stundom tillgripes även 
vid husbyggnad och liknande byggnadsverk. Tryckbankens verlmingssätt och 
beräkning behandlas i kap. 4. I allmänhet kan förstärkning medelst tr;vck
bankar användas endast, når marken har så stor hållfasthet, att den med nödig 
säkerhet kan bära minst halva den av8edda lasten. 

: 5 Pålning 
Detta är den vanligaste förstärkningsmetoden vid husbyggnader och liknande 
byggnadsverk. 
Under väghankar anordnas i allmänhet icke hammarband på pålarna, utan lasten 
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6: 6-7 Kap, 6. Förstärkningsåtgärder 

från vägbank och trafik får öYcrföras till pålarna dels genom direkt tryck på pål
huvudena, dels genom kohesion eller friktion utefter den övre delen av mantel
ytan (s. k. negativ mantelfriktion). \'id friktionspålar överföras pålkrafterna 
sin tur till den underliggande marken genom kohesion eller friktion utefter den 
nedre delen av mantelytan (positiv mantelfriktion). Vid beräkning av sådana 
pålars bärighet får man sålunda icke medräkna den del av pålarnas mantelyta, 
som ligger ovanför den farliga glidytan (se fig. a). 

, H H ~ ~ 
1111 1 I 111 11 

_JlJJ.i _ _l\_\,\,_\ _ 

Fig. :5 b Fig. :5 c 
Glidyta under pt\larna Pålning under vägbank 

Det kan t. o. m. tänkas att dt•n farligaste glidytan går helt under pålarna, varvid 
dessa ej alls inverka på stabiliteten (se fig. b). 
Det inbördes avståndet mellan pålarna under en vägbank brukar variera mellan 
1 och 1,G m, någon gång upp till 2 m. För att upptaga horisontalkraften H (se fig. c) 
lutas pälurna i vågens tvärled vanligen 4: 1. 
Fordran, att pålavskärningen vid triipålar skall ligga under grundvattenytan, 
brukar eftersättas i fråga om bank.pålar. Visserligen ruttnar så småningom delen 
över grundvattenytan, men de härigenom framkallade sättningarna orsaka i regel 
ingen nämnvärd olägenhet. 

: 6 Avvattning av lera 
Vid belastning komprimeras lera så småningom under vattenavgivning, samtidigt 
som dess hållfasthet ökas. Om lasten pålägges tillräd:ligt långsamt, kan därför 
större last tillåtas, än om den hade pålagts på en gång. Vanligen sker kompres
sionen dock så långsamt, att man icke hinner invänta hållfasthctsölmingen, men 
då leran är uppdelad i tunna skikt, åtskilda av vattenförande sandsldkt, eller 
vid relativt grovkorniga kohesionsjordarter kan metoden användas. 
Enligt en patenterad, svensk metod påskyndas kompressionen genom att man 
ncddrivcr särskilda dräncr i marken på relativt litet inbördes avstånd, varvid 
porvattnet avledes genom drånerna. 
Enligt en patenterad, tysk metod ökas bärigheten hos friktionspålar i lera genom 
minskning av lerans vattenhalt närmast pålarna. Detta sker medelst en elektrisk 
ström, varför pålarna måste göras ledande genom att omgivas med ett metallhölje. 

: 7 Åtgärder fiir minskning av sättningar 
De av ett byggnadsverk framkallade sättningarna böra alltid beräknas eller åt
minstone uppskattas. Om de bli för stora, måste man - oberoende av markens 
skärhållfasthet - antingen ändra byggnadsverkets konstruktion (inlägga dilata· 
tionsfogar, ordna justeringsmöjligheter e. d.), så att den bättre uthårdar rörelsen 
eller vidtaga åtgärder, så att sättningarna minskas. I det sistnämnda avseendet 
finnas endast begränsade möjligheter. Av de i det föregående omnämnda meto
derna kunna följande ifrågakomma: minskning av belastningen, fyllning till fast 
botten och pålning (och liknande). 
Det bör observeras, att tryckbankar öka sättningarna. Friktionspålning liksom 
även stödpålning under vägbankar minskar sättningarna men eliminerar dem 
icke helt. 
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Kap. 6, Förstärkningsåtgärder 6:7 

Vid friktionsmateria/ uppgå sättningarna vanligen till endast 1/ 100 mot vid kohe
sionsmaterial och några särskilda åtgärder erfordras därför sällan. Sättningarna 
kunna dock uppgå till stora belopp, om marken består av lös sand där de enstaka 
kornen ligga uppgillrade på varandra och om marken kommer att utsättas för 
skakningar. För att skydda sig häremot kan man, innan byggnadsverket ut
föres, framkalla en t ätare lagring av marken genom kraftiga vibrationer. Dessa 
kunna åstadkommas genom sprängning eller med mek aniska hjälpmedel (vibra
torer, stampar). 
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7: 1-2 

: 1 

: 2 
: 21 

Kap. 7. TILLÅTET GRUNDTRYCK 
: 1 Allmänt 
:2 Friktionsjordartcr 
: 3 Kohesionsjorclarter 
: 4 övriga jordarter 
: 5 Litteratur 

Allmänt 
Vid bestämning av tillåtet grundtryck skiljer man på friktions. och kohesions. 
jordarter bl. a. av den anledningen att vid friktionsjordartcr grundplattans bredd 
har ett mycket stort inflytande på storleken av tillåtet grundtryck (uttryckt 
i CXA-'is kg/cm2), medan vid kohcsionsjordarter grundplattans bredd inverkar i 
endast ringa mån, åtminstone vid homogen mark. 
Av betydelse är även vid båda marktyperna 

1. om lasten är centrisk eller excentrisk, 
2. om plattan ligger på markens överyta eller är nedschaktad, 
3. om markytan är plan eller lutande, 
4. grundvattenytans läge m. m. (huvudsakligen vid friktionsjordartcr). 

Friktionsjordarter (grus, sand, mo) 
Allmänt 
Try<·kfördelninu. Omedelbart före broll antages vid centrisk last och platta på 
markens överyta en tryckfördclning i princip enligt fig. a, dvs. trycket växer från 
0 vid kanten rätlinjigt inåt. Trycklillväxtcn (som kan anses representeras av 
vinkeln ~ i fig. a) beror huvudsakligen på markens friktionsvinkel. Enligt ulförda 
försök och stabilitetsberäkningar kan man råkna med en trycktillväxt = y c, där 
för vanliga friktionsjordarter 

(<p <:::: :15°), C = 20() 

\'id excentrisk last erhålles tryckfördelningen på analogt sätt om endast en kring 
lasten symmetrisk del av plattan riiknas som verksam (fig. b--d). 

Cj r-,,
I I 
I r-;--:-- --;i 
l-· t- :--J /;2-l!z 

i ..;J;ri, -!
t,)r;: l/f-e~ 

~~-cti-ei-
Fig. : 21 Tryckfördelningen vid brott. a) vid excentrisk last. b) vid excentrisk last på 

långstrilckt platta c) och d) vid excentrisk last på rektangulär resp. cirkulär platta 

Siikerhetsgrml (s) 

Med hfinsyn till att kontroll i form av provbelastning hittills utförts i endast mycket 
liten skala, räknar man tills vidare med relativt hög säkerhctsgrad, nämligen för 

grus (slorlek hos huvudparlen korn 20 - 2 mm) s = 3 
sand ( 2 - 0,2 » ) s = 4 
mo ( 0,2-0,02 •J ) s = 5 

Inverkan m' djupet under markytan. På djupet h under markytan råder vid orörd 
mark trycket y h. (Värdet på y räknas med hänsyn till grundvattenytans läge.) 
Della tryck kan därför adderas till del för markens överyta {fällande lillälrw trycket. 
:i\Iarkens bärighet ökar dock i betydligt högre grad, enligt vissa auktoriteter upp 
till y h · tg-1 ( 45 + <p/2), men förhållandet kan ej anses fullt klarlagt. Ett noggrannare 
värde kan erhållas genom en stabilitctsberäkning. 

56 



Kap, 7, Tillåtet grundtryckKap, 7:2 

Inverkan av lnlmulc nmrkyta. Vid större lutning än 20 °/00 minskar markens bärig
het i relativt hög grad, varför tillåtet grundtryck då bör bestämmas genom sta
bilitctsberäkning. 
Inverkan av grundrnttenytans Hige. Då markens bärighet enligt ovan är direkt 
proportionell mot dess volymvikt, minskar bärigheten vid hög grundvattenyta. 
Vid grundvattenyta i jämnhöjd med eller över plattans undersida sättes y = 1,0 
(därest icke noggrannare värde iir känt). Vid grundvattenyta djupare än 2 b under 
plattans undersida räknas med fullt värde på y ( = 1, 7, därest icke noggrannare 
värde är känt). Vid grundvattendjup mellan 2 b och O under plattans undersida 
interpoleras mellan nyssnämnda värden på y. 

:22 Tillåten centrisk last på horisontal markyta 
För platta på markens överyta gäller enligt : 21 vid brott 

b 
amax = y c · (måttenheter lämpligen t och m)2 

Tillåten totallast blir alltså 
vid långslräckt platta 

ycb 1 1 ycb2 

qtill = -2- . b. 2 . S = -~ 

vid rektangulär plalla (b · l) (Obs. rätlinjig spänningstillväxt även andra leden) 

y Cb' ( b)Qun =4s. l-3 
vid kvadratisk plctlla (b · b) vid cirkulär plalla (diam. = d) 

'}' C b3 ny C d3 

Qtill = -GS Qun = 24s 
Vid platta pli djupet h under markytan ökas enligt ovan dessa värden på Qtill 
med A y h där .A = grundplattans bottenarea. 
Vid överslagsberåkningar kan man tillåta ett grundtryck, uttryckt i kg/cm2, 

lika med 1,5 ggr plattans bredd, uttryckt i meter. Vid belastningen q t/m under 

en mur blir då den erforderliga plattbredden b = \f 1q m. 
5 

:23 Tillåten excentrisk last 
Formlerna i : 22 gälla, men endast en del av plattan får riiknas verksam (j fr fig. 
: 21 c och d). 
Vid långslräcld lasl kan den tillåtna lasten erhållas enklare, genom att Qtill enligt 

: 22 multipliceras med en reduktionsfaktor enligt 
fig. a. Härav framgår i hur hög grad brottlasten 
minskar vid excentrisk last. 
Diagrammet är uppgjort på basis av de i : 21 
angivna principerna. 

fv~•rrtri~ifP.t r. 

Fig. 23 a Fig. 23 b 
Inverkan av excentritet Tryckfördelning vid nedschaktad platta och excentrisk last 

Inverkan av djupet under markytan kan erhållas enligt :21, varvid dock endast 
en yta enligt fig. : 21 c och d får medräknas. Brottlasten kan även beräknas under 
antagande av en tryckfördelning enligt fig. b. Slutligen kan den givetvis erhållas 
genom stabilitetsberäkning. 
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7 : 3-5 

: 3 
: 31 

:32 

:33 

: 4 

: 5 

7, Tillåtet grundtryck 

Kohesionsjordarter (lera, mjäla, dy) 
Allmänt 
Tryckiördelninncu vid centrisk last antages i regel jämnt fördelad. Före brott 
torde trycket vara koncentrerat mot plattans kanter. 
Siikcrhetsnratlen beror dels på byggnadsverkets art, dels på noggrannheten 
bestämningen av skärh{11lfasthet, volymvikt och belastning. Exempelvis kråvcr 
en lrnsbyggnad större säkerhet än en vägbank. Normalt sättes s = 1,5 -- 2 om 
skärhållfasthetcn bestämts med konprov, och s = 1,0 om den bestilmts med 
tryckprov (se 1: 6). 

Detta gäller dock endast, då jordprover upptagas med nuvrirande kolvborrar 
(2: 42 och : 43). l\Ian kan givetvis icke undvika att jordproverna bli något störda. 
I den mån förbättrade kolvborrar framkomma 
kan det diirför bli motiverat att räkna med en 
annan säkerhetsgrad. 
Inverkan av tlju11Ct untlcr markytan. Vad hårom 
sagts i: 21 giiller även här. Det maxima}:) värdet 
vid friktionsjordarter y h tg~ ( 45 + q,/2) motsvaras 
dock här av värdet i' h +4 rB diir rn iir markens 
skärhullfasthet. Vid olika markhöjd på ömse 
sidor om grunden får man endast medräkna den 
mindre nivåskillnaden 112 enligt figuren. Vid större 
nivåskillnad (11 1 - h2 > 2 it 3 m) måste man genom 
en stabilitetsberäkning undersöka om fara finnes 
för upptryckning av den lägre markylan. Glid

Inverkan 
Fig. :31 

av ensidig nedschakt
ning 

ytorna antagas cirkulärcylindriska. 
Inverkan av lutande mark;rta, jfr : 21. Brottlastcns minskning blir dock mindre 
vid kohesionsjordarter tin vid friktionsjordurter. 

Grundvattenytans fägc har praktiskt taget ingen inverkan vid kohcsionsjordarter. 
Dock inverkar givetvis en fri vattenyta. Tillåten last erhålles då genom stabiJitets
beräkning. 

Tillåten centrisk last 
Tillåtet rnedeltryck (am) kan vid jordarter med mot djupet likartad beslrnffenbel 
siiltas: 
Vid en lu.n{fslriickl plalla Vid en plalla med konccnlrerad forn, 

5,5 O,:i 
am = S 'B 

s 

Tillåten excentrisk last 
hestiimmes g"nom stabilitctsberäkning. 

Vid lånr,slriickl plaila på markens ih:cryta och horisontal mark minskar hiirighclcn 
vid excentrisk last enligt fig. : 23 a. 

övriga jordarter 
i'\Icllan.iordartcr (moig mjäla och mjälig mo). Markens bärighet måste fastställas 
för varje särskilt fall genom stahilitctsberiikning efter bestiimning: aY markens 
kohesion och friktionsvinkel. 

I'imnno (hårt packad morän). Ett tryck av 4-8 kg/cm2 tillåtes. 
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