




STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

MEDDELANDEN 

NR 10 

KOMPENDIUM I GEOTEKNIK 

1972 

AB Byggmästarens Förlag 

Stockholm 



Särtryck ur Handboken BYGG, Allmänna grunder, IB, 1972 

Copyright: AB Byggmästarens Förlag, Stockholm 

Tryck: Almqvist & Wiksell, Uppsala 



Förord 

I samband med tidigare utgåvor av handboken Bygg har Statens 

geotekniska institut genom välvilligt tillmötesgående från AB 
Byggmästarens Förlag beretts tillfälle att av avsnittet geoteknik 

sammanställa speciella särtryck. Dessa särtryck har påsatts titeln 

»Kompendium i geoteknik>> och har inlemmats i institutets med
delandeserie och även försålts av institutet. Det första kompendiet 

utkom 1946 såsom Meddelande Nr 1 och det andra 1959 som 
Meddelande Nr 5. Bägge publikationerna, som även kom att an
vändas vid den högre tekniska undervisningen och blev de första 

svenska geotekniska läroböckerna, rönte stor uppskattning och 
blev relativt fort utgångna. 

En ny utgåva av handboken Bygg (huvuddel 1 B) har nu utkom

mit innehållande bl a ett väsentligt utvidgat och reviderat avsnitt 
om geoteknik (avdelning 17, sid 291-504). Som författare av vissa 
delavsnitt medverkar bl a överdirektör Bengt Broms och över
ingenjör Allan Ekström vid institutet. 

Institutet har ansett det önskvärt att geoteknikdelen i den nya 

utgåvan av Bygg skulle kunna ingå i institutets serie Meddelanden 
under samma förutsättningar som vid tidigare tillfällen och har 
bedömt att en relativt stor upplaga krävs för att motsvara efter
frågan. Emellertid har det denna gång befunnits mest ändamålsen

ligt att Byggmästarens Förlag helt svarar för försäljningen av sär
trycket. Detta benämns »Kompendium i geoteknik 1972» och 
ingår som institutets Meddelande Nr 10. 

Institutet framför sitt tack till Byggmästarens Förlag för att det 

nya kompendiet möjliggjorts och till författarna för deras värde
fulla bidrag. 

Stockholm i augusti 1972 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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Anvisningar för läsaren 

I särtrycket är kapitlen och avsnitten numrerade som i handboken BYGG, 
nedan följer en orientering därom. 

Numrering och indelning av huvuddelar, avdelningar 
och kapitel 

Handboken är indelad i huvuddelar, som är indelade vidare i avdelningar, 
vilka i sin tur indelats i kapitel. 

Huvuddelarna är numrerade 1-9. Varje huvuddel är indelad i högst 9 
avdelningar, vilka betecknas med tvåsiffriga tal. Första avdelningen i första 
huvuddelen får nummer Il, andra avdelningen nummer 12 osv. Analogt får 
första kapitlet i första avdelningen nummer 111, det andra 112 osv. Avdel~ 
ningarnas nummer bildas alltså genom tillägg av en siffra efter huvuddelens 
nummer och kapitlens nummer genom tillägg av ytterligare en siffra. 

Indelning av kapitlen 
Samma princip som ovan tillämpas vid indelning av kapitlen i avsnitt, Ett 
kapitel, tex kap 171, blir sålunda indelat i ett antal »ensiffriga avsniW>, 
vilkas nummer skils från kapitelnumret av ett kolontecken, tex 171: 1, :2, :3 
osv. Ett ensiffrigt avsnitt indelas om så behövs i »tvåsiffriga avsnitt». Avsnitt 
171: 1 indelas sålunda i 171: 11, :12, :13 osv. Tvåsiffriga avsnitt indelas ibland 
vidare i tresiffriga genom tillfogande av ytterligare en siffra. Till respektive 
kapitel hörande litteraturförteckning har inte numrering. 

Inom ett kapitel upprepas inte kapitelnumret. Framför rubriker, vid figurM 
nummer och vid hänvisningar inom kapitlet förekommer alltså endast kolonM 
tecken med efterföljande siffror. 

Hänvisningar 

Hänvisning till text inom handboken. Görs hänvisning till annat kapitel anges 
fullständigt nummer tex 171: 421. Sådan hfinvisning är i regel placerad i 
marginalen. Vid hänvisning inom kapitel anges inte kapitelnummer utan 
endast avsnittets nummer tex :421. 

Litteraturhänvisning till i slutet av respektive kapitel angivet arbete sker 
med siffra inom klammer tex [l]. 

Ekvationer betecknas vid behov med siffror inom parentes. Vid hänvisning 
inom ett och samma avsnitt skrivs enbart tex ekv (1). Vid hänvisning till 
annat avsnitt inom kapitlet skrivs tex ekv :311 (1) och vid hänvisning till 
annat kapitel t ex ekv 171: 311 (1). 

Figurer och tabeller betecknas med avsnittens nummer, eventuellt med 
efterföljande a, b, c osv. Hänvisningar som vid text. 
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17 AVDELNING 

Geoteknik 
171 Jordarternas egenskaper 
172 Spänningsfördelningen i jord 
173 Deformationer och sättningar 
174 Stabilitets- och brottproblem 
175 Jordtryck 
176 Frost och tjäle i jord 
177 Erosion 
178 Geotekniska utredningar och undersökningar 

Kap 171 Jordarternas egenskaper 

Av överdirektör Bengt Broms 

:1 Beteckningar 
:2 Jordarternas uppbyggnad 
:3 Klassificering av jordarter 
:4 Permeabilitet och kapillaritet 
:5 Kompressionsegenskaper 
:6 Skjuvhållfasthet 

Litteratur 

llä11vis11i11gar 

Geologi, kap 141 
Hydrologi, kap 142 
Frost och tjäle i jord, kap 176 
Geotekniska utredningar och undersökningar, kap 178 
Stenmaterial till betong, bruk och vägbeläggningar, kap 232 
Fyllning och packning av jord, hd 5 

:1 Beteckningar 
A,Ä portryckskoefficient 
B portryckskoefficient 

portryckskoefficient 
c, kompressionsindex från e-Iog a' diagram 
c, svällningsindex från e-log a' diagram 
Cu, U graderingskoefficient (tidigare ojämnkornighetskoefficient) 
F, konsistenstal 
le konsistensindex (wL - w)/1p 
ID, DT lagringstäthet (emax- e)/(emnx-em1n) 
RD packningsgrad 
1, flyttal 
IL flytindex (w- wp)/1 P 

C 
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Avd 17 Geoteknik 171: 1 

Ip p\asticitetsindex (även plasticitetstal) 
K, M=b.a/6.e kompressionsmodul, kN/m2 

Sd 
Sr 
St 
Tv 
U 
V 
W 
a 
av=b.e/D.a 
C 

c', C 
l'cuc, 
c0 , ce 
c,, 
c, 
d10 
C 

emo.x 
emin 
i, 
; 
k 
mv = 6.e/6.a 

" 
u 

"w 
"a 
w 

Wp 

WL 

ll'p 

,,' 
"'s 

y 
Y, 
Ym 
y' 
Y, 
Yw 
O"i, 0,1a;, a; 
a1, a; 
T 

'I 
'tu 
Ttcu 
Tid -
ef,', ef, 
rfocu 
ef,, 
ef,,, ef,, 
fu 
~ 

JO 

strukturparameter 
vattenmättnadsgrad ( %) 
sensitivitet 
tidsfaktor 
konsolideringsgrad ( %) 
volym 
massa 
aktivitetstal 
kompressibilitetskoefficient, m2/kN 
kohesion i samband med totaltryck (a) kN/m2 

kohesion i samband med cffektivtryck (effektiv kohesion), kN/m2 

kohesion vid konsoliderade*odränerade förhållanden, kN/m2 

kohesion vid dränerade förhållanden, kN/m2 

sann kohesion enligt Hvorslev, kN/m2 

kohesion vid odränerade förhållanden, kN/m2 

konsolideringskoefficient, cm2/s 
effektiv korndiameter, cm 
portal 
maximalt portal (/v=0%) 
minimalt portal (/v= 100%) 
kanintryck (mm) eller hydraulisk tryckhöjd (m) 
strömningsgradient 
permeabilitetskoefficient 
kompressibilitet, m2/kN 
porositet 
tid, s 
partryck (vattenmättad jordart), kN/m2 

porvattcntryck (inte vattenmättad jordarl), kN/m2 

porlufttryck (inte vattenmättad jordart), kN/m2 

vattenhalt ( %) 
fin lekstal ( %) 
flytgräns (%) 
plasticitetsgräns, utrullningsgräns ( %) 
krymp gräns ( %) 
relativ deformation (längdändring per längdenhet i en given riktning) 
kompressionsindex från e*log a' diagram 
densitet (även skrymdensitet eller våtdensitet), t/m3 

torrdensitet, t/m3 

densitet för vattenmättat material, t/m3 

skenbar densitet under vatten (Ym -yw), t/m3 

kompaktdensitet, t/m3 

densitet för vatten, t/m3 

största respektive minsta huvudtotalspänning vid exempelvis treaxliga försök, kN/m2 

största respektive minsta huvudeffektivspänning vid exempelvis treaxliga försök, kN/m2 

total respektive effektiv spänning mot brottplan, kN/m2 

skjuvspänning, kN/m2 

skjuvhållfasthet, kN/m2 

skjuvhållfasthet vid odränerade förhållanden, kN/m2 

skjuvhållfasthet vid konsoliderade odränerade förhållanden, kN/m2 

skjuvhållfasthet vid dränerade förhållanden, kN/m2 

inre friktionsvinkel i samband med effektivtryck (effektiv inre friktionsvinkel), grader 
inre friktionsvinkel vid konsoliderade odränerade förhållanden, grader 
inre friktionsvinke\ vid dränerade förhållanden, grader 
sann inre friktionsvinkel enligt Hvorslev, grader 
inre friktionsvinkel vid odränerade förhållanden, grader 
relativ kontaktyta vid portrycksberäkning 



Kap 171 Jordarternas egenskaper 171:2 

Oktaederenhet:2 Jordarternas uppbyggnad 

:21 Allmänt 

En jordart är uppbyggd av en fast fas, en flytande fas och en gas/as. Den 
fasta fasen utgörs i grovjord av bergartsbildande mineral såsom silikater 
(tex kvarts, fältspat, glimmer, pyroxen och amfibol), karbonater (tex kal
cit och dolomit) och sulfider (tex pyrit). I lerfraktionen utgörs den fasta 
fasen till stor del av lermineral (tex kaolinit, illit, klorit, montmorillonit 
och i vissa fall av attapulgit och halloysit). Den fasta fasen kan även utgöras 
av organisk substans. 

Det vanligaste lermineralct i svenska leror är illit. Lermineralen klorit 
och montmorillonit förekommer i berg i form av skölar och lerslag. Mont
morillonit och vissa typer av klorit sväller starkt vid avlastning och föror
sakar ibland ras i tunnlar och bergrum. Bergartsbildande mineral kan iden
tifieras okulärt med hjälp av polarisationsmikroskop medan lermineral van
ligtvis bestäms genom röntgendiffraktionsanalys eller elektronmikroskopi. 
Lermineralens uppbyggnad har ingående behandlats i [12J. De är uppbyggda 
av oktaeder- och tetraederenheter (fig :21 a), vilka är sammanfogade i lager, 
som i sin tur bildar strukturenheter. Kaolinit är uppbyggt på detta sätt. 
Tjockleken hos de enskilda strukturenheterna är 7 Å. En kaolinitpartikel 
{fig :21 b) är vanligtvis uppbyggd av 10 till flera hundra strukturenheter. 
Partiklarnas längd och bredd varierar i regel mellan I 000 och 20 000 Å och 
tjockleken mellan 100 och flera tusen Å. Den specifika ytan är av storleks
ordningen 10 m2/g. 

1000-20000 Å Kaolinit 

Illits (hydroglimmers) strukturenheter består av ett oktaedcrlager och 
två tetraederlager (fig :21 c). Strukturenheterna vilkas tjocklek är 9,5 Å är 
sinsemellan sammanbundna av kalium- och hydronium (H3Q+)-joner. Illit 
består i allmänhet av 5 till SO strukturenheter. Partiklarnas längd och bredd 
varierar som regel mellan I 000 och 5 000 Å och tjockleken mellan SO och 
500 Å. Specifika ytan är ca 100 m2/g. 

50-SOOÅ 

==+ 
9,SÅ C 

1000- 5000 Å lllit ( hydroglimmer) 

Montmorillonitpartiklarnas struktur liknar illits och består av 1 till S 
strukturenheter sammansatta av ett oktaeder- och två tetraederlager (fig 
:21 d, se nästa sida). Partiklarnas längd och bredd varierar mellan I 000 
och 5 000 Å och tjockleken mellan ca 10 och 50 Å. Specifika ytan är större 
än ca 300 m2/g. 

0....-:~0-~-I2S;Y
-0 

0 syre- eller hydroxylgrupp 
9 aluminium-, magnesium- eller 

järnatom 

Tetraederenhet 

0 syreatom eller hydroxylgrupp 
9 kiselatom 

Fig :21 a. Oktaeder- och tetra
edcrcnhct 

f Oktoedeclogec 

Tetraedertager 

} Strukturenhet 

Fig :21 b. Uppbyggnad av kao
linit 

Oktoederlager 
Tetroederloger 

Strukturenhet 

KoliumJoner och 
hydroniumjoner

} Strukturenhet 

Pig :21 c. Uppbyggnad av illit 

I I 



Avd 17 Geoteknik 171:2 

9,SÅ C 

1000-SOOOÅ Montmorilloni t 

Den flytande fasen (vätskefasen) utgörs av porvatten. Dess fysikaliska 
egenskaper varierar med porvattnets kemiska sammansättning och med 
avståndet från närmaste mineralyta. Porvattnet är mer eller mindre fast 
bundet till de enskilda mineralpartiklarna intill ett avstånd av ca 200 å 
300 Å från mineralytan. Viskositeten hos det bundna vattnet är högre än 
hos fritt vatten medan densiteten av vissa forskare anses vara lägre. Närmast 
mineralytan (intill ett avstånd som motsvarar två eller tre vattenmolekyl
skikt) har det bundna vattnet troligtvis samma konsistens som is. 

Parvattnets kemiska sammansättning är främst beroende av förhållandena 
vid sedimcnteringcn. I leror avsatta i saltvatten motsvarar joninnehållet 
det i saltvatten i den mån utlakning inte har ägt rum. Nära markytan ned 
till 4 a 6 m djup påverkas joninnehållet dessutom av vittring. 

Gasfasen över grundvattenytan består i huvudsak av luft. Under grund
vattenytan kan den även bestå av CH4 , C02 och H 2S. 

:22 Struktur 

I jordarter som främst består av grovjord är de enskilda mineralpartik
larna i direkt kontakt med varandra. De grövre mineralpartiklarna åtskils 
av lera när lerfraktionen är större än 15 å 25%. Därvid avgör lerfraktionen 
jordmaterialets fysikaliska egenskaper. 

De flata lermineralpartiklarna är negativt laddade utom längs kanterna 
där de i regel bär positiva laddningar. Positivt laddade joner i parvattnet 
dras därför till lermineralpartiklarnas plana ytor medan negativt laddade 
joner attraheras till kanterna. Därvid erhålls längs ytorna ett elektriskt dub
bellager som består av de positivt laddade jonerna och den negativt laddade 
ytan. Dubbellagrens tjocklek bestäms främst av typen och koncentrationen 
av jonerna i porvattnet. Det fast bundna vattnet och det elektriska dubbel
lagret påverkar tex jordmaterialets permeabilitet samt avvattningen vid 
elektro-osmos. 

Förhållandet mellan de negativa och positiva laddningarna längs ler
mineralpartiklarnas sidor och kanter påverkar partiklarnas orientering. 
Man skiljer vanligtvis mellan dispersstruktur då de enskilda partiklarna är 
mer eller mindre parallellställda och ffockstmklllr då de positivt laddade 
kanterna är ställda mot de negativt laddade ytorna hos angränsande partiklar 
såsom visas i fig :22a [25]. Undersökningar med elektronmikroskop har 
visat att mikrostrukturen hos leror påverkas främst av salthalten vid sedi
menteringen och av den senare inträffade konsolideringen. Vid sötvatten~ 
avlagrade leror är lermineralpartiklarna relativt jämnt fördelade medan 
marina leror normalt består av stora, täta aggregat (flockar) av lerpartik
lar som är åtskilda av relativt stora mikroporer. Någon särskild orientering 
av de enskilda partiklarna i aggregaten har inte observerats. Aggregaten är 
förbundna med varandra av länkar eller grupper av små partiklar. Vid be
lastning orienteras de större lerpartiklarna (>0,5 µm) mer eller mindre 
horisontellt särskilt när sedimenten innehåller organiskt material. Strukturen 

Oktoederloger 

Tetroederloger 

strukturenhet 

Vattenmolekyler 
och joner 

} Strukturenhet 

Fig :21 d. Uppbyggnad av rnont• 
morillonit 

Flockstruklur 

=:=?= == == 
~ = ~ == 

Di s-persstru\dur 

Fig :22a. Lerors struktur 
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Kap 171 Jordarternas egenskaper 

hos s k kvicklera är så instabil att denna typ av lera förlorar största delen 
av sin skjuvhållfasthet vid omrörning. I fig :22b visas mikrostrukturen hos 
en marin kvicklera från Göta älv. 

I allmänhet är permeabiliteten hos lera med flockstruktur betydligt högre 
än den hos lera med dispersstruktur. De glaciala söt- eller bräckvattenav
Jagrade lerorna är i regel varviga. De mörka lerskikten har avsatts under 
vintern medan de ljusa mo- eller mjälaskikten har avsatts under som
maren. Leror avsatta i saltvatten är i regel inte varviga. 

I överkonsoliderade leror förekommer ofta sprickor som förorsakats av 
uttorkning eller vittring. Sprickor kan förekomma även under grundvatten
ytan. Ofta påträffas i lera kanaler efter växtrötter. Rotkanaler kan påträffas 
ned till 4 i'l. 5 m djup. En leras genomsnittliga permeabilitet påverkas i mycket 
stor utsträckning av dessa sprickor och kanaler. Den genomsnittliga perme
abiliteten kan främst för överkonsoliderade leror vara betydligt större än 
den som erhålls ur tex ödometerförsök. 

:23 Grundbegrepp 

:231 Allmänt 

Jordmaterialens geotekniska egenskaper påverkas till stor del av sådana 
storheter som portal, vattenhalt och densitet. Dessa storheter uttrycker ..det 
inbördes förhållandet mellan jordmaterialcts fasta, flytande och gasformiga 
faser. 

I fig :231 visas en principbild av ett jordelement. Gasfasens vikt antas 
vara liten och försumbar. Vid beräkningar antas vanligtvis att vätskcfasens 
densitet y w är 1,0 t/m3• 

Volym Massa 

Vg Wg Gasfas 
v, 

-Vw - Ww Flytande
V w fas,r w 

v, w,-
:232 Densitet 

Ett jordmaterials skrymdensitel (y), även kallad enbart densitet, anger för
hållandet mellan materialets totala massa (W) och totala volym (V). 

För vattenmättat material används beteckningen Ym (gasvolymen Vu=O). 
Densiteten för det vattenmättade materialet kan beräknas ur dess vatten
halt (w) och ur den fasta fasens densitet (y ) enligt

5

(w/100)+1 
Ym = Ys (ll'J's/lOOy w> + 1 

Typiska värden visas i tabell :232a. 

171:2 

Fig :22b 

Jardpartikel (fast fas) 
Parvatten ( flytande fas) 

Luft (gosfas) 

Fig :231. Principskiss jordele
ment 

y- W/V 
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Avd 17 Geoteknik 171:2 

Tabell :232a. Densitet hos några vanliga jordarter 

Jordart Densitet, t/m' 
Vattenmättad Under vatten Skrymdensitet 
(ym) (y') (y) 

Torv och dy 
Dy och gyttja 
Lera och mjäla 
Sand och grus 
Morän 

~, 
1 -1,3 
1,4-2,0 
1,9-2,3 
2,2-2,4 

~o 
0 -0,3 
0,4-1,0 
0,9-1,3 
1,2-1,4 

1,3-1,9 
1,S-2,1 
2,0-2,3 

Vid beräkning av tex effektivtryck under grundvattenytan används ut• 
trycket skenbar densitet under vatten (y') som definieras av sambandet 

Y' = (ym-Yw) 

Torrdensiteten (yd) anger förhållandet mellan den fasta fasens massa 
(Ws) och jordprovets totala volym (V) 

Yd= WsfV 

Torrdensiteten bestäms bl a vid packningskontroll. 

Kompaktdensitet (J';;) anger förhållandet mellan den fasta fasens massa 
(W

3
) och volym (Vs) 

'Ys = WsfVs 

För grovkorniga jordarter antas vanligtvis y 8 =2,65 t/m3 medan vid leror 
y

8 
=2,70 å 2,75 t/m3 • Den fasta fasens densitet bestäms vanligtvis med 

pyknometer. Typiska värden visas i tabell :232 b. 

Tabell :232b. Kompaktdensitet för några vanliga mineral 

Mineral Kompaktdensitet Mineral Kompaktdensitet 
y,, t/m' y,,t/m' 

Kvarts 2,6S Biotit 2,8-3,2 
Ortoklas 2,54-2,S7 fllit 2,60-2,86 
Plagioklas 2,62-2,76 Kaolinit 2,62-2,66 
Kalcit 2,72 Montmorillonit 2,7S-2,78 
Muskovit 2,7-3,1 

Även termen korndensitet används. Korndensiteten är partikelmaterialets 
densitet inklusive eventuella luftblåsor. 

:233 Vattenhalt (w) 

En jordarts vattenhalt anger förhållandet mellan den flytande och den fasta 
fasens massa. Vattenhalten uttrycks vanligtvis i procent 

IV= 100(WwfWs) (%) 

Vattenhalten bestäms genom att ett jordprov vägs före och efter torkning 
till konstant vikt (vanligtvis under 24 timmar vid 105°C). För vattenmättade 
jordarter kan IV beräknas ur densiteten Ym 

IV= 1 -rm!Ys 100 (%) 
YmfYw-1 
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:234 Porositet (n) 

Porositeten anger förhållandet mellan porvolymen (Vv) och provets totala
volym (V) 

n= IOO(Vv/V) (%) 

Porositeten kan ber'J.knas ur det fuktiga jordmaterialets skrymdensitet (yl,
kompaktdensitet (ys) och vattenhalt (w) enligt 

n~ (1 - Y,(w/ioo+1J 100 (%) 

För vattenmättad jord gäller 

w
Il = ~---~- (%)

w/100+yw/Y3 

För lera och mjäla varierar 11 mellan 75 och 40 % och för sand och grus mel
lan 45 och 20%. 

:235 Portal (e) 

En jordarts portal anger förhållandet mellan porvolymen ( Vv) och den
fasta fasens volym (Vi) 

e = VvfVs 

Portalet kan beräknas ur sambandet 

yi;(w/ 100+ 1)e~~~----1
y 

För vattenmättat jordmaterial gäller 

e = 1vy3 /100y10 

Mellan portal (e) och porositet (Il) gäller följande samband 
e=n/(100-n) 

När exempelvis n= 50% är e= 1,0. 

:236 Vattenmättnadsgrad (S,) 
Vattenmättnadsgraden anger förhUllandet mellan porvattnets volym (V

10
)

och porvolymen (Vt.) 

Sr = I00(VwfVv) (%) 

För helt torrt material är Sr=0. När jorden är vattenmättad är Sr= 100%. 

:237 Lagringstäthet (ID, D,) 
Relativ lagringstäthet definieras av 

In= (emux.-e)/(emax- emin) 

där emax. och emJn är jordens portal vid lös respektive fast lagring. Vid lös
lagring när e= emax är In=O. När e= emJn är In= 100%.

Lagringstätheten kan även uttryckas i materialets torrdensitet vid lös
och fast lagring (Ydma.x respektive Ydmln) enligt 

In= (Ydma.xfYd)[(ya-Ydmln)f(ydmnx-Ydmln)] 
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Med hänsyn till lagringstätheten föreslås i [26] att friktionsmaterial klassi
ficeras enligt tabell :237. Denna klassificering är normalt endast tillämpbar 
på sand och grusjordar. 

Tabell :237. Klassificering av friktionsmaterial efter Jagringstäthet 

Lagringstätl1et, lJJ Benämning 

-0,15 Mycket låg lagringstäthet 
0,15-0,35 Låg lagringstäthet 
0,35-0,65 Normal lagringstilthet 
0,65-0,85 Hög lagringstäthet 
0,85-l,0 Mycket hög lagringstiithet 

Lösaste lagring (JD=O) erhålls genom att det torkade jordprovet hälls 
genom en tratt ned i en packningscylinder. Tratten hälls I cm ovanför sand
ytan i cylindern. En alternativ metod är att låta den uppslammade jorden 
sedimentera i en cylinder. Genom att mäta jordpe!arens höjd i sedimenta
tionscylindern och väga den torkade jorden kan ernax beräknas. 

Fastaste lagring (ID= 1,0) erhålls med tung laboratoriestampning eller 
genom vibrering. 

:238 Packningsgrad (Rv) 

Resultat från packningsförsök uttrycks vanligtvis i packningsgrad R D enligt 

RD = Yd!Ydmax 

där Ydmax är maximal torrdensitet vid tung stampning eller vibrering. Me
toden med lätt stampning får inte användas vid bestämning av packnings
grad. Packningsgraden varierar mellan 0,5 och 0,7 vid lös utfyllnad och är 
ca 1,0 vid hård packning. Värden över 1,0 kan förekomma. 

:24 Halt av organiskt material 

Ett mått på halten av organiskt material erhålls genom att viktförlusten 
(glödgningsförlusten) mäts hos ett jordprov som först torkats vid 105°C 
och sedan glödgats vid 800°C under 30 till 40 min. Därvid förbränns det 
organiska materialet i jordproven men även det vid mineralkornen bundna 
vattnet avgår under glödgningen. Vid kalkhaltiga jordarter avgår dessutom 
C02• Den beräknade glödgningsförlusten måste därför korrigeras med olika 
erfarenhetsvärden. Glödgningsförlusten uttrycks i procent av den torkade 
jordens massa. 

:25 Atterbergs konsistensgränser 

:251 Allmänt 
Kohesionära jordarter ändrar sin konsistens med vattenhalten. Om kon
sistensen frän början är flytande övergår den till plastisk, halvfast och fast 
allteftersom jordmaterialets vattenhalt successivt minskar såsom visas i f1g 
:251. Den vattenhalt vid vilken konsistensen ändras benämns Atterbergs 
konsistensgränser. Vattenhalten vid övergången mellan flytande och plastisk 
konsistens, mellan plastisk och halvfast och mellan halvfast och fast konsis
tens benämns flytgräns (wL), p/asticitetsgräns (wp) respektive krympgriins 
(ws). Dessa gränsvärden används ofta vid klassificering av kohesions- och 
mellanjordarter. 

171:2 
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Kap 171 Jordarternas egenskaper 171:2 
Fig :251. Atterbergs gränsvärdenVolym,V 

Halv fast 
Fast ( Plastisk 

(toL___wL,-'w-,----wL,--

Kompokt-
volym 

Vattenholt, w 

:252 Flytgränsen (wL) 

Flytgränsen (wL) bestäms med Casagrandes flytgränsapparat (fig :252a). 
Härvid placeras ett omrört jordprov i en speciell skål. Med ett specialverk
tyg görs en skåra i provet. Skålen med jordprovet får därefter falla från 10 
mm höjd mot apparatens bottenplatta. Det antal stötar räknas som er
fordras för att provet skall flyta ihop längs en 13 mm (l/2") lång sträcka. 
Försöket upprepas vanligtvis vid tre olika vattenhalter. I ett diagram avsätts 
jordprovets vattenhalt (aritmetisk skala) som en funktion uv antalet stötar 
(logaritmisk skala). Detta samband är i det närmaste en rät linje. Den vat
tenhalt som motsvarar 25 stötar kan sedan bestämmas såsom visas i fig 
:252 b. Denna vattenhalt definieras som jordmaterialets flytgräns. Kurvans 
lutning definieras som materialets flyttal 11 enligt 

I= w1 -w2 

f Jog(N, IN,) 

där w1 och w2 är vattenhalten vid slagantalet N1 respektive N 2 • Ett antal 
sk enpunktsmetoder har utarbetats varigenom flytgränsen kan bestämmas 
med ett enda försök. 

Vid bestämning av flytgräns, finlekstal eller plasticitetsgräns bör provet 
inte få torka innan undersökningen utförs. 

SkÖL 
Jord prov 

Basplatta 

Fig :252a. Casagrandes flytgränsapparat 

2-722445 Bygg 1B, Särtryck 

vctt('ohal t,w 

60 

" w, I--------',-, 
'° 

20 

o+--------+--~ 
0 10 25 100 

Antal steg, N 

Fig :252b. Utvärderins,i; av f!yt
griins 
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:253 Finlekstalet (w,) 

Finlekstalct (wp) som ungefär är lika med flytgränsen bestäms med fall~ 
konapparat. Härvid ansätts en kon vägande 60 g och med 60° spetsvinkel 
mot ett omrört jordprov med väl avplanad yta. Konen får sedan falla fritt. 
Konens inträngning (kanintrycket) mäts. Den vattenhalt vid vilken konens 
inträngning är 10 mm definieras som jordmaterialets fin!ekstal. Vid finleks~ 
talet är skjuvhållfastheten 1,5 ä 2,0 kN/m~. En enpunktsmetod för bestäm~ 
ning av finlekstalet [22] är grundad på att det råder ett rätlinigt samband 
mellan finlekstal och konsistenstal. Konsistenstalet iir definierat i :258. Är 
kanintrycket h (mm) vid vattenhalten w kan finlekstalct beräknas ur ekva
tionen 

1,Bw+ 17 log(h/lOP 
wp= l,S+log(h/IOY 

eller ur sambandet 

wp= Mw+N 

M och N erhålls ur tabell :253. 

Tabell :253. Samband mellan /z, M och N (It är 60 g konens nedsjunkning vid vattenhalten w) 

hmm 0 2 4 6 7 8 9 

7, 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,14 1,13 M 
-3,5 -3,4 -3,2 -3,0 -2,9 -2,7 -2,6 -2,5 -2,3 -2,2 N 

8, 1,12 1,11 1,11 J,JO 1,JO 1,09 1,09 1,07 1,07 1,06 M 
-2,1 -1,9 -1,8 -1,7 -J,6 -1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 N 

9, 1,05 1,05 l,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 l,00 M 
-0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 N 

JO, 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 M 
±0 +O,J +0,2 +0,2 +0,3 +0,4 +o.s +o,5 +0,6 +0,7 N 

ll, 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,92 M 
+0,7 +0,8 +0,9 +0,9 +1,0 +1,1 +1,1 + 1,2 +I,3 +1,3 N 

12, 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 M 
+ 1,4 +1,4 +1,5 +1,5 +1,6 -f-1,7 +l,7 +1,8 +1,8 +1,9 N 

13, 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 M 
+1,9 +2,0 +2,0 +2,1 +2,1 +2,2 +2,2 +2,2 +2,3 +2,3 N 

14, 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 M 
+2,4 +2,4 +2,5 +2,5 +2,5 +2,6 +2,6 +2,7 +2,7 +2,7 N 

Bestämningen av finlekstalet påverkas troligtvis mindre av mänskiiga fak
torer än bestämningen av flytgränsen. Dessutom är finlekstalct enklare att 
bestämma än flytgränscn. 

:254 Plasticitetsgräns (wp) 

Plasticitetsgräns (wp) eller utrullningsgräns definieras som den lägsta vat~ 
tenhalt vid vilken ett jordprov kan rullas ut till en 3 mm tjock tråd utan att 
falla sönder. Provet rullas mellan handflatan och ett vattenabsorberande 
papper eller en glasplatta. Är vattenhalten för hög kan provet rullas ut till 
en tråd vars diameter är mindre än 3 mm. Jordmaterialet knådas då ihop 
och rullas ut på nytt. Proceduren upprepas tills tråden börjar falla sönder 
vid 3 mm tjocklek. 

:255 Krympgräns (ws) 

Krympgräns (u>s) är den vattenhalt vid vilken en minskning av vattenhal
ten inte förorsakar någon volymminskning. Vid krympgränsen skiftar jor
den färg då luft tränger in i porerna. Krympgriinsen kan bestämmas genom 
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Stift 

Jord prov 

- Kv!cl<silver 

att mäta det torkade (105"C) provets vikt (W8) och volym (V). Provets 
volym kan bestämmas genom att sänka ned det torkade jordprovet i kvick
silver såsom visas i fig :255. Volymen kan även bestämmas genom att 
provet först bestryks med kranfett. Därefter sänks provet ned i vatten. Den 
undanträngda volymen mäts. Krympgränsen kan sedan beräknas ur formeln 

:256 Plasticitetstal eller plasticitetsindex (I,) 

Plasticitetstal eller plasticitetsindex (Ip) definieras som skillnaden mellan 
flytgräns och plasticitctsgrilns 

lp= wL-wP 

Plasticitetsindexet motsvarar den ändring i det omrörda jordprovets vatten
halt som erfordras för att ändra konsistensen från flytande till halvfast. 
Sådana faktorer som kompressibilitet och skjuvhållfasthet är beroende av 
materialets plasticitetsindex. Plasticitetsindexet hos organisk mjäla är lågt när 
lerhalten är låg. Plasticitetsindexet påverkas av lerhalt och av ingående 
lermineral. 

:257 Flytindex (IL) 

Flytindex (h) definieras av ekvationen 

h=(W-\l'p)//p 

För normalkonsoliderade svenska leror varierar flytindexet mellan 0,8 och 
1,5. För kvicklera kan IL uppgå till 2,0 eller mer. Flytindexet minskar med 
ökat konsolideringstryck och kan för torrskorplera vara så lågt som 0. 

:258 Konsistenstal (F,) 

Konsistenstal (F1) är ett matt på skjuvhål!fasthetens förändring vid en 
ändring av provets vattenhalt. Om ett jordprovs odränerade skjuvhållfast
het (logaritmisk skala) avsätts som en funktion av vattenhalten (aritmetisk 
skala) erhålls ens k konsistenskurva. Konsistenstalet F1 (%) är konsistens
kurvans lutning i den punkt där vattenhalten motsvarar finlekstalet. 

:259 Aktivitetstal (a,) 

Plasticitetsindexet lp= (111L-wp) ökar med ökad lerhalt (fig :259) men är 
även beroende av ingående lermineral, organiska kolloider och porvattnets 
sammansättning. Inverkan av de senare två faktorerna kan beräknas med 
hjälp av aktivitetstalet (av) enligt 

Fig :255. Bestlimning av krymp
gräns 

Plos t1ci tetsinde:,,;,lp 
100 

50 

50 100 
lerholt,% 

Fig :259. Samband mellan plasti
citetsindeK och lerhalt (d<2µ). 
Efter Skempton 1953 
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Med avseende på aktivitetstalet klassificeras leror enligt följande [37] 

Benämning Aktivitetstal, av 

Låg aktivitet <0,75 
Normal aktivitet 0,75-1,25 
Hög aktivitet > 1,25 

Aktivitetstalet är ett mått på mineralinnehållet i lerfraktionen. Leror som 
innehåller illit och klorit har ofta normal aktivitet medan leror som inne
håller kaolinit, fältspat och kvarts ofta är lågaktiva. Leror innehållande 
montmorillonit har hög aktivitet. 

Leror med ett relativt högt aktivitetstal (av> 1) sväller ofta starkt vid 
avlastningen beroende på att de ofta innehåller lerminera\et montmorillo
nit och kan förorsaka stora skador. 

:26 Kornstorleksfördelning 

:261 Allmänt 

Kornstorleksfördelningen och formen hos de enskilda mineralpartiklarna i 
en grovkornig jordart påverkar sådana egenskaper som skjuvhållfasthet, 
kompressibilitet, permeabilitet och kapillär stighöjd. För en finkornig jord
art är kornstorleksfördelningen av mindre betydelse eftersom dess fysika
liska egenskaper främst påverkas av sådana faktorer som struktur, över
konsolideringsgrad och lerfraktionens sammansättning. 

En jordarts blockhalt bestäms vanligtvis i fält genom blocksortering eller 
blockräkning. Halten av sten, grus och sand erhålls genom siktning ned 
till en partikelstorlek av ca 0,074 mm (ev 0,06 mm) medan halten av 
mjäla och lera bestäms exempelvis genom sedimentationsana\ys. 

:262 Siktanalys 

Vid sikming används en serie siktar av trådnät med kvadratiska hål. Partikel
storleken antas motsvara den fria maskvidden hos trådnätet. Vid den sikt
serie som föreslagits av SGFs laboratoriekommittC är siktarnas förstorings
faktor 1,12 eller 1,25 för att få överensstilmmelse med kornfraktionsgrän
serna. Partiklarnas största dimension kan emellertid vara betydligt större 
än den fria maskvidden om partiklarna inte är sfäriska. 

Siktningen utförs antingen med torrt material (torrsiktning) eller med 
vattenspolning (vattensiktning). Torrsiktning kan ske med eller utan före
gående tvättning. Vanligtvis frånskils all sten (> 20 mm) före siktningen. 
Kornstorlcksfördelningen hos detta grova material bestäms vanligtvis se
parat. Vid torrsiktning används i allmänhet en maskinell skakapparat. 
Skakningstiden är bl a beroende av provets storlek och av sammansätt
ningen. Vanligtvis är skakningstiden 10 min. Torrsiktning utan föregående 
tvättning bör endast användas när finjordshalten är låg. 

:263 Sedimentationsanalys 

Vid sedimentationsanalys får ett uppslammat jordprov sedimentera i vat
ten, vanligtvis den del av jordprovet som passerar en sikt med 0,074 mm 
maskvidd. Är grovjordshalten låg kan sedimentationsanalys även göras 
på den del av jordprovet som passerar 2 mm sikten. Kornstorleken beräk
nas ur partiklarnas sedimentationshastighet med hjälp av Stakes' lag. Den 
partikeldiameter (ekvivalentdiameter) som erhålls vid beräkningarna mot
svarar diametern hos en sfär med samma fallhastighet och densitet som de 
enskilda jordpartiklarna. 

171:2 
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Emellertid är lcrmineralpartiklarna mer eller mindre flata. (Förhållandet 
mellan längd och tjocklek varierar vanligtvis mellan 2 och 300, se :21.) 
Dessutom omges partiklarna av ett hölje med fast bundet vatten. Båda 
dessa faktorer medför att den beräknade partikeldiametern blir för liten. 

Enligt Stakes' lag erhålls fallhastigheten v (cm/s) ur ekvationen 

v = (y1 -y2)gd2/18rJ 

där y1 = partikelmaterialets korndensitet (g/cm3) 

Yz = vätskans densitet (g/cm3
) 

g = jordaccelerationen (cm/s2) 

17 = vätskans viskositetskoefficient (g/cms) 
d = partikeldiameter (cm) 

Stakes' lag gäller endast då partikelstorleken är mellan 0,0002 mm och 
0, I mm. Då diametern är mindre än 0,0002 mm påverkas falthastigheten 
av de sk Brownska rörelserna och beräkningen av korndiametern blir inte 
korrekt. Mikroturbulens påverkar försöksresultaten då partikelstorleken är 
större än 0,1 mm. Dock kan enstaka partiklar med d>O,l mm tolereras. 

Sedimentationsanalys utförs enligt hydrometermetoden eller pipettmeto
den. Pipettmetoden anses vara den mest tillförlitliga av dessa två metoder, 
men hydrometermetoden är enklare att använda. 

Kornstorleksfördelningen kan även bestämmas med elektronmikroskop. 

:27 Partikelform 

Partikelformen hos sten, grus och sand bestäms okulärt medan partikel
formen hos mjäla och ler bestäms med ljusmikroskop (ned till ca 0,2 µm) 
eller elektronmikroskop. Olika metoder för benämning av partikelform har 
beskrivits i [24]. 

:3 Klassificering av jordarter 

:31 Allmänt 

Flera olika klassifikationssystem tillämpas för närvarande i Sverige. Dessa 
är grundade antingen på jordarternas bild11i11gssätt eller på deras samma11-
sä1t11i11g. Exempel på jordartsbestämningar som är grundade på bildnings
sättet är morän, svämlera, flygsand etc. Dessa benämningar ger värdefulla 
upplysningar om de enskilda jordlagrens uppbyggnad och i vissa fall jord
arternas geotekniska egenskaper. För geotekniska ändamål sker klassifi
ceringen dock vanligtvis efter jordarternas sammansättning. 

:32 Klassificering efter sammansättning 

:321 Allmänt 

Jordarterna indelas efter sammansättningen i minera/jordarter och !tumus
jordarter (organiska jordarter). Mineraljordarterna består i huvudsak av 
bergartsfragment (mineraljord) medan humusjordarterna består främst av 
mer eller mindre förmultnade djur- eller växtrester (humus). Förutom mi
neral- och humusjordarterna finns sådana speciella jordarter som skal
jordarter, kiselgur och vissa kemiska sediment. Skaljordarterna består av 
mer eller mindre sönderdelade skal av musslor och snäckor medan kiselgur 
innehåller i huvudsak skal av kiselalger. Kemiska sediment såsom bleke och 
limonit har bildats genom utfällning av kalciumkarbonater eller järnför
eningar. Dessa sediment med undantag av bleke är ganska sällsynta i 
Sverige och deras mäktighet är som regel liten. 
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:322 Mineraljordarter 

Mineraljordarterna uppdelas i kornfraktioner enligt tabell :322 a. 

Tabell :322a. Indelning av mineraljordar i kornfraktioner 

Huvudgrupper 
Benämning Kornstorlek 

Undergrupper 
Benämning Kornstorlek 

Block >200 mm Grovblock >600mm 
Finblock 600-200 mm 

Sten 200-20 mm Grovstcn 200-60 mm 
Finstcn 60-20 mm 

Grus 20-2 mm Grovgrus 
Fingrus 

20-6 mm 
6-2mm 

Sand 2-0,2 mm Grovsand 2-0,6 mm 
Mc!lansand 0,6-0,2 mm 

Mo 0,2-0,02 mm Grovmo 0,2-0,06 mm 
Finmo 0,06-0,02 mm 

Mjäla 0,02-0,002 mm Grovmjäla 
Finmjäla 

0,02-0,006 mm 
0,006-0,002 mm 

Lcc <0,002 mm Finlcr <0,0002 mm 

Man skiljer som regel mellan de sju huvudfraktionerna block, sten, grus, 
sand, mo, mjäla och ler. Huvudfraktionerna är uppdelade i ett antal under
fraktioner såsom framgår av tabell :322a. Svenska geotekniska föreningens 
laboratoriekommittC har emellertid föreslagit att fraktionerna grovmo, 
finmo, grovmjäla och fin mjäla benämns fi11sa11d, grovsilt, mel/ansilt respek
tive jinsilt för att få en bättre överensstämmelse med den indelning som till
lämpas internationellt. Undergrupperna grovsilt, mcllunsilt och finsilt har 
fått den gemensamma beniimningen silt. 

En gemensam benämning för block, sten, grus, sand och grovmo är 
grovjord, medan finmo-, mjäla- och lerfraktionerna benämns finjord. Mine
raljordarterna indelas med hänsyn till finjordshalten i grodwmlga och fi11-
komlga jordarter. De grovkorniga jordarterna har en finjordshalt som van~ 
ligtvis är mindre än 40 viktsprocent medan finjordshalten i de finkor
niga jordarterna som regel överstiger 40 viktsprocent. Vid en jordarts be~ 
nämning brukas ett huvudord och ett eller flera adjektiv. Huvudordet, ex 
blockjord, stenjord, grus, sand etc, anger den kvantitativt största fraktionen 
med undantag av lera som skall användas som huvudord även om lerhalten 
är så låg som 15%. Som huvudord kan även användas beniimningen 
morän. 

Om en fraktion förutom den som anges av huvudordet har en väsentlig 
betydelse för jordartens karaktär så anges detta med ett adjektiv, ex blackig, 
stenig, grusig, sandig etc. Man skall emeUertid alltid ange om en jordart är 
lerig. Flera adjektiv kan användas då flera fraktioner påverkar jordartens 
karaktur. Ordningsföljden visar de olika fraktionernas relativa betydelse. 
Benämningen stenig, sandig mo anger att sandfraktionen är av större bety
delse för jordartens egenskaper än stenfraktionen. 

Det bör anges i benämningen om jordarten är en morän. Exempel på 
sådana benämningar är sandig morän, moränlera etc. Morän kan således 
ingå i benämningen såsom ett ensamt substantiv eller i ett sammansatt 
substantiv. På motsvarande siitt kan andra genetiska benämningar anviindas. 

I många fall kan det vara svårt att okulärt skilja mellan mjäla och 
lera. Mjäla känns mjölig mellan fingrarna. Den är föga plastisk och kan i 
regel ej rullas ut till en tråd med 3 mm diameter utan att falla sönder. Ett 
torkat prov har låg hållfasthet och kan tryckas sönder mellan fingrarna. 
Lera känns fet mellan fingrarna. Den är plastisk och kan i regel rullas ut till 
en tråd med 3 mm diameter vid liimplig vattenhalt. Dess hållfasthet i torrt 
tillstånd är hög. Ett torkat lerprov kan ej tryckas sönder mellan fingrarna. 
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Ofta förekommer benämningarna friktionsjordarter, mellanjordarter och 
kohesionsjordarter. Till friktionsjordarterna räknas sten, grus, sand och 
grovmo, till mellanjordarterna finmo och mjäla och till kohesionsjordar
terna lera. 

Bland geologer indelas leror med avseende på lerhalten i finleror, grov
leror (eller lättleror), leriga jordarter och lerfria eller svagt leriga jordarter. 
Lerhalten hos finlera är större än 25%, hos grovlera 15-25%, hos leriga 
jordarter 5-15 % och vid lerfria eller svagt leriga jordarter < 5 %. Finleror 
underindclas i mellanleror (lerhalt 25-40 %), styva leror (lerhalt 40-60 %) 
och mycket styva leror (lerhalt > 60 %). Termen styv bör undvikas för att 
inga missförstånd skall ske. I USA sker klassificeringen ofta efter det s k 
Unified classification system [45]. Vid klassificering av grovkorniga jord
arter används därvid materialets kornstorleksfördelning medan Atter
bergs gränsvärden används vid klassificeringen av de finkorniga jord
arterna (mjäla och lera). 

Kornkurvans lutning uttrycks med den sk graderi11gskoe//icie11te11 (ojämn
kornigheten) Cu=dr,0 /d10 där d 60 och d10 är den diameter som motsvarar 
60 % resp 10 % passerande viktsmängd. Diametern d10 benämns även ef
fektiv kornstorlek. Denna diameter används vid bedömning av jordarters 
permeabilitet och kapillära stighöjd. Vid beräkning av graderingskoeffi
cientcn tas vanligtvis inte hänsyn till block- och stenfraktionerna (d> 20 mm) 
utom då dessa fraktioner är betydande. 

Med avseende på graderingskoefficienten (ojämnkornighetskoefficien
tcn) Cu indelas de grovkorniga jordarterna i jämnkorniga (ensgrnderade), 
tämligen jämnkorniga (mellangraderade) och ojämnkorniga (välgraderudc) 
jordarter efter tabell :322 b. 

Tabell :322b. Indelning av grovkorniga jordarter efter korngradering 

Benämning Gradcringskocrricicnt Cu =d~0/d, 0 

Jämnkorniga <5 
Tämligen jämnkorniga 5-15 
Ojämnkorniga >15 

Vid benämningen tas hänsyn till kvoterna d,dd25 och d00/cl10• Sedimcn
tära jordarter är vanligtvis jämnkorniga eller tämligen jämnkorniga. Svall
avlagringar och isälvsavlagringar kan vara ojämnkorniga. Moräner är som 
regel ojämnkorniga. I vissa fall kan kornfördelningen ha språng då en eller 
flera mellanliggande fraktioner saknas. Jordarten benämns då språnggrade

rad. Bland geologer används termen sorteringskoefficient (Jld7dd~5). Dä denna 
är < 2,5, 2,5 till 3,5 och > 3,5 benämns en jordart sorterad, ofullständigt 
sorterad respektive osorterad. 

:323 Humusjordarter 

Humusjordarterna indelas i huvudgrupperna gyttja, dy och torv. 
Gyttja består av sönderdelade växt- och djurrester som är rika på fett

och äggviteämnen. Den är i naturligt tillstånd grön~ eller brunaktig. Gyttja 
får ljus färg då den torkar. Ett ljust alkalieextrakt erhålls från gyttja. Be~ 
nämningen sker efter halten av brännbar substans enligt tabell :323a. 

Tabell :323a 

Benämning Holt av briinnbar substans i 
viktprocent av torrsubstan-. 

Gyttjiga jordarter 
Gyttjig ler, gyttjig mjäla etc 3-6% 
Lergyttja, mjäfagyttja, mogyttja etc 6-30% 
Gyttja >30% 
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Dy som är brunsvart består av utfälld humussubstans. Färgen förändras 
endast obetydligt vid uttorkning. Alkalieextraktet är mörkbrunt. Man 
skiljer i allmänhet mellan sjödy och kärrdy. Sjödy har mer eller mindre 
kornig konsistens och är föga elastisk. Kärrdy är en form av kärrtorv med 
hög dyhalt. Benämning sker enligt tabell :323 b. 

Tabell :323 b. Benämning av dyiga jordarter 

Benämning Halt av brännbar substans i 
viktproccnt av torrsubstans 

Dyiga jordar/er 

Dyig lera, dyig sand etc 3-30% 
Dy >30% 

Torv klassificeras vanligtvis i filttorv, mellantorv och dytorv med hänsyn 
till förmultningsgraden. Denna bedöms ofta efter en lO•gradig skala [32] 
genom att krama ett torvprov i handen. Provet klassificeras som filttorv 
om torvmatcrialet är ohumifierat och den vätska som pressas ut mellan 
fingrarna är nästan klar och gulbrun. Det material som stannar kvar skall 
ha en tydlig växtstruktur och filtartad konsistens. Om däremot större delen 
av provet passerar me!lan fingrarna är torven väl humifierad och den 
klassificeras som dytorv. Vidare bör anges om torven innehåller stubbar 
och vedrester. 

Råhumus förekommer främst inom skogsområden som ett tunt skikt när• 
mast markytan. Denna jordart har vanligtvis en tydlig växtstruktur. Humus• 
formen i matjord benämns mull. 

:4 Permeabilitet och kapillaritet 

:41 Permeabilitet 

:411 Definitioner 

En jordarts vattengenomtränglighet eller permeabilitet beräknas vanligt• 
vis enligt Darcys lag 

v=ki=kb.h/b.l 

där v = genomsnittlig strömningshastighet (cm/s) 
k = permeabilitetskoefficient (cm/s) 

= b.hjb.i= strömningsgradient (tryckgradient) 
b.lz = tryckfall på sträckan b.i 

Darcys lag är endast giltig vid laminär strömning. Vid strömning genom 
grus och sten kan strömningen vara turbulent varvid Darcys lag sålunda inte 
är tillämpbar. Permeabilitetskoefficienten k påverkas bl a av vattnets viska• 
sitet och densitet och av strömningsgradienten. För att ta hänsyn till viska• 
sitetens och densitetens inverkan har termen absolut permeabilitet K (cm2) 

införts enligt 

K= kµ/y 

där µ är vätskans viskositet och y är densiteten. 
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Vissa experiment tyder på att strömning i lera inte sker enligt Darcys lag 
nUr strömningsgradientcn Ur låg och att ett visst kritiskt värde mäste över
skridas innan strömning överhuvudtag.::t sker [13]. 

Permeabiliteten uttrycks vanligen i m/s eller cm/s. Vidare förekommer 
vid permeabilitetsbestämningar termen tiitl'iirde kP enligt ekvationen 

kP = - 10log k 

I denna ekvation uttrycks permeabiliteten k I m/s. 
Den strömningshastighet som erhålls ur Darcys lag Ur betydligt lägre Un 

den verkliga strömningshastigheten. Vid härledning av Darcys lag tar man 
inte hänsyn till att strömning endast sker genom porerna och att ström
ningsriktningen Undras när vattnet strömmar runt de enskilda jordpartik
larna [41]. Lerors permeabilitet påverkas dessutom av partikelmaterialet 
och av jonsammansättningen. 

:412 Bestämning av permeabilitet 

Permeabiliteten Ur av betydelse vid dimensionering av jorddammar, filter 
och grundvattenbrunnar, vid bedömning av släntstabilitet och tjälfarlighet 
och vid beräkning av sättningshastighet och vattenförlust från reservoarer. 
Permeabiliteten k kan bestämmas med laboratorieförsök med olika typer 
av permeametrar eller med fältförsök genom pump- eller infiltrationsförsök. 

Permeabiliteten bestäms i laboratoriet på packade jordprover (friktions
jordartcr) eller »ostörda» prover upptagna med kolvborr. Permeabiliteten 
hos packade prover minskar i allmänhet med ökad packningsgrad och med 
ökad packningsvattenhalt. Den vid försöken erhållna permcabiliteten når 
vanligtvis ett minimivärde vid en vattenhalt som är högre än den optimala. 
Permeabilitetcn påverkas även av strömningsgradientcn och vattenmättnads
graden. 

När jordmaterialcts pcrmeabilitetskoefficient är mellan 1 och 10-s cm/s 
kan olika typer av rörpermeamctrar användas. När permcabilitetskoeffi
cienten är lägre än 10-1 cm/s kan bestämningen ske med ödometerförsök. 
Pcrmeabiliteten för ensgraderade grovkorniga jordmaterial (sand och 
grus) kan även uppskattas ur materialets effektiva kornstorlek. Tillämp
ningsområdena för de olika metoderna visas i fig :4l2a. 

Permcobilitet (cm/s) 
10 ' 

10 Grus 

" J Boroko;og 
ur motario_, let~ effoktivo 

10 }Sand 1<orn5torl1ik 
-, Permeomoler 

} 

10 

} 
eller_, l<omprc$somelcr Permeometcr10 Mo mod eller1<0n~tant lrycl<h0jd,o-4 komprc~~omeler _, mod 

10 Mjäla follonde tryckhiijd

-• }
" 
10 

llorökning 

10-• ur iido

} m~tcr -
10-• fOr~iik 
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}"" 
-,0 

10 
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Försök har visat att permeabi!ltetskoefficienten k (cm/s) för ensgraderud 
sand eller ensgrudcrat grus är främst beroende av den effektiva kornstor
leken d10 (cm) enligt [151 

k = 100 df (cm/s)
0 

Denna ekvation har sedermera modifierats till 

2k = 200 dfl. e (cm/s) 

med hänsyn till portalets inverkan på permeabiliteten. Vissa försök har visat 
att för många jordarter är sambandet mellan k och termen <:3/(I +e) eller 
mellan log k och e en rät linje. 

Permcametcr av rörtyJl 
Friktionsmutcria!s p.::rmeabilitet bestäms vanligtvis vid konstant fallhöjd 
med perm.:ametrar av rörtyp enligt principskiss i fig :412b. Jorden packas 
t ett stål- eder plexiglasrör vars diameter anpassas efter kornstorleken. 

Permeabilitctskoefficienten k bestäms genom ntt man mäter den vatten
mängd som strömmar genom provet under en viss tid. Tiden mellan avlös
ningarna anpassas efter materialets pcrmcubi!itet. Därvid används följande 
uttryck som är grundat på Darcys lag 

k = Qh/AtL 

där Q är den vattenmlingd som strömmat genom provet på tiden t, här 
tryckfallet (fig :412b), A och Lär provets area respektive längd. Vid beräk
ning av permcabilitetskoefficientcn bortses ifrån hastighetshöjden (v2/2g). 
Denna är i allmänhet liten och försumbar utom vid strömning genom sten 
och grovt grus. 

Nippelpcrmcamcter 
När risk föreligger att finmatcria! spolas ur provet under försökets gång 
och sätter igen filtren används nippelpermcamcter (fig :412c). Vid denna 
typ av permeameter mäts strömningsförlusten i provet m<!d hjälp av perfo
rerade nipp!ar som sticks in i provet. Nivåskillnadcn h mellan de två vat
tenståndsrönm motsvarar strömningsförlusten mellan de tva rörnipplarna. 

Rcsl!rvoar L:-::J------------- Reservoar 

h 

lf<--i,_________ St1gror 

-~~~~.,,;--- Avtappsror 

')ir,.I.:,;;,,,/--~;--- Jordprovfi- Mcitglos 

~---- Provcylioder 
~-----Filter 

Mätglas ---,-,-i,~' '' 
'------------ ROroipplor 

Fig :412b. Pcrmeameter av rörtyp Fig :412c. Nippelpcrmeameter (principskiss) 
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Permeabilitetskoefficientcn bestams genom att man mäter den vätskemängd 
Q som strömmar genom provet på tiden r. 

Permeabilitetsbestämningen görs ofta vid olika normaltryck på provet 
varvid trycket lägst bör vara 10 kN/m~. 

Komprcssomcter 

Kompressometer som främst används för att bestämma jordmaterials kom
pressibilitet (se :53) kan även_ användas till att mäta permeabiliteten hos 
såväl packade som ostörda prover av mjäla, lera eller finkorniga moräner. 

Permcabilitetsbcstämning kan utföras vid konstant eller variabel tryck
höjd. Vid variabel tryckhöjd ansluts kompressometern till två graderade 
vattenståndsrör (fig :412d). Vattenståndet i de två rören avläses med regel
bundna tidsintervall. Permcabilitetskoefficienten erhålls ur ekvationen 

k = (La/2tA) In (h0/h1) = (2,3La/2rA) log (h0/h1) 

där Lär provets höjd, a är vattcnståndsrörens area, 1=(11-10) är genom
strömningstiden, A ilr provets area, h0 och h1 är tryckhöjden vid tiden 10 

respektive t1 (lt1 = h0 -ha -hb). 

T,llrinnrngsror ---ll--/1·-,J
Avnnr11ng5rör 

11--JI---{ ho 

Jordpro·, 
G<Jmmnnembron 
Stodrmgor 

Klamring 

Vottenstrom-
n,ng 

Ödomctcr 

Permeabi!iteten hos kohesionsjordarter vilkas permeabilitetskoefficient 
k < 10~1 cm/s bestäms vanligtvis med ödometcrförsök. Dilrvid mäts ett jord
provs relativa hoptryckning och konsolideringsgrad som funktion av tiden 
enligt :52. Permeabilitetskoefficicnten k kan beräknas ur 

eller k = 0,848h2mvywgfto0 

där h är halva provhöjden vid dubbelsidig drilnering, mv( =Öe/6.a,l Ur ma~ 
terialets kompressibilitet, t60 och /90 är den tid som motsvarar 50% respek
tive 90 % konsolideringsgrad (U = 50 % respektive U = 90 %). 

:42 Kapillaritet 

:421 Kapillär stighöjd 

Vattenhalten och vattenmättnadsgradcn i de jordlager som är belägna 
närmast markytan påverkas av regn och torka och varierar kraftigt under 
året. Vattenhalten är i allmänhet störst under vår och höst. I områden som 
periodvis är utsatta för stark torka kan denna ytzon (torrskorpa) vara 
upp till 5 å 6 m tjock. Vanligtvis är torrskorpans tjocklek l å 2 m. 

171:4 

Fig :4l2d. Principskiss av pcr
meameter typ SGI 
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Närmast över grundvattenytan påverkas vattenhalten främst av den ka
pillära stighöjden. Inom den sk kapillära zonen stiger vattnet kapillärt i 
jordens porer beroende på vattnets ytspänning. Den kapillära stighöjden 
är främst beroende av kornstorleksfördelningen men påverkas även av 
lagringstätheten. Temperaturvariationer har endast en liten inverkan på 
stighöjden. 

Den kapillära zonens tjocklek varierar beroende på kornstorlek, pack
ningsgrad och dräneringsförhållanden. 

I fig :421 visas ett glasrör med jord vars nedre del placerats i vatten. 
Kurva A visar vattcnmättnadsgraden S7 vid jämvikt när provet från början 
varit vattenmättat och B när provet från början varit torrt. Den övre kapil
lära stighöjden varierar mellan ett passivt och ett aktivt värde hpli respektive 
hatJ• Motsvarande variation för den undre kapillära stighöjden är mellan 
hpu och hau· Stighöjden h11iJ är främst beroende av de små porerna i jord
systemet medan hau främst är beroende av de relativt stora porerna. Skill
naden mellan övre och undre kapillär stighöjd minskar med minskat värde 
på graderingskoefficienten Cu. 

Det finns inte någon skarp övre gräns utan jordens vattenmättnadsgrad 
minskar successivt. 

H6jd 

Ro, Kurvo A 

Fnkt1onlo l<urV!l B 
jord 

Vatten 

Vottenmollnod5grod Sr, ¾ 

Pig :421. Kapillär stighöjd vid olika dräncringsför
hållandcn 

:422 Bestämning av kapillär stighöjd 

Jordmaterials kapillära stighöjd kan bestämmas med kapillarimeter (fig 
:422) när kapillära stighöjden är mindre än 2,5 m. Kapillarimetern består i 
princip av en provbehållare, en bälg och en kvicksilvermanometer. Ett 
vattenmättat prov packas i provbehållaren och provet utsätts därefter för 
ett vattenundertryck. Undertrycket ökas till dess att luft tränger genom 
provet. Undertrycket, som motsvarar den undre kapillära stighöjden, avläses 
med en kvicksilvermanometer. Försöksvärdcna påverkas av jordmaterialets 
packningsgrad. För friktionsmaterial är den kapillära stighöjden ungefär 
dubbelt så stor vid hög lagringstäthet som vid låg lagringstäthet. Vidare kan 
en viss anrikning av finmaterial ske i botten av provbehållaren som kan leda 
till ett alltför högt värde på kapillariteten. 

Den kapillära stighöjden beror på jordmaterialets begynnelsevattenhalt. 
Om jorden från början är helt torr blir den kapillära stighöjden mindre än 
om jorden från början är vattenmättad. 

Den kapillära stighöjden visas i tabell :422 för olika naturliga jordarter. 

Fig :422. Principskiss av kapil
larimctcr 
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Tabell :422. Kapillär stighöjd för naturliga jordarter 

Jordart Kapillär stighöjd 
Lös lagring Fast lagring 

Grovsand 3-12 cm 4-15 cm 
Mellansand 10-35 cm 12-50 cm 
Grovmo 30-200 cm 40-350 cm 
Finmo 
Mjäla 

1,5-5 m 
4-10 m 

2,5-8 m 
6-l2m 

Lera >8m >10 m 

För ensgraderad grovjord anges i [2] följande samband mellan kornstor
lek d (cm) och kapillär stighöjd hc (cm) 

hc = 0,60/d (cm) 

l [44] anges följande samband mellan portal e, effektiv kornstorlek d10 
(cm) och kapillär stighöjd 

hc = (0,1 å 0,5)/ed10 (cm) 

:423 Kapillärströmning 

Vattenströmning sker i den kapillära zonen från grundvattenytan vid exem
pelvis uttorkning eller tjälskjutning. Strömningshastigheten är beroende av 
dels den verksamma kapillärspänningen, dels jordmaterialcts pcrmeabilitet. 
I fig :423 visas stigningen under ett dygn och den kapillära stighöjdcn. För 
grus och sand motsvarar stigningen efter ett dygn praktiskt taget den kapil
lära stighöjden medan för silt och lera stighöjden efter ett dygn är betydligt 
mindre än den kapillära stighöjden. Den högsta stighöjden efter ett dygn 
erhålls i finmo. 

Stighöjd, cm 

150 

\..----- Moximol l!opillor stig höjd 
\ ( kop,\loril!!t) 

100 \ Stighojd c,flnr 2~ timmer 

50 

o~--~,---~--~ 
0,002 0,02 0,2 

Lera MjOla I Mo I Sand Grus 

Port1k!!ldiom~for, mm 

:5 Kompressionsegenskaper 

:51 Allmänt 

Ett jordmaterials deformation är främst beroende av ändringar av effektiv
trycket och är i stort sett oberoende av parvattentrycket. Sambandet mellan 
effektivtryck och deformation är inte lineärt utan påverkas i hög grad av 
hur jorden tidigare varit belastad, av vattenmättnadsgraden, jordmateria-

Fig :423. Kapillaritet och stig
höjd under 24 timmar 
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Jets gradering, kornformen och kornstorleken samt av porvattnets samman
sättning. Sättningarna för en överkonsoliderad lera eller ett friktions
material som varit förbelastat blir i allmänhet små om det vertikala effektiv
trycket efter lasten är mindre än förbelastningstrycket. 

Spänningsändringen vid belastning av en jordmassa beräknas vid låga 
påkänningar ur elasticitetsteorin. Därvid antas att jordmaterialet uppför 
sig som ett isotropt och elastiskt material och att det följer Hookes lag. 
Emellertid blir beräkningsfelen stora då lasten är större än ca en tredjedel 
eller hälften av jordens brotthållfasthet. När lasten närmar sig brottlasten 
blir deformationerna i jorden mycket stora och elasticitetsteorin är inte 
tillämpbar. 

Spänningsändringen i ett jordelement kan delas upp i dels en ändring av 
det allsidiga (isotropa) trycket med (LJ.a3), dels en enaxlig spänningsändring 
(Lla1 -LJ.a3) (fig :51 a). Spänningsändringen (LJ.a3) förorsakar vid dränering 
en volymändring t:.. Va/V= CvLla3 som vid låga påkänningar är proportio
nell mot Lla3 • Koefficienten Cv är jordens tryckmodul. Denna betecknas 
även med K. Tryckmodulen är beroende av det allsidiga tryckets storlek, 
en spiinningsexponent IX, och tryckmodultalet k 111 [6J. Koefficienterna km 
och IX kan bestämmas med dränerade treaxliga försök. 

Yo!.Y~<J
(Vid dri:rnl!nng) 

E!u:l!Y.ek,;;qnd r, ng_ 
(Utan dmnenng} 

Den enaxliga spänningsändringen (6.a1-.6.a3) åstadkommer ytterligare en 
volymändring 6.ViV= CvSd (LJ.a1-ilu3) som fir proportionell mot tryck
modulen Cv, strukturparametern Sd och spänningstil\skottet (LJ.a1 -LJ.a~) 
(fig :51 a). Strukturparametern Sd kan bestämmas med dränerade treaxliga 
försök. 

Ett specialfall visas i fig :51 b där provets sidodeformation förhindras 
såsom är fallet vid exempelvis ödometerförsök. Volymändringen !),. Vcf V= 
mvAa1 är proportionell mot rolymkompressibilitete11 lllv· Nfir provets 
sidoutvidgning är förhindrad är mv=Llc/LJ.a1 där 6.e=A/J//J0 är provets 
relativa hoptryckning när axialspänningen ökar med LJ.a1 • Det inverterade 
värdet 1/mv som benämns kompressiommodul M=LlaifAe. används ofta 
vid slittningsberäkningar i friktionsmaterial. Komprcssionsmodu\cn l\1 är 
beroende av initialtryckct av, kompressionsmodultalet m och en spän
ningsexponent fJ som bestäms med komprcssionsförsök [20}. Vid redovis
ning av försöksresultat från ödometerförsök används iiven termen ko111pres
sibilitetskoefficie11t av= Cl.e/LJ.u1 där 6.e är ändringen av materialets portal 
när provets sidoutvidgning förhindras vid en ökning av axialspiinningen 
med 6.a1 • 

När spänningsändringar sker snabbt och provets vattenhalt och volym 
inte hinner ändras under belastningen sker en ändring av portrycket i jor
den. Vid friktionsmaterial med en relativt hög permeabilitct (k> 10-3 cm/s) 
måste lasthastigheten vara mycket hög, såsom fir fallet vid detonation eller 
jordbävning för att en Undring av vattenhalten inte skall ske under be
lastningen. Vid kohesionsmaterial (k < 10-G cm/s) ändras vattenhalten 
inte nämnvärt under lastökning utom när lasthastigheten är mycket låg. 

Jfr kap 172 och 173 

Fis: :51 a. Volym- och por• 
trycksändring vid allsidig och 
enaxlig spänningsändring 
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Kap 171 Jordarternas egenskaper 171: 5 
Portrycksändringen kan beräknas med hjälp uv portryckskoefficienterna
A, Ä, B och C [26], [38]. En ökning av det isotropa trycket med Ll.a:; föror
sakar vid förhindrad dränering en portrycksökning Ll.11a = B!J.a3 • En enaxlig
spänningsändring (Ll.a1 -6.a3) åstadkommer en ytterligare ändring av por
trycket med Ll.ud= AB(Ll.a1 -6.aJ såsom visas i fig :51 a. Ofta ersätts AB med
beteckningen Ä för ej vattenmättade material. När provets sidoutvidgning
förhindras erhålls vid belastningen en portrycksökning D.uc= CLl.a 1 • Ök
ningen är proportionell mot Ll.a1 enligt fig :51 b.

Portryckskocfficienten A är för friktionsmaterial främst beroende av den
relativa lagringstätheten och för kohesionsmaterial främst av överkonsoli
deringsgraden. Dessutom påverkas koefficienten A av det enaxliga spän
ningstillskottets storlek. Portryckskoefficienterna B och C är främst beroende
av vattenmättnadsgraden. För vattenmättade material (S,= 100~(1) är B och
C praktiskt taget lika med 1,0. Vid S,=90% kan Banta ett så lagt värde
som 0,1.

Typiska värden på portryckskoefficienten A vid brott (A1) visas i tabell :51. 

Tabell :51 

AJ (vid brott) 

Mycket löst lagrad sand 2 till SNormalkonsoliderad lera (hög sensitivitet) l,S till 3Normalkonsoliderad lera (låg sensitivitet) 0,7 till 1,3Något överkonsoliderad lera 0,3 till 0,7Starkt överkonsoliderad lera -0,S tili 0 

Sambandet mellan normalspänning och deformation vid förhindrad sido
deformation bestäms med ödometer eller kompressometer medan direkta
skjuvförsök används för att studera sambandet mellan skjuvspänning och
skjuvdeformation. Vid en godtycklig ändring av spänningstillst,1ndct används
treaxliga försök. Emellertid är den praktiska tillämpningen av försöksresul D 

taten i många fall komplicerad och grundad på förenklade antaganden. loro
Sambandet mellan relativ hoptryckning (e = Ll.h/h0) och effektivtryck a'

vid förhindrad sidodeformation visas i fjg :51 c för lera och för sand.
Sandens relativa hoptryckning (kompr<.::ssion) är vid samma ökning av efM
fcktivtrycket betydligt mindre än lerans. Materialens kompressibilitet
mv=Ll.e/Ll.a' minskar med ökat effcktivtryck. Vid avlastning sker en viss
svällning. Den kompression som erhålls vid återbelastningen är betydligt
mindre iin den som gäller vid första pålastningen (m~ < mv). När belastningen
överskrider a; motsvarar provets totala kompression den som erhålls om
ingen avlastning gjorts. Det sambnnd som erhålls för ett material som ald

Fig :51 c. Samband mellan rela·
tiv hoptrycknins e och effektivMrig tidigare varit utsatt för ett större effektivtryck än det för tillfället rå tryck o'

dande kallas jungfrukurva (ABD och A'B'D' i fig :Sic). Ett sådant ma
terial benämns normalkonsoliderat om det besår av kohesionsmaterial
och normalbelastat om det b;:står av friktionsmaterial. Mellan B och C
är leran för- eller överkonsoliderad med avseende på för- eller överkonsoliM
deringstryckct a;. Sanden är för- eller överbelastad mellan B' och C' med
avseende på för- eller övcrbelastningstrycket a;.

Förkonsolideringstrycket a; är det största effektiva överlagringstryck
som jordprovet varit utsatt för in situ. När belastningen är mindre än för
konsolideringstrycket a~ är provets relativa hoptryclming liten i jämförelse
med hoptryckningen när förkonsolideringstrycket a; överskridits. Mot
svarar det effektiva överlagringstrycket a~ in situ förkonsolideringstrycket
a; är leran normalkonsoliderad. Är däremot a;>a; är leran överkonsoli
derad. Förhållandet a;1a; definieras som materialets öi:erko11solideri11gskl-01 
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och förhållandet IOO(a;-a~)/a~ som materialets överko11solideri11gsgrad. 

ÖverkonsoUderingsgraden uttrycks i procent. Överkonsolideringskvoten är 
1,0 och överkonsolideringsgraden O % för en normalkonsoliderad lera. 

Vid sättningsberäkningar för kohesionsmaterial antas att totalsätt
ningen är sammansatt av initialsättning, primärsättning och sekundärsätt
ning. Emellertid är det ofta svårt att särskilja primär- och sekundärsätt
ningarna eftersom dessa delvis pågår samtidigt. Initialsättningen eller den 
momentana sättningen 01 erhålls i samband med själva belastningen och för
orsakas främst av sidodeformationer i jorden. lnitia\sättningen beräknas 
med hjälp av ett antaget eller uppmätt värde på jordmaterialets elasticitets
modul E. Härvid förutsätts att lasten är mindre än en tredjedel av jordens 
brottlast. Initialsättningen som vid normalkonsoliderade leror är ca IO % 
av totalsättningen försummas vanligen vid sättningsberäkningar. Vid starkt 
överkonsoliderade leror svarar initialsättningen ofta för 50 % av totalsätt
ningen. Nära brottlasten är initialsättningcns andel betydligt större. 

Primärsättningen Op, som ökar med tiden, förorsakas av en gradvis ök
ning av effektivtrycket i jorden när porvattenövertrycket utjämnas och vat
tenhalten minskar. Primärkonsolideringens tidsförlopp analyseras vanligt
vis med hjälp av den mekaniska (reologiska) modell som visas i fig: 51 d. 

~ 
l(r 

,,~,'. i}1 (,~~ 
{f,.(T .i-t1(T Cf:0"0 +ti0 O"~Cf0+l1Cfrr" O"o 

rr'" cr; cr' .. cr~ 
0 

cr;.:cr'.::.cr.;+.:..cr cr'~rr~Mtr 
U : Uo u ,,,u,.+AO" Ua< u<:u 0<AO" u "'Ua 

t ..o t"'t1 t .. oo 

AV "'O ~>O ~'{;,Q 
V V V 

(c) (cl)(o) (bl 

Lasten a
0 

som verkar på den friktionsfria kolven i (a) representerar det totala 
överlagringstrycket. Lasten O'~ i den mekaniska fjädern i cylindern represen
terar effcktivtrycket som i ett jordelement bärs av kornskelettet medan det 
hydrostatiska trycket u i cylindern representerar porvattentrycket. Det hydro
statiska trycket kan avläsas påstigröretsom är fastsatt på sidan av cylindern. 
Vid en_ökning av lasten på kolven (överlagringstrycket) från 0'0 till (a0+D.a) 
ändras fjäderns last inte förrän vatten har pressats ut ur cylindern och fjä
derns längd ändrats. (Kornskelettets komprcssibilitet är stor i förhållande 
till vattnets kompressibilitet.) Vid lastökningen ökar porvattentrycket så
ledes från 110 till (110 +6.a) såsom visas i (b). Allteftersom vatten pressas ut ur 
cylindern och vattenhalten minskar pressas fjädern ihop. Därvid ökar 
lasten i fjädern och därmed effektivtrycket medan det hydrostatiska trycket 
i cylindern sjunker (c). Efter mycket lång tid(!==) har porvattenövertrycket 
utjämnats och lastökningen bärs helt av den mekaniska fjädern såsom ef
fektivtryck. 

Konsolideringsgraden kan uttryckas med kvoten U (%) 

U- IOO(Ö,fÖoo) 

där i\ och (5 00 är sättningen vid tiden t, respektive vid oändlig tid. Konsoli
deringsförloppet kan uttryckas med en dimensionslös tidsfaktor Tv enligt 

Fig :Sid. Modell av konsoli
deringsprocessen 
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Tv =cvt/h2 

där cv=k/mvywg är den sk lw11solideri11gskoefficie11te11 och It är lerlagrets 
tjocklek vid enkelsidig dränering eller lerlagrets halva tjocklek vid dubbel
sidig dränering. Den tid t som erfordras för att uppnå en viss J..onsolide-
ringsgrad är beroende av materialets permeabilitet k och volymkomprzssi-
biliteten mv. Tidsfaktorn Tv som är en funktion av konsolideringsgraden är 
beroende av dräneringsförhållandena och av portry:.:'.csfördelningen vid 
belastning. Vid konstant portrycksökning i ett lerlager är exempelvis Tv= 
0,197 vid U=50%. 

Sekundärsättningen å5 förorsakas frtime>t av k1ypning i jorden vid kon
stant porvattentryck och konstant cffektivtry'.:.'k. Totalsättning ökar med 
tiden och sker under en viss mbskning av vattenhalten medan sättnings
hastigheten minskar. Sekundärsättningen är i allmänhet liten (mindre än 
10 å 20 % av primärsättningen) för en normalkonsoliderad lera utom när 
halten av organiskt material är hög. Vid många leror ökar sekundär
sättningen lineärt med lng t. Dess storlek är beroende av laststegets stor
lek, förkonsolideringstryckct och temperaturen [28], [29]. För torv, gyttja 
och dy kan sekundärsättningen vara av samma storleksordning som primär
sättningen. Primfir- och sekundärsättningarna beräknas i allmänhet ur resul
taten från ödomewrförsök. Emellertid undervärderas sättningarnas storlek 
från ödometerförsök när sekundärsättningarna är stora eftersom endast 
en del av sekundärkonsolideringen äger rum vid varje laststeg [47]. 

Vid friktionsmaterial vilkas permeabilitet är hög erhålls den största 
delen av totalsättningen vid själva belastningen medan den tidsbundna 
sättningen i allmänhet är liten och försumbar utom för sprängsten där den 
tidsbundna sättningen kan vara av samma storleksordning som initialsätt-
ningen. När sprängstenen packas i lager vid vattenbegjutning visar mät-
ningar att de tidsberoende sättningarna i allmänhet blir små. Friktions-
materials komprcssibilitet påverkas i stor utsträckning av vibrationer som 
förorsakar en omlagring av mineralkornen. Denna egenskap utnyttjas 
exempelvis vid packning med vibrationsvält. Vid sättningsberäkningar an-
vänds resultaten från kompressionsförsök. Sådana försök utförs vid för-
hindrad sidodeformation. Innehåller friktionsjordcn organiskt material 
kan dess kompressibilitet vara mycket hög. Friktions- och mcllunjordarters 
kompressibilitet kan iiven bestämmas in situ. 

:52 Ödometerförsök 

Kohesionära och mellanjordarters kompressionsegcnskaper bestäms i all
mänhet med ödometerförsök. En cylindrisk provkropp placeras därvid i en 
ring av metall eller plast som förhindrar provets sidoutvidgning vid belast
ning. Ödometerringen kan antingen vara fast eller rörlig (»flytande»), 
såsom visas i fig :52a. Vanligtvis används i Sverige ödometrar med fast 
ring. De jordprover som används vid ödometerförsök bör vara av så hög 
kvalitet som möjligt (»ostörda prover»). Endast prover upptagna med 
standardkolvborr eller med liknande utrustning bör användas. Provet be
lastas vanligtvis i etapper. Det är även möjligt att belasta provet med en 
kontinuerligt ökande last. Vid varje laststeg fördubblas lasten. Varje last
steg får vanligtvis verka under 24 timmar. Försök har emellertid visat att 
tiden för varje laststeg utan större olägenhet kan minskas till I a 2 timmar. 
I princip kan lasten ökas då primärkonsolideringen är avslutad. Särskilt 
vid laster som är lägre än förkonsolideringstrycket kan lasttiden varu rela
tivt kort (20 a 30 min). Det förkonsolideringstryck som erhålls enligt den 
metod som föreslagits i [7] påverkas emellertid av lasttiden. Vid överkon
soliderade leror görs vanligtvis en eller flera avlastningar under försökets 
gång. 

Vid utvärdering av försöksrcsultatcn avsätts för vnrje laststeg provets 
relativa hoptryckning e=b.h///0 eller portal e som en funktion av V, (fig 
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Fig :52b. Samband mellan c, c och Vi 
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Fig :52c. Samband mellan r, e och log t 

:52b) eller log t (fig :52c) där t är tiden efter laständringen. Primärsätt
ningens begynnelsepunkt erhålls ur fig :52 b (Taylors metod) genom att 
förlänga den första räta delen av deformations-tidskurvan tills den skär 
vertikalaxeln. Den tid som erfordras för en viss konsolideringsgrad är pro
portionell mot Jl·fcv där h är halva provhöjden. Konsolideringsgraden kan 
bestämmas genom att man drar en rät linje genom begynnelsepunkten med 
en lutning som är 1,15 ggr större än den första räta delens lutning (fig :52b). 
I den punkt där den konstruerade räta linjen skär provningskurvan är kon
solideringsgraden U=90%. Konsolideringsgraden U är ett mått på provets 
genomsnittliga konsolidering. Vid exempelvis U=90% är sättningen 90% 
av den totala primärsättningen. Konsolideringskoefficienten ev kan beräk
nas ur 

Cv = 0,197h2/t~0 

eller 

Cv = 0,848h2/t00 

där /z är halva provhöjden vid dubbelsidig dränering eller provhöjden vid 
enkelsidig dränering och (160) eller (/00) den tid som motsvarar 50 % eller 
90% konsolideringsgrad (U=S0% eller 90%). 

Begynnelsepunkten kan även bestämmas såsom visas i fig :52c (Casa
grandes metod). Metoden är grundad på observationen att e-log t kurvans 
första del är en parabel. Den kompression som erhålls mellan t1 och 4 t 1 

eller mellan 4t1 och 9t1 är således lika med provets kompression mellan 0 
och t1 • En konsolideringsgrad U = 100 % (e100) motsvarar skärningspunkten 
mellan tangenten till ödometerkurvan (e~log t kurvan) i inflexionspunkten 
och förlängningen av ödometerkurvans nedre räta del (fig :52c). 
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Sekundärsättningen <53 beräknas vanligtvis ur lutningen Ca,: hos e-log t 

kurvans sista del såsom visas i fig :52c. Ca,:;·talet ökar i allmänhet med ökat 
plasticitetsindex och med ökad halt av organiskt material. Kvoten 03/bp 
mellan sekundär- och primärsättningen påverkas av Iaststegets storlek. 

Provets relativa hoptryckning e (fig :52d) eller portal e (fig :52e) efter 
varje laststeg avsätts som funktion av log a'. (Effektivtrycket a' är efter 
konsolideringen lika med totaltrycket.) Varje laststeg ger en punkt på ödo
meterkurvan (e-log a' eller e-log a'). Från ödometerkurvan kan förkon
solideringstrycket a~ samt e2-talet (e-log a' kurvan) eller kompressionsin
dexet Cc (e-log a' kurvan) bestämmas. För leror med låg sensitivitet är 
e-log a' kurvan vanligtvis en rät linje när förkonsolideringstrycket över
skridits. 

Förkonsolideringstrycket a~ kan uppskattas ur e-Iog a' kurvans form 
enligt en metod som föreslagits av Casagrande. Från den punkt där krök
ningsradien är minst dras en tangent till kurvan och en linje parallellt med 
horisontalaxeln. Förkonsolidcringstrycket a~ motsvarar skärningspunkten 
mellan bisektrisen till de båda linjerna och förlängningen av e-log a' eller 
e-log a' kurvans räta del (fig :52d eller :52e). 

Resultat från ödometerförsök med kvicklera visas i fig :52f. Vid förkon
solideringstryckct a; uppvisar e-Iog a' diagrammet en knyck. När lasten är 
något större än a; blir provets relativa hoptryckning mycket stor. 

Kompressionsindexet e2, som är provets relativa kompression vid en för
dubbling av vertikaltrycket, används vid sättningsberäkningar av normal
konsoliderad lera. Vid en ökning av effektivtrycket från a~ till (a~+LJ.a') 

erhålls en relativ kompression som kan beräknas ur uttrycket 

LJ.e = (e2/log 2) log [(a~ +LJ.a')/a~] 

I många fall redovisas resultaten från ödometerförsök i form av ett 
e-log a' diagram. Härvid avsätts materialets portal e som en funktion av 
log a' såsom visas i fig :52e, där a' är det påförda normaltrycket. När 
förkonsolideringstrycket överskridits är e-log a' diagrammet vanligtvis en 
rät linje (»jungfrukurva»). Jungfrukurvans lutning är lika med kompres
sionsindexet Cc som anger portalsändringen LJ.e vid en ändring av normal
trycket från a; till 10 a~. 

När förkonsolideringstrycket a~ överskridits kan ändringen av portalet 
beräknas ur uttrycket 

LJ.e = Cc log [(a~ +LJ.a')/a~] = LJ.e(l +e0) 

FMotiv hoptryckn1ng €: Portal o R8\otiv hoptryclming E 

er; er' 2er' {lag ~kolo) cr~ cr,' 100i' (log skola) er; ( log skola) 

Effoktivtryck, er' Effoktlvtryck, cr' Effoklivlryck ,IJ' 

Fis :52d. Samband mellan effektiv Fig: :52e, Samband mellan effektiv• Fig :52f. Samband mellan relativ hop
tryck a' och relativ kompression c i tryck a' och portal c i halvlogaritmisk tryckning och cffektivtryck för kvick
halvlogaritmisk framställning framställning lera 
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där l::..a' är ökningen av effektivtrycket och e0 det portal som svarar mot 
det effektiva överlagringstrycket a~ innan effektivtrycket ökat. 

Provkvaliteten påverkar försöksresultatens tillförlitlighet. I fig :52g 
visas sambandet mellan e och log a' för dels ett relativt ostört prov, dels ett 
relativt stört prov. Utvärderingen av förkonsolideringstrycket för det stör
da provet är mycket osäker. 

Korrigering av e-log <J' diagrammet för normalkonsoliderade leror sker 
vanligtvis såsom visas i fig :52g [43]. Den korrigerade kurvan dras genom 
dels den punkt (e0, a~) som representerar portalet och det effektiva över
lagringstrycket in situ, dels den punkt (f) där förlängningen av e-log a' 
diagrammet skär den horisontella effektivspänningsaxeln vid e=O. Emel
lertid tyder vissa försöksresultat på att e-log a' diagrammen från prover 
med olika störningsgrad skär varandra vid ett portal som motsvarar 42 % 
av initialportalet e0• Denna observation ligger till grund för den korrige
ringsmetod som föreslagit:.'. i [35]. 

Portal, cy 
Portot, cy 

'• 1---=c!ic-· 
,, 

\.,--1<orr.9erod kurvo 

\ "Ostort prov" 
Stort prov 

(log ~kola)u; (log skolo) 
Effoktivtryck, u' ~ Fig :52g. Korrektion av försöks Effol<bvtrydt, cr' resultat vid norma!konsolidcrnd lem 

Korrigering av försöksresultatcn vid överkonsoliderad lera visas i fig 
:52h. Genom den punkt a (<J~, e0) som representerar förhållandena in situ 
dras en linje ah som är parallell med återbelastningsgrenen. Den korrigerade 
kurvan dras sedan genom punkt b som motsvarar förbelastningstrycket a~ 

och punkt f som motsvarar skärningspunkten mellan e-log diagrammets 
förlängning och effektivspänningsaxeln. Enligt den metod som föreslagits i 
[35} dras det korrigerade e-log a' diagrammet genom den punkt på öda
meterkurvan där e= 0,42 e0• 

:53 Kompressometerförsök 

Friktionsmaterials kompressibilitct bestäms vanligtvis med komorcsso
meter (fig :53a). Provet omges därvid av en tunn gummihud och ct. antal 
tunna metallringar. Metallringarna förhindrar att provet vid belastning ut
vidgas i sidled. Vid kompressometerförsök ökas lasten stegvis varvid pro
vets hoptryckning mäts. Vanligtvis fördubblas lasten vid varje laststeg. 
Kompressibiliteten kan även bestämmas med kompressionsförsök i ödo
meter. Emellertid påverkar friktionen längs ödometerringen försöksrcsul
taten. 

Den relativa hoptryckning som erhålls vid uppr~pad på- och avlastning 
av ett friktionsmaterial visas i fig :53 b. Den relativa hoptryckningen ökar 
med antalet lastcykler N. I {34] anges att e ökar lineärt med log N. Emeller
tid är ökningen efter 10 till 50 lastcykler i allmänhet liten. Den relativa hop-

Fig :5211, Korrektion nv för
söksresultat vid överkonsolide
rad lera 

Fig :53a. Principskiss av kom
pressomcter 

Relativ hoplryekmng, E 

Effoktivspann\119, er' 

Fig :53b. Samband mellan a' 
och 11- vid upprepad av- och på
lastning 
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tryckningen e och kompressibiliteten mv minskar med ökad effektivspän
ning. Emellertid ökar kompressibilitetcn när effektivtryckct överstiger ca 5 
till 15 MN/m2 och de enskilda sand- eller gruskornen krossas. Kompres
sibiliteten minskar ånyo vid mycket höga effektivtryck. 

Den största delen av kompressionen erhålls vid belastning. Den tids
beroende hoptryckningen är i allmänhet liten och försumbar (mindre än 5 
till 10%) utom vid höga effcktivtryck när jordpartiklarna krossas. Den tids
beroende kompressionen kan därvid vara av samma storleksordning som 
kompressionen vid Iastökningen. 

:54 Typiska försöksresultat 

:541 Kohesionsjordarter 

Kohcsionsmaterials kompressionsindcx Cc från ett e-log a' diagram ökar 
med ökat värde på flytgränsen eller finlekstalct. Enligt [43] kan Cc grovt 
uppskattas ur sambandet 

Cc = 0,009 (wL - 10) 

Kompressionsindexet e2 från ett e-log a' diagram ökar med ökat finlekstal 
Wp. För dy och gyttja varierar e2 vanligtvis mellan lO och 20% och för nor
malkonsoliderad lera mellan 5 och 20%. 

Konsolideringskoefficientcn ev vnrierar för normalkonsoliderad lera van
ligtvis mellan 0,5· 10-4 och 3· 10-4 cm2/s. Värdet på kompressibiliteten mv 
varierar för fast lera vanligtvis mellan 0,004 och 0,010 cm2/N, för lös lera 
mellan 0,02 och 0,03 cm2/N och för torv och dy mellan 0,025 och 0, 10 
cm2/N. Värdet på C« som är den relativa hoptryckningen vid en tiodubb
ling av tiden varierar vanligtvis mellan 0,005 och 0,02 för normalkonsoli
derad lera. Vid hög organisk halt och vid ett högt plasticitetsindex är C,x~ 
0,03 medan C,x för starkt överkonsoliderad lera är mindre än 0,001 [26]. 

:542 Mellanjordarter 

För finmo och mjäla varierar kompressionsindexet c2 vanligtvis mellan l och 
5%. Kompressibilitcten mv är av storleksordningen 0,0005 till 0,002 cm2/N. 
Konsolideringskoefficienten c v varierar vanligtvis mellan 3 • I 0-4 och 30 · 1 o-4 

cm2/s. 

:543 Friktionsjordarter 

Friktionsmaterials kompressibilitet mv påverkas bl a av materialets relativa 
packningsgrad och sammansättning, av antalet på- och avlastningar och av 
bclastningshastigheten. 

Kompressibiliteten minskar med ökad korndiameter. Även skillnaden i 
kompressibilitet vid hög och låg packningsgrad minskar med ökad korn
diameter. 

Den relativa hoptryckningen vid upprepad på- och avlastning ökar med 
ökat antal lastcykler. Ökningen är stor vid de första cyklerna. Efter ett 
par hundra lastcykler är ändringen liten. Lasthastigheten har en relativt 
stor inverkan under den första lastcykeln. Inverkan vid efterföljande last
cykler är däremot relativt liten. 

För grus och sand varierar mv(b.e/ila) mellan 0,0001 och 0,0008 cm2/N 
och M(Åa/ile) mellan l,25 och 10 kN/cm2• 
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:6 Skjuvhållfasthet 

:61 Partikelmaterialets inre friktionsvinkel 

Den friktionsvinkel cf,µ som erhålls längs en mineralyta (partikelmaterialets 
friktionsvinkel) är beroende av ytans råhet och renhet. Friktionsvinkeln 
för en slät polerad kvartsyta är av storleksordningen l0° medan den inre 
friktionsvinkeln för två råa ytor är ca 26°. Vatten verkar i många fall som 
ett antismörjmedel. Partikelmaterialets friktionsvinkel är för kvarts, kalcit 
och fältspat högre vid en torr än vid en fuktig mineralyta. Frlktionsvinkeln 
för glimmer och klorit är däremot lägre vid en torr än vid en fuktig yta. 

:62 Sann kohesion och sann friktion 

I bl a [I 11 och [18] visas att skjuvhållfastheten T I för ett jordmaterial främst 
är beroende av jordens sanna kohesion c0, dess sanna inre friktionsvinkel 
rJ,0 samt den effektiva normalspänning af som verkar mot brottplanet enligt 
ekvationen 

-r1 = c0 +a; tan cf,0 (I) 

Friktionsvinkeln cf,0 är i allmänhet större än rJ,µ beroende på de volym
ändringar som sker vid skjuvningen. Kohesionen c0 är en funktion av ma
terialets portal. 

Ekvation (I) kan för vattenmättade material omskrivas till 

7:1= co+(a1-u1)tan rf,0 

där aI är totaltrycket och u1 är parvattentrycket !ängs brottplanet. Enligt 
denna ekvation är skjuvhållfastheten oberoende av den mellersta huvud
spänningens storlek. Skjuvhållfastheten är däremot beroende av det portryck 
u1 som råder vid brott. Är materialet inte vattenmättat är effektivtrycket vid 
brott förutom av parvattentrycket Uwt även beroende av parlufttrycket u11 
och en koefficient X som är en funktion av vattenmättnadsgraden enligt 
ekvationen 

af= a1 -u/f+r.(u11-uw1) 

För ett inte vattenmättat material gäller 

T1 = c0 + [a1- 1111+1.,(u/f-llwt)l tan ef,0 

Parametrarna c0 och rJ,0 kan beräknas ur en serie med dränerade direkta 
skjuvförsök såsom visas i fig :62. I (a) har portalet e1 vid brott avsatts som 
en funktion av det effektiva normaltrycket dels för normalkonsoliderade 
prover (a-b) dels för prover som varit utsatta för ett förkonsolideringstryck 
a~ (b-c). I (b) har avsatts uppmätt skjuvhållfasthet r 1 som en funktion av 
effektivtrycket a'. Den sanna inre friktionsvinkeln ef,0 kan även bestämmas 
ur enaxliga tryckförsök genom att mäta brottytornas lutning. Brott sker 
enligt Coulomb-Mohrs brotteori längs två serier av brottytor som bildar 
vinkeln (45° -rJ,0/2) med den största huvudspänningens (a~) riktning. Vin
keln mellan brottytorna är (90° -rf,0). 

Kohesionen c0 varierar med portalet och ökar enligt [18] lineärt med för
konsolideringstrycket a; enligt ekvationen c0 =ua; där x är en konstant som 
i allmänhet ökar med jordens plasticitetsindex. Värdet på x varierar vanligt
vis mellan 0 och 0,12. Friktionsvinkeln rf,0 påverkas däremot inte nämnvärt 
av portalct. Denna minskar med ökat värde på jordens plasticitetsindex. För 
lera med IP = 20 är cf,0 omkring 25°. Vid JP = 80 är <fio ca 12°. För ostörd lera 
är ef,0 3 till 8° högre än den som gäller för ett omrört prov. rJ,0 och c0 påverkas 
emellertid även av den mellersta huvudspänningens storlek, av rotation av 
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huvudspänningsriktningarna, av lasthastigheten samt av det tidigare spän
ningstillståndet. Vid beräkning av c0 och ef,0 måste man även ta hänsyn till 
eventuella volymändringar i provet (kontraktans eller dilatans). Friktions
vinkeln ef,0 är inte en materialkonstant utan minskar något med ökad nor
malspänning. Även andra brottkriterier än den ovan nämnda Coulomb
Mohrs brotteori har föreslagits som tar hänsyn till den mellersta huvud
spänningens storlek. Avvikelsen mellan de olika brottkriterierna är i all
mänhet liten ( < 15 %) och försumbar vid praktiska tillämpningar. 

Kontaktytorna mellan de enskilda mineralpartiklarna är mycket små. 
Kontakttrycket i kontaktpunkterna är mycket högt och är av samma stor
leksordning som partikelmaterialets flytgräns. (Kontakttrycket är av stor
leksordningen 100 kN/cm2.) Kontaktytornas storlek ökar med ökad last. 

:63 cf,-, c- och c,cf,-analys 

För friktionsjordarler (k> 10-3 cm/s) är c0 liten och försumbar. Den sanna 
friktionsvinkeln ef,0 motsvarar därvid den friktionsvinkel <pd som erhålls ur 
dränerade direkta skjuvförsök eller dränerade treaxliga försök efter volym
korrektion (rfd=a; tan <pd). Portrycket vid brott u1 kan vid strömning be
räknas med hjälp av ett strömlinjenät eller vid stationärt tillstånd ur det 
vertikala avståndet till grundvattenytan. Ett porövertryck erhålls då last
hastigheten ilr hög såsom t ex är fallet när jorden är utsatt för explo
sionstryck. Friktionsvinkeln cf,d kan användas exempelvis vid beräkning 
av jordtryck, släntstabilitet och bärighet. En sådan beräkning benämns cp. 
analys. 

Det är i allmänhet besvärligt att bestämma c0 och cf,0 för lwhesionsmaterial 
såsom lera, gyttja eller dy (k< 10-0 cm/s). Beräkningarna förenklas avsevärt 
om ens k totalspänningsanalys (korttidsanalys) används när laständringarna 
sker relativt snabbt, och ingen ändring av vattenhalten sker under lasttiden. 
En sk effektivspänningsanalys (långtidsanalys) används när laständringar 
sker relativt långsamt i förhållande till jordens permeabilitet och eventuellt 
porövertryck hinner utjämnas under belastningen. 

Vid en totalspä1111i11gsa11alys används de skenbara bållfasthetsparamet
rarna Cu och <fou som erhålls ur odränerade direkta skjuvförsök eller treax
liga försök varvid ändringar av provets vattenhalt förhindras under för• 
sökets gång. Skjuvhållfastheten -rtu längs en antagen brottyta beräknas 
därvid ur ekvationen 

(I) 

där a1 är den totalspänning (inklusive porvattentryck) som verkar mot 
brottytan. Den skenbara inre friktionsvinkeln <fou minskar med ökad vatten• 
mättnadsgrad och ökad normalspänning eller allsidigt tryck. 

Vid vattenmättade jordarter är <fou = 0. Ekv (1) förenklas därvid till 

(2) 

Den skenbara kohesionen c11 erhålls ur tryckförsök, konförsök, vingborr
försök samt ur odränerade direkta skjuvförsök eller treaxliga försök. 

Vid en totalspänningsanalys antas brott ske längs två par brottytor där 
vinkeln mellan de två paren är (90° - ef,11). För vattenmättade jordarter när 
'Pv.=0 är de två parens brottytor vinkelräta mot varandra. En totalspån• 
ningsanalys med cf,11 = 0 benämns c-analys. 

Vid en effektivspä1111i11gsa11alys används de skenbara hållfasthetspara
metrarna cd och <foa som erhålls ur dränerade direkta skjuvförsök eller drä
nerade treaxliga försök 

(3) 
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eller hållfasthetsparametrarna c' och rj,' som erhålls ur konsoliderade 
odränerade treaxliga försök med portrycksmätningar enligt ekvationen 

(4) 

där aI är den totalspänning som verkar mot det antagna brottplanet och u1
är porvattentrycket vid brott. 

När friktionsvinkeln rj,' används vid beräkningarna tar man hänsyn till 
den ändring av skjuvhållfastheten som förorsakas dels av en ändring av 
effektivtrycket vid konstant portal och dels av ändringen av kohesionen c0 
vid en ändring av portalet. Brott antas ske längs två par brottytor där vin
keln mellan brottytorna är (90°- rj,d) eller (90" - ef>'). En sådan analys be
nämns c,tp-analys. 

Kohesionen c' är för en normalkonsoliderad lera liten och försumbar 
medan den i allmänhet inte kan försummas när leran är överkonsoliderad. 
Kohesionen c' påverkar i allmänhet avsevärt beräkningarna. Vid starkt 
överkonsoliderade leror som ofta är uppspruckna såsom är fallet för torr
skarpelera bestäms lerans genomsnittliga skjuvhållfasthet främst av skjuv
hållfastheten Uings sprickorna. Vid beräkning av tex jordtryck och slänt
stabilitet bör därför c' antas vara lika med 0. 

Pcrmeabiliteten för en mellanjordart (finmo och mjäla) är i allmänhet låg 
(I0-3 > k> 10-0 cm/s) och eventuella porövertryck hinner inte utjämnas under 
byggnadstiden. Vid beräkningar måste man som regel ta hänsyn till eventuella 
porövertryck eftersom dessa kan avsevärt påverka skjuvhållfastheten. 
Skjuvhållfastheten beräknas i allmänhet med hjälp av hållfasthetsparamet
rarna c' och rj,' enligt ekvationen 

-c1 = c'+(a1 -u0-ui!) tan ej,' (5) 

där a1 är totaltrycket mot brottplanct, u0 är initialportryckct och 11a är det 
parövertryck som förorsakas av lasten. cJ,' och c' erhålls ur konsoliderade
odränerade treaxliga försök med portrycksmätningar eller ur dränerade 
direkta skjuvförsök eller dränerade treaxliga försök. cd och cJ,d är efter 
volymkorrektion approximativt lika med c' respektive rj,'. 

Vid beräkning av mellanjordarters skjuvhållfasthet måste parövertrycket 
ua beräknas eller uppskattas. Sådana beräkningar är i allmänhet osäkra 
eftersom parövertrycket är beroende av jordens genomsnittliga permeabili
tet och av dräneringsförhållandena. När låga säkerhetsfaktorer används vid 
beräkningar bör parvattentrycket kontrolleras in situ. I det fall de upp
mätta partrycken är högre än de som antagits i beräkningarna bör för
stärkningsätgärder vidtas för att förbättra stabiliteten. I finmo med rela
tivt hög permcabilitet där konsolideringen sker relativt snabbt används 
ofta en s k rj,-analys. I finmjäla där endast en ringa portrycksutjämning 
sker under byggnadsperioden används i många fall c-analys. 

En sammanställning av de olika beräkningsmetoderna visas i tabell :63. 

Tabell :63. Tillämpning av olika beräkningsmetoder 

Jordart Kortlidsanalys 

Friktionsjordarter ,;t,-analys 
(grus, sand och grovmo) (<l>d) 

Mellanjordarter c.,J>-analys med beräknat eller uppmätt portryck
(finmo och mjäla) (4>d och cd eller ,f,' och c') 

Kohesionsjordarter 
(lera, dy och gyttja) 

Vattenmättade c-analys (<tu=O) 

Inte vattenmättade c,<1>-analys med beräknat eller uppmätt portryck 
(<td och Cd eller ,J,' och c'. Ev <Pu och cu) 

Långtidsanalys 

,J,-analys 
(<;t,d) 

c,,;6-ana!ys 
(<Pd och cd eller <;t,' och c') 

c,<1>-analys 
(•ht och cd eller <t,' och c') 

c,<J,-analys 
(4'd och cr:1, eller,:,' och c') 
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:64 Mätning av skjuvhållfasthet 

:641 Allmänt 

Ett stort antal apparater har utvecklats under de senaste åren som gör det 
möjligt att studera jordmaterials hållfasthets- och deformationsegenskaper 
vid olika spännings- och dräneringsförhållanden. 

Vid treaxliga försök lir det exempelvis möjligt att variera spänningsför
hållandena. Den mellersta huvudspänningen måste emellertid väljas så att den 
motsvarar antingen den största eller den minsta huvudspänningen. Dessutom 
kan huvudspänningsriktningarna inte ändras vid belastningen. Vid direkta 
skjuvförsök är det endast möjligt att ändra lasten längs ett horisontellt plan 
genom provet. Därvid ändras huvudspänningarnas riktning. Vid både tre
axliga och direkta skjuvförsök är det möjligt att bestämma kohesionsma
terials skjuvhållfasthet under både dränerade och odränerade förhållanden. 
Kohesionsmaterials odränerade skjuvhållfasthet kan även bestämmas under 
Jaboratoricförhållanden med tryckförsök, konförsök och vingborrförsök. r 
fält kan den odränerade skjuvhållfastheten bestämmas med vingborrförsök, 
A-sond eller plattförsök. En grov uppskattning av skjuvhållfastheten kan 
även ske genom sondering. I tabell :641 visas en sammansW.llning av de 
hållfasthetsparametrar som erhålls ur olika försöksmetoder. 

Tabell :641. Metoder för bestämning av c och cp 

Metod C1,,</,11 c', ,f,' eller cc;, Va 

Laboratorir/Orsåk 
Konförsök x• 
Vingborrförsök 
Tryckförsök 

x• 
x• 

Direkta skjuvförsök: 
odränerade X 
dränerade X 

Treaxliga försök: 
odränerade X 
konsoliderade-odränerade x' 
dränerade X 

Fiilt/orsåk 
Vingborrförsök: 
A-sond 

x• 
X' 

Iskymcter X' 
Trycksondering 
Viktsondering 

xt,a
xi,, 

:642 Direkta skjuvförsök 

Jordmaterialets skjuvhållfasthet vid olika dräneringsförhållanden bestäms 
ofta med direkta skjuvförsök. Den typ som vanligtvis anvilnds i Sverige 
(typ SGJ) visas i fig :642a, medan den typ som frilmst anvilnds i de anglo-

N 

StOdringar 
Gummimembran KlamringPrav{950mrn) 

Strid ring Ödorneterring 
F1\for,;ten Gumm1membron 

Odamet<:rnng1'------Stod 

1 Endast vattenmilttade kohe
sionsmntcrial (ef>u=O) 
• Portrycksmätning erfordras 
3 Endast en mycket grov upp
skattning kan göras 

N 

_, 

(a) Kon$olidcring (b) Skjuvning 

Fig :642a. Principskiss av direkt ~kjuvapparat typ SGI 
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Fig :642b. Direkt skjuvapparat 
typ Casagrande 

saxiska länderna (typ Casagrande) visas i fig :642b. 
Vid skjuvapparat typ SGI används prover vars diameter är 50 mm. När 

dessa upptagits med standardkolvborr kan proverna användas direkt utan 
trimning. Provets höjd är vanligtvis 20 mm utom vid dränerade försök med 
kohesionsmaterial då provhöjden som regel är 10 mm. Under provets första 
del när provet belastas med en normalspänning (N) är det omgivet av en ödo
meterring. Under försökets andra del när provet belastas med en skjuv
spänning är det omgivet av ett gummimembran och av ett antal metall
ringar som förhindrar dränering respektive utvidgning i sidled. Vid drä
nerade direkta skjuvförsök dräneras provet genom filterstenar vid provets 
över- och undersidor. 

Vid skjuvapparat typ Casagrande (fig :642b) används i allmänhet rek
tanguHira provkroppar som måste skäras till före provningen. Provkroppen 
belastas dels axialt med en normalspänning O'a dels tangentiellt med en 
skjuvspänning -i-. Provet deformeras längs en relativt tunn brottzon. Efter
som brottzonens tjocklek varierar är det inte möjligt att kvantitativt bestäm
ma jordmaterialets deformationsegenskaper. 

Vid spänningskontrollerade direkta skjuvförsök (vanligast i Sverige) 
ökas skjuvspänningen stegvis med hjälp av vikter medan vid deformations
kontrollerade skjuvförsök provet deformeras med en konstant deformations
hastighet. Därvid mäts den påförda skjuvspänningen. 

Vid direkta skjuvförsök med friktionsmaterial packas jorden direkt i 
skjuvboxen (fast lagring) eller hälls jorden genom en tratt som hålls på ett 
konstant avstånd över sandytan i skjuvboxen (lös lagring). Konsoliderade
odränerade (CU- eller R-försök) eller dränerade direkta skjuvförsök (CD
eller S-försök) kan utföras med kohesionsmaterial vilkas permeabilitet är 
låg (k < 10-6 cm/s). Endast dränerade direkta skjuvförsök kan utföras på 
friktions- och mellanjordarter. 

Vid odränerade försök används en så hög deformationshastighet att en
dast en mycket liten ändring av provets vattenhalt äger rum vid belast
ningen. Den belastningshastighet som erfordras för att ändringen av vat
tenhalten skall bli liten är främst beroende av jordprovets permeabilitet. 
Genom att stänga dräneringssystemet kan ändringar av provets vattenhalt 
i viss mån förhindras. Tiden för varje laststeg är vanligtvis I å 2 min. Vid 
deformationskontrollerade direkta skjuvförsök används ofta en deforma
tionshastighet av storleksordningen 0,02 cm/min. 

När provet belastas med en normalspänning ökar portrycket från u0 till 
(u0 +Åuo). En ytterligare ändring av portrycket (Liur) äger rum när provet 
belastas med en skjuvspänning. Den uppmätta skjuvhållfastheten -i-Ju re
dovisas vanligtvis som en funktion av det påförda totaltrycket Ga· Skjuv
hållfasthetsparametrarna Pu och c11 erhålls ur en serie (vanligtvis minst 3 
försök) odränerade direkta skjuvförsök. För vattenmättade jordmaterial 
är c/>

11 
=0 och -i-1u=Cu såsom visas i fig :642c. (Skjuvhållfastheten är således 

oberoende av normalspänningen O"a·) I fig :642c visas även skjuvhållfastheten 
(streckad) längs brottplanet som en funktion av effektivspänningen O'~. 

Utförs det direkta skjuvförsöket vid en normalspänning som motsvarar 
skärningspunkten mellan de två kurvorna blir u1 = 0 där u1 är brottpor
trycket. 
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Vid ko11soliderade-odrä11erade försök konsolideras provet först vid ett 
normaltryck (aa). Konsolideringen följs genom mätning av provets defor
mation med indikatorklocka. Efter vanligtvis 24 timmar belastas provet 
stegvis med en skjuvspänning. Tiden för varje laststeg är 1 å 2 min. Vid 
deformationskontrollerade försök är lasthastighetcn vanligtvis 0,02 cm/min. 
Portrycket i provet är lågt efter konsolideringen. När provet belastas med 
en skjuvspänning ändras portryckct. För ett dilatant jordmaterial :::om har 
en tendens att öka sin volym vid skjuvning (exempelvis starkt överkon
soliderad lera) sker en portrycksminskning medan portrycket ökar för ett 
kontraktant material som har en tendens att minska sin volym vid skjuv
ning (exempelvis normalkonsoliderad lera). I (b) av fig :642c visas 
skjuvhållfastheten 1:/cu som en funktion av påförd totalspänning 00 (hel
dragen). Skjuvhällfastheten ökar som regel lineärt med 00 C'Pcu> 0) när 
aa>a;. För normalkonsoliderad lera är kohesionen ecu i allmänhet för
sumbar medan ecu för överkonsoliderad lera (a0 <a;) är så pass stor att 
den kan påverka beräkningarna avsevärt. 

I fig :642c visas skjuvhållfastheten som funktion av effektivspänningen 
a~ längs brottplanet. Det horisontella avståndet mellan effektiv- och total
spänningskurvorna motsvarar det partryck D.u. som uppstår när provet 
utsätts för en skjuvspänning. 

Det är även möjligt att utföra konsoliderade-odränerade direkta skjuv
försök med friktions- och mellanjordarter genom att låsa skjuvapparatens 
överdel så att provets volym blir konstant när provet belastas med en skjuv
spänning. Därvid kan portrycket bestämmas indirekt. (Minskningen av 
normaltrycket antas motsvara den ökning av partrycket som sker vid odrä
nerade försök.) Emellertid fordrar ett sådant förfarande att normallasten 
kan mätas med en stel mätcell. Skjuvlasten påförs så långsamt att inga 
porövertryck uppstår (jfr odränerade direkta skjuvförsök). 

Vid dränerade försök konsolideras provet först under en normalspän
ning liksom vid konsoliderade-odränerade försök. Kohesionsmaterial be-

43 



Avd 17 Geoteknik 171:6 

lastas efter 24 timmar med en stegvis ökande skjuvspänning. Friktionsma
terial kan däremot belastas redan efter ett par minuter medan mellanjord
arter (finmo och mjäla) kan belatta:; först efter ca 30 min. 

Laststegets storlek är vanligtvis 1/20-del av den uppskattade brottlasten. 
Laststeget minskas ofta när påförd last överstiger ca 80 il 90 % av uppskat
tad brottlast. Friktionsvinkeln cfoa och materialets kohesion ca bestäms van
ligtvis från en försöksserie omfattande minst tre försök såsom visas i fig 
:642c (c). 

Ofta används etappbelastning för att bestämma 'Pa för friktionsmaterial. 
En sådan etappbestämning utför:; först som ett vanligt direkt skjuvförsök 
tills brottskjuvhållfastheten uppnåtts. Därefter ökas normaltrycket. Den på
förda skjuvspänningen ökas sedan tills brottskjuvhållfasthetcn ånyo 
uppnåtts. Proceduren upprepas med ett successivt ökat normaltryck. För
delen med detta förfarande är att det krävs endast ett prov och att den 
tid som erfordras för att bestämma materialets håilfasthctsparametrar (c och 
cf,) är betydligt mindre än vid standardförfarandet. 

Direkta skjuvförsök har vissa begränsningar. Tex är spänningsfördel
ningen i provet inte klind utom Hlngs själva brottplanet. Vidare erhålls en 
viss cxcentricitet av den påförda normalkraften med ökad sidodeformation. 
Dessutom sker en rotation av huvudspänningsriktningarna. Vid direkta 
skjuvförsök förhindras sidoförskjutningar vinkelrätt mot rörelseriktning sä 
att brott äger rum vid sk plant spänningstillstånd. Eftersom brott in situ 
ofta äger rum vid plant spänningstillstånd Merger ofta direkta skjuvförsök 
spänningsförhål!andena bättre in situ än tex treaxliga försök. 

En del av den direkta. skjuvapparatens nackdelar undviks med en sk 
ringskjuvapparat som i princip består av två ringformade ramar. Ramarna 
kan rotera i förh1Ulande till varandra. Dcformat10nen av de ringformade 
provkropparna är proportionell mot avständet till rotationsaxeln. För att 
erhålla en så jämn spänningsfördelning som möjligt bör provets inre dia
meter vara minst 3 å 4 ggr provets tvärmätt. Fördelen med en ringskjuv• 
apparat är att det är möjligt att mäta ett jordmaterials sk residualskjuv• 
hållfasthet eftersom provet kan erhålla en stor deformation. Vidare är 
provet alltid centriskt belastat och risken för progressivt brott är dessutom 
mindre än vid direkta skjuvförsök. Emellertid erfordras stora prov
kroppar vid försök på ostört material. 

:643 Treaxliga försök 

Vid treaxliga försök används cylindriska provkroppar. Prover av kohe
sions- och mellanjordarter bör vid hållfasthetsbestämningar vara så ostörda 
som möjligt och tagna med standardkolvborr. Vid friktionsjordarter an
vänds i regel packade prover. 

Provkroppen som innesluts i ett gummimembran placeras i en tryckkam
mare (treaxlig cell) såsom visas i fig :643a. Provet kan belastas dels allsidigt 
genom vätskan (vanligtvis avluftat vatten) i cellen, även gas används, dels 
axiellt med en stämpel som löper genom den treaxliga cellens lock. Maxi
malt allsidigt tryck är vanligtvis I MN/m~. Lasten vid treaxliga försök på
förs stegvis eller vid konstant deformationshastighet. Vid stegvis belastning 
kan tämligen stora laststeg (10 å 20 % av brottlasten) användas när lasten 
är mindre än 70 å 80 % av brottlasten. Laststegets storlek minskas dlirefter 
successivt så att den vid brott är mindre än 5 % av brottlasten. Antalet last• 
steg bör totalt vara 10 il 15. Nackdelen med detta förfarande är att brott• 
lasten måste uppskattas tämligen noggrant. 

Volymen av bortfört porvatten mäts med byrctt. Vid odränerade försök 
när ändringar av vattenhalten förhindras mäts portrycket j provet med 
portrycksmätare. Deformationshastigheten måste vid odränerade försök 
vara tillräckligt låg så att det uppmätta partrycket motsvarar det verkliga 
portrycket i provet. Vattenmättnadsgraden kan kontrolleras genom att det 
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Fig :643a. Principskiss av tre
axlig cell 
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allsidiga trycket ökas. När portrycksökningcn motsvarar ökningen av det 
allsidiga trycket är provet vattenmättat. I det fall då provet inte är vatten
mättat kan vattenmättnadsgradcn ökas genom att trycket i portrycks
systemet ökas. Därigenom löses luften i parvattnet. 

Lasten vid treaxligt försök kan uppdelas i ett allsidigt (isotropt) tryck a3 
där den päförda spänningen är lika i alla riktningar och i ett enaxligt spän
ningstillskott (deviatorspänning) som är lika med (a1-a3). Med avseende 
på spänningstillskottet (0'1 - a3 ) kan treaxliga försök utföras antingen som 
tryck- eller dragförsök. Vid tryck försök är a 1 > a3 och (a1 - a3) > 0 medan 
vid dragförsök a 1 < a3 och (a1 - a3 ) <O. Dragförsök används i allmänhet 
endast för forskningsändamäl. 

Tryck- och dragförsök kan utföras antingen odränerade, konsoliderade
odränerade eller dränerade. 

Odränerade försök (även benämnda UU- eller Q-försök) utförs så att 
ingen ändring av provets vattenhalt sker vid belastning. Först påförs ett 
allsidigt tryck. Detta kan vid odränerade försök ske relativt hastigt. Provet 
belastas därefter till brott vid en konstant deformationshastighet som mot
svarar I a 2 % av provets längd per minut. Vid mätning av portryck bör en 
betydligt lägre deformationshastighet väljas. Portrycket u1 vid brott är be
roende av initialportrycket u0 i provet (före belastning) och av dels den 
portrycksökning !::..ua som förorsakas av ökningen av det allsidiga trycket 
och dels den ökning 6.ud (eller minskning) som förorsakas av spänningstill
skottct (a1 -a3). Initialportrycket u0 som är negativt för kohesionsmaterial 
är främst beroende av det effektiva överlagringstrycket i jorden före prov
tagningen. För friktionsmaterial är initialportryckct i allmänhet litet och 
försumbart. 

Vid ko11soliderade-odrä11erade försök (även benämnda CU- eller R-försök) 
konsolideras provet antingen isotropt, vurvid axialtrycket a1 är lika med 
lateraltrycket a3 , eller anisotropt, varvid axialtrycket är antingen större eller 
mindre än sidotrycket. Volymen av utpressat porvatten mäts. 

Efter det att provet helt konsoliderats (vanligtvis efter ett dygn) belastas 
det till brott utan ytterligare ändring av vattenhalten. Den treaxliga cellens 
dräneringssystem halls därvid stängt. Deformationshastigheten motsvarar 
vanligtvis I a 2 % av provets höjd per minut. Under denna del av försöket 
mäts porvattentryck, provets deformation och påförd last. Mäts parvatten~ 
trycket vid provets ändytor bör en relativt låg deformationshastighet väljas 
så att det uppmätta parvattentrycket motsvarar parvattentrycket längs 
brottytan. Provets vattenhalt bestäms både före och efter försöket. 
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Belastningshastigheten har en relativt liten inverkan på hållfastheten hos 
friktionsmaterial. Vid treaxliga försök med torr sand har försöksresultat 
visat att skjuvhållfastheten ökades med ca 10 % när deformationshastigheten 
ökades från 1 % till 1000% av provets höjd per minut. För kohesionsmaterial 
har däremot deformationshastigheten en relativt stor inverkan på skjuv
hållfastheten, särskilt om materialets flytgräns eller finlekstal är högt. När 
finlekstalet är större än ca 80% bör materialets odränerade skjuvhållfasthet 
reduceras. 

Vid dränerade försök (även benämnda CD- eller $-försök) belastas pro
vet så långsamt att porvattentrycket är lågt under hela försöket. Provet 
konsolideras först under ett allsidigt tryck (vanligtvis under 24 tim). Där
efter belastas provet till brott vid en så låg deformationshastighet att por
vattentrycket i provet är försumbart. För att erhålla åtminstone 95 % ut
jämning av porvattentrycket erfordras att den tid som provet trycks till 
brott är större än tiden 6,67 Jf·/cv där/, är provets halva höjd vid dränering 
från provets båda ändytor och ev är jordens konsolideringskoefficient. Denna 
tid reduceras med ca 90 % om filterpapper används runt provet. Vid drä
nerade försök kan provet med fördel belastas stegvis med hjälp av vikter. 
Därigenom är det relativt lätt att kontrollera att porvattentrycket inte blir 
alltför stort genom att mäta volymen av utpressat porvatten. 

Försöksrcsultaten från treaxliga försök redovisas som regel i ett dia
gram där det enaxliga spänningstillskottet (o1 - o3) eller effektivspännings
kvoten a;10; avsätts som en funktion av provets deformation 6.fz/h0, där 6.11 
är provets totaldeformation och h0 är provets ursprungliga höjd. 

En jordarts kohesion och inre friktionsvinkel bestäms vanligtvis från en 
provserie som omfattar tre eller helst fyra försök. Lutningsvinklarna ef,d, 
tp', 'Pcu och 'Pit för enveloppkurvorna till brottspänningscirklar definieras 
som jordmaterialets inre friktionsvinkel (fig :643 b). Vid uppritning av 
Mohrs spänningscirklar används maximivärdet (er1- cr3) 1 eller (o;;a;),. Av
ståndet ca, c', Ccu och Cu från enveloppkurvornas skärningspunkt med den 
vertikala skjuvspänningsaxeln och origo definieras som materialets ko
hesion. 

Försöksresultaten från treaxliga försök kan presenteras även med vektor
kurvor [8] eller spänningskurvor [17). En vektorkurva representerar sam
bandet mellan effektiv- och skjuvspänning (A'B'C') eller mellan total- och 
skjuvspänning (ABC) längs en antagen brottyta (a) i fig :643c som vanligt
vis antas luta ( 45° + ½'Po) med den största huvudspänningens riktning där <p0 

är jordmaterialets' sanna inre friktionsvinkel. Det horisontella avståndet 
mellan de två kurvorna ABC och A'B'C' representerar det uppmätta 
porvattentrycket. Vid isotrop konsolidering (o1 =o3) är vektorkurvor
nas begynnelsepunkt belägen på horisontalaxeln. Vektorkurvan för total
spänning mot brottplanet är en rät linje med lutningen (45°+½,f,0). I det 
fall totalvektorkurvan är belägen till höger om effcktivvektorkurvan är por
vattentrycket positivt. 

En spänningskurva (fig :642c) visar uppmätt axialspänning 0'1 eller
o; som en funktion av total eller effektiv radialspänning o3 eller o;. Begyn
nelsepunkten (A) är vid isotrop konsolidering (0'1 =03) belägen på en rät 
linje som lutar 45°. Totalspänningskurvan är vid ett konsoliderat•odränerat 
treaxligt försök en vertikal rät linje när det allsidiga trycket är konstant. 
Det horisontella avståndet mellan totalspänningskurvan (ABC) och effek
tivspänningskurvan (A'B'C') representerar uppmätt portryck. Är totalspän
ningskurvan belägen till höger om effektivspänningskurvan är porvatten
trycket positivt. Den enveloppkurva som passerar genom de punkter (C') 
som motsvarar brott är vanligtvis en rät linje med lutningen (J'. Envelopp
kurvan skär den vertikala spänningsaxeln på avståndet d' från origo. Håll
fasthetsparametrarna c' och ef,' kan sedan beräknas ur ekvationerna 

sin <p' ~ tan (P' -1)/tan (W + I) och c' - d'/2 Vtan P' 
Stor skicklighet och träning erfordras främst vid mätning av porvattentryck. 
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Rod,alspdnn,ng ,CfJell?rU3Fig :643 b. Principbild visande samband mellan 
skjuvhållfasthet och allsidigt tryck vid olika typer Fig :643c. Vektor- och spän•av treaxliga försök ningskurvor från konsoliderade 

och odriinerade treaxliga försök 

Emellertid skiljer sig ofta spänningstillståndet vid treaxliga försök från 
det som erhålls in situ. Vid slilntbrott sker exempelvis en rotation av huvud
spänningsriktningarna vilket däremot inte sker vid treaxliga försök. Även 
den meilersta huvudspänningens storlek kan inverka på försöksresultaten. 
Största fördelen med treaxliga försök är att noggranna mätningar kan ut
föras av volymändringar och av parvattentryck. 

Vid treaxliga försök kan de fel som förorsakas av läckage i apparaturen 
i vissa fall bli så pass stora att de avsevärt påverkar försöksresultaten. Sär
skilt vid långtidsförsök är läckaget genom gummimembran och under tät
ningsringar ofta ett stort problem. Friktion längs stämpelskaften kan för
orsaka att den last som överförs till provet blir 1 a 2 % lägre än uppmätt 
last. Den ökning av provets area som äger rum med ökad deformation 
kan avsevärt påverka försöksresultaten särskilt om brottdeformationen är 
stor (> 10%). Provets area beräknas i allmänhet ur ekvationen 

A-A,(l-ilV/V,)/(1-/lh/h,) 

där A0 , V0 och h0 är provets ursprungliga area, volym och höjd och 6. V 
och l::!..h är provets volymändring respektive höjdändring. För vattenmättat 
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prov är Ll. V lika med volymen av utpressat porvatten. Vid beräkningarna 
antas att provet är jämntjockt och att ökningen av provets area är den
samma i alla snitt. När provet är tunnformat blir ökningen större mitt på 
provet än vid provets övre eller undre delar. 

Vid dränerade treaxliga försök åtgår en del av energin till att förändra 
provets volym på grund av att de enskilda partiklarna är inkilade i varandra. 
Den energi som åtgår till volymändring antas vara proportionell mot 
aV/ V och det allsidiga effcktivtrycket a;. Den korrigerade tillskottsspän
ningen (a1 -a3)korr erhålls därvid ur sambandet 

, av/ v 
(a1 - O':i)1i:orr = (a1 - a:i) + aa ah/ h 

där fJh/h är provets höjdändring. Kvoten (a V/ V)/ (ah/ /z) är positiv vid en vo
lymminskning och negativ vid en volymökning. Denna korrigerade tillskotts
spänning används i vissa fall vid beräkning av cd och 'Pd· Vanligtvis korri
geras inte försöksresultaten eftersom volymändringar äger rum in situ lik
som vid treaxliga försök. Vid beräkning av exempelvis bärighet och slänt
stabilitet används vanligen den okorrigerade inre friktionsvinkeln. Korrek
tionen kan vara relativt stor (2° :l 3°) för fast lagrad sand och överkonsoli
derad lera. Korrektionen är i allmänhet försumbar vid normalkonsoliderad 
lera och vid friktionsmaterial när den relativa lagringstätheten är låg. I {33] 
och [34] har föreslagits en korrektion som tar hänsyn till den överkonsoli
dering som sker vid konsoliderade-odränerade försök med normalkonsoli
derad lera. 

Friktionen vid provets ändytor och stämpelns styvhet påverkar försöks• 
resultaten. Vid odränerade försök på överkonsoliderade leror förorsakar 
denna friktion en vattenströmning från provets båda ändytor till provets 
mitt och en minskning av lerans skjuvhållfasthet. Friktionen påverkar även 
spänningsfördelningen så att den minsta huvudspänningen i brottzonen 
kan för fast lagrad sand bli betydligt mindre än det påförda allsidiga trycket. 
Det resulterande felet kan uppgå till 5 a 7 %, 

Förhållandet mellan provets diameter och höjd påverkar den uppmätta 
skjuvhållfastheten för såväl friktions- som kohesionsjordarter. Höjden bör 
vara två gånger provets diameter om inte speciella åtgärder vidtas för att 
minska ändfriktionen. 

:644 Tryckförsök 

Vid tryckförsök används provkroppar med cylindrisk ( 0 50 mm) eller kvad
ratisk genomskärningsyta. Provets höjd bör vara två gånger provets diameter 
eller sida (fig :644a). Trimmas proverna kan tvärsnittsarean med fördel vara 
kvadratisk. Vanligtvis används otrimmade prover när dessa upptagits med 
standardkolvborr. Provkroppen belastas axiellt till brott mellan två pa
rallella plattor antingen vid konstant ökande deformation (deformations• 
kontrollerad tryckapparat) eller vid konstant ökande axiallast (spännings
kontrotlerad tryckapparat). Deformationshastigheten bör vara ca 0,5 
cm/min. 

Tryckförsök utförs i allmänhet endast på kohesionsmaterial eftersom en 
ändring av provets vattenhalt inverkar på försöksresultaten. För att hindra 
ändringar av vattenhalten på grund av uttorkning bör provkroppen under 
försöket vara nedsänkta i mineralolja. 

Brotthållfastheten qu definieras i allmänhet som spännings-deformations
irnrvans maximivärde. I de fall spännings-deformationskurvan inte har 
något maximivärde definieras brottspänningen som den axialspänning som 

p 

t--l~;z;j---Stomp~t 

2D -t---Provkropp 

Fig :644a. Principskiss av tryck
försök 

Totolsponning 

'"motsvarar en viss axialdeformation Ll.lz/h0 (vanligtvis 10%). Normol!;pänning, cr 
Den odränerade skjuvhållfastheten T fv. erhålls ur Mohrs spänningsdia

Fig :644b. Bestämning av odrägram enligt fig :644 b. Brott antas ske längs en brottyta som lutar 45° med nerad skjuvhållfasthet Tfu ur 
avseende på den största huvudspänningens riktning (a1). Härvid erhålls tryckförsök 
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'r1u = Cu = ½qu 

Den skjuvhällfasthet som erhålls ur tryckförsök för normalkonsoliderade 
leror stämmer i allmänhet väl överens med den som erhålls ur exempelvis 
konförsök eller vingborrförsök. För överkonsoliderade leror påverkas 
skjuvhållfastheten i hög grad av det naturliga spricksystemet i jorden. För 
moränleror är ofta den skjuvhållfasthet som erhålls ur tryckförsök ca en 
tredje- till en fjärdedel av den som erhålls ur vingborrförsök. 

:645 Konförsök 

Den odränerade skjuvhållfastheten hos kohesionsmaterial (lera, dy, gyttja) 
och finkorniga mellanjordarter (mjäla) bestäms med konförsök genom att 
ansätta spetsen på en stålkon mot jordprovets yta som måste vara jämn. 
Konen får sedan falla fritt och dess inträngning (konintryck) mäts (fig :645). 

Följande koner förekommer: 

Spetsvinkel, (3, grader Massa, gram 

60 10 
60 60 
30 100 
30 400 

10 g konen används endast då skjuvhållfastheten är mycket låg såsom ofta 
är fallet för omrörda leror med hög sensitivitet (se :65). Vid leror med låg 
skjuvhållfasthet används 60 g konen och vid fasta och mcdclfasta leror 100 
g konen. lnträngningen avläses med 0,1 mm noggrannhet. Konintrycket 
bör vara större än 4 U 5 mm. Vanligtvis utförs tre försök på varje snittyta. 

Konprovet är en halvempirisk försöksmetod som har utarbetats av Sta
tens järnvägars geotekniska kommission 1914-1922. Skjuvhållfastheten 
uttrycks med H1-, H2- och H3-tal. H1-talet används för omrörd lera, HJ.
talet för delvis störd lera och H3-talet för ostörd lera. Ett jordmaterial har 
tex ett Hi-, H2- eller H3-tal lika med 10 när nedsjunkningen (konintrycket) 
för 60 g konen är 10 mm. Hållfasthetstalet erhölls genom att variera konens 
vikt till dess att konintrycket var 10 mm. H-talet erhölls därefter ur H = 
IOQ/60 där Q är konens vikt i gram. Härvid antogs att skjuvhållfastheten 
var proportionell mot konens vikt. 

Jämförelser med tryckförsök, stansförsök och inträffade skred har givit 
följande samband mellan odränerad skjuvhällfasthet T fu i kN/m2 och håll
fasthetstalet H3• 

Tfu = 10H3/(32+0,073H3) (Skaven-Haug) 

TJu = 10H3/(40 +0,055H3) (Hultin) 

Det av SGI föreslagna sambandet 

T/u = 10H3/(36+0,064H3) 

är ett medelvärde av ovanstående två uttryck. 
Allt eftersom nya kolvborrtyper har utvecklats och jordprovens kvalitet 

förbättrats kom dessa samband att ge en alltför hög skjuvhållfasthet. Ut
värdering av skjuvhållfastheten sker för närvarande enligt tabell :645. 
Dessa värden som föreslagits av Svenska geotekniska föreningens kolvborr
kommitte har anpassats till den provkvalitet som erhålls med standardkolv
borr (St I och St Il). Emellertid råder viss osäkerhet vid utvärdering vid 
mycket små kanintryck ( <2 å 3 mm) då små variationer i försökets utfö
rande kan avsevärt påverka försöksresultaten. 

En ny metod för utvärdering av skjuvhållfastheten ur konförsök har före
slagits i [14] där konens nedträngning i kohesionsjord analyserats. Följande 
samband erhölls 

~ Sp,ts,iokol, /JF9h 
Fig :645. Principen vid konprov 
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Tfu = (K1 Qg/lf')(l+a/h) 

där Q är konens massa, h är konintrycket och a är fria fallhöjden. Denna 
ekvation gäller således även för det fall konen släpps från en viss höjd a 
över lerytan. Faktorn K1 är en konstant som är beroende av spetsvinkel och 
provtagartyp (graden av störning). Konstanten K1 har utvärderats genom 
jämförelser med vingborrförsök. För prover tagna med standardkolvborr 
används vanligtvis K1 = I vid {3 = 30° och K1 = 0,25 vid {3 = 60°. 

Tabell :645. Tolkning av fallkonprov till skjuvhål!fasthet, Tpu (kN/m2) 

Kon~ Sjunkning 
typ mm 0 2 4 5 6 7 8 9 

100 gr 
30° 

2, 
3, 

95,6 
68,0 

92,0 
65,8 

88,6 
63,6 

85,4 
61,4 

82,4 
59 2 

79,8 
57,0 

77,2 
54,8 

74,8 
52,8 

72,4 
51,0 

70,2 
49,4 

4, 47,8 46,2 44,6 43,2 41,9 40,6 39,4 38,4 37,4 36,4 

5, 
6, 
7, 
8, 

35,5 
27,9 
21,9 
17,1 

34,6 
27,3 
21,3 
16,7 

33,8 
26,7 
20,7 
16,3 

33,0 
26,1 
20,2 
15,9 

32,2 
25,5 
19,7 
15,5 

31,4 
24,9 
19,2 
15,2 

30,7 
24,3 
18,7 
14,9 

30,0 
23,7 
18,3 
14,6 

29,3 
23,1 
17,9 
14,3 

28,6 
22,5 
17,5 
14,0 

9, 13,7 13,4 13,1 12,8 12,5 12,2 11,9 11,6 11,3 11,0 

10, 
11, 
12, 

10,8 
8,80 
7,44 

l0,6 
8,62 
7,31 

10,4 
8,48 
7,18 

10,2 
8,35 
7,06 

10,0 
8,22 
6,94 

9,80 
8,09 
6,82 

9,60 
7,96 
6,70 

9,40 
7,83 
6,60 

9,20 
7,70 
6,50 

9,00 
7,57 
6,40 

13, 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 
14, 5,30 5,20 5,10 5,05 5,00 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 

15, 
16, 
17, 
18, 
19, 

4,70 
4,20 
3,70 
3,20 
2,80 

4,65 
4,15 
3,65 
3,15 
2,7:3 

4,60 
4,IO 
3,60 
3,10 
2,76 

4,55 
4,05 
3,55 
3,05 
2,74 

4,50 
4,00 
3,50 
3,00 
2,72 

4,45 
3,95 
3,45 
2,96 
2,70 

4,40 
3,90 
3,40 
2,92 
2,68 

4,35 
3,85 
3,35 
2,88 
2,66 

4,30 
3,80 
3,30 
2,85 
2,64 

4,25 
3,75 
3.25 
2,82 
2,62 

60 gr 
60' 

4, 
5, 
6, 

8,90 
5,95 
4,52 

8,40 
5,76 
4,41 

7,95 
5,58 
4,30 

7,65 
5,42 
4,19 

7,35 
5,26 
4,08 

7,10 
5,12 
3,97 

6,85 
4,98 
3,86 

6,60 
4,86 
3,75 

6,37 
4,74 
3,64 

6,16 
4,63 
3,54 

7, 
8, 
9, 

3,44 
2,60 
2,10 

3,34 
2,54 
2,06 

3,24 
2,48 
2,02 

3,15 
2,44 
1,98 

3,06 
2,38 
1,94 

2,98 
2,33 
1,90 

2,90 
2,27 
1,86 

2,82 
2,22 
1,82 

2,74 
2,18 
1,78 

2,68 
2,14 
1,74 

10, 
11, 
12, 
13, 
14, 

1,70 
1,40 
1,19 
1,00 
0,850 

1,67 
1,37 
1,17 
0,985 
0,835 

1,64 
1,35 
1,15 
0,970 
0,820 

l,61 
1,33 
1,13 
0,955 
0,805 

l,58 
1,31 
1,11 
0,940 
0,790 

1,55 
l,29 
1,09 
0,925 
0,775 

1,52 
1,27 
1,07 
0,910 
0,760 

1,49 
l,25 
l,05 
0,895 
0,745 

1,46 
1,23 
1,03 
0,880 
0,730 

1,43 
1,21 
1,01 
0,865 
0,715 

15, 
16, 
17, 
18, 

0,700 
0,600 
0,500 
0,450 

0,690 
0,590 
0,495 
0,445 

0,680 
0,580 
0,490 
0,440 

0,670 
0,570 
0,485 
0,435 

0,660 
0,560 
0,480 
0,430 

0,650 
0,550 
0,475 
0,425 

0,640 
0,540 
0,470 
0,420 

0,630 
0,530 
0,465 
0,415 

0,620 
0,520 
0,460 
0,410 

0,610 
0,510 
0,455 
0,405 

19, 0,400 0,397 0,394 0,391 0,388 0,385 0,382 0,379 0,376 0,373 

10 gr 
60° 

5, 
6, 
7, 

l,10 
0,780 
0,583 

1,06 
0,755 
0,568 

1,02 
0,730 
0,553 

0,983 
0,710 
0,538 

0,948 
0,690 
0,523 

0,915 
0,670 
0,509 

0,884 
0,650 
0,495 

0,855 
0,630 
0,482 

0,830 
0,613 
0,470 

0,805 
0,598 
0,459 

8, 
9, 

0,449 
0,360 

0,439 
0,352 

0,429 
0,345 

0,420 
0,338 

0,4ll 
0,331 

0,402 
0,324 

0,393 
0,317 

0,384 
0,310 

0,376 
0,303 

0,368 
0,296 

10, 0,290 0,285 0,280 0,275 0,270 0,265 0,260 0,255 0,250 0,246 
11, 
12, 
13, 
14, 

0,242 
0,203 
0,173 
0,143 

0,238 
0,200 
0,170 
0,140 

0,234 
0,197 
0,167 
0,137 

0,230 
0,194 
0,164 
0,134 

0,226 
0,191 
0,161 
0,132 

0,222 
0,188 
0,158 
0,130 

0,218 
0,185 
0,155 
0,128 

0,214 
0,182 
0,152 
0,126 

0,210 
0,179 
0,149 
0,124 

0,206 
0,176 
0,146 
0,122 

15, 
16, 
17, 

0,120 
0,102 
0,087 

0,118 
0,101 
0,086 

0,116 
0,099 
0,084 

0,114 
0,098 
0,083 

0,112 
0,096 
0,081 

0,110 
0,095 
0,080 

0,108 
0,093 
0,078 

0,107 
0,092 
0,077 

O,l05 
0,090 
0,076 

0,104 
0,089 
0,075 

18, 0,074 0,073 0,072 0,071 0,070 0,069 0,068 0,068 0,067 0,067 
19, 0,066 0,066 0,065 0,065 0,064 0,064 0,063 0,063 0,062 0,062 
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:646 Vingborr 

Vingborrförsök används till att mäta in situ framför allt lösa till medelfasta 
kohesionsmaterials odränerade skjuvhållfasthet. (Laboratorievingborr före
kommer även.) En vingborr bestär i princip av tvä korslagda stålblad (ving
don) som är fästade vid en stång (vingborrskaft) och ett mätinstrument (fig 
:646). Stålbladen bör vara så tunna som möjligt. Vingdonet pressas i all
mänhet ned i jorden eller förs ned i ett förborrat häl. Därefter roteras ving
donet. Rotationshastigheten är vanligtvis 0,1°/s. Det påförda vridmomentet 
mäts med hjälp av mäthuvudet som kan vara utrustat med en skrivare. Frik
tion eller adhesion mellan stång och omgivande jord kan påverka mätvär
dena om stången inte är skyddad av ett foderrör. Stångfriktionen kan även 
mätas separat om vingdonet är försett med en glappkoppling (vingborr typ 
NHcon). Genom glappkopplingen kan mun mätastångfriktionen innan själva 
vingdonet roterar. Vingborr typ SGI har en skyddskåpa som skyddar ving
donet under neddrivningen och hindrar att lera sätter sig fast på vingdonet. 

Brott sker längs en cylinderformad brottyta vid en vridning som normalt 
motsvarar 2 å 5°. Vid en ytterligare rotation av vingdonet minskar vridmot
ståndet. Skjuvhällfastheten är proportionell mot det vridande moment som 
erfordras för att uppnå brott i jorden. Vridmomentet upptas av skjuvspän
ningar dels längs vingdonets ytterkant, dels längs dess över- och undersidor. 

Om man antar att jordens brottskjuvhållfasthet samtidigt utvecklas 
längs över- och undersidorna och längs ytterkantcn och att skjuvhållfast
heten horisontellt och vertikalt är lika stor (cuh = Cuv) erhålls den genom
snittliga skjuvhållfastheten ur 

-ifu = 6Mmn.i1/7rr:Da 

där D är vingdonets diameter och Mmax det maximala vridmomentet. Vid 
härledning av ovanstående ekvation har vidare antagits att vingdonets höjd 
(H) är två ggr diametern (D). Emellertid visar vissa försöksresultat att skjuv
hållfastheten för en normalkonsoliderad lera kan vara betydligt högre längs 
ett horisontellt plan än längs ett vertikalt plan (anisotropt material). Det 
motsatta förhållandet tycks gälla för överkonsoliderade leror. Dessa skill
nader i skjuvluillfasthct kan medföra att den skjuvhållfasthet som erhålls ur 
vingborrförsök kan avvika avsevärt från materialets genomsnittliga skjuv
hållfasthet. 

Vingborrförsök används även för att bestämma sensitiviteten St enligt [48] 

St = -iJuf(-r:fu)r 

där (r1u)r är skjuvhållfastheten efter det att vingdonct vridits ett antal varv 
och ingen ytterligare hållfasthetsreduktion erhålls. Emellertid påverkas 
(-i1u)r av ändringar av vattenhalten i det tunna skikt där skjuvningen sker. 
Dessutom inverkar friktion längs vingborrskaftet på det uppmätta vrid
momentet särskilt när sensitiviteten är hög. Därvid blir det beräknade vär
det på sensitiviteten ofta betydligt lägre än det som erhålls tex ur fallkon
försök när St> 10. 

Vingborrförsök har även använts till att uppskatta lagringstätheten hos 
friktions- och mellanjordarter. Små ändringar i lagringstäthct förorsakar 
stora ändringar i uppmätt skjuvhå.llfasthet. Stor osäkerhet råder vid utvär
dering av försöksresultaten. 

:647 Andra metoder 

Kohesionsmaterials odränerade skjuvhållfasthet kan grovt uppskattas med 
iskymeter, vikt~ eller trycksondering. 

Iskymetern består i princip av två vingar som kan fällas ut. Vingarna 
trycks ned i jorden hopfällda med en sondstång, varefter de dras upp med 
en lina. Därvid fälls vingarna ut. Den kraft som erfordras för att dra upp 

Fig :646. Principskiss av vingdon 
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den utfällda motståndskroppen registreras [21]. Den odränerade skjuv
hållfastheten kan approximativt uppskattas ur 

7:fu = (1/10)afak 

där atak (P/A) är utdragsmotståndet, P är erforderlig kraft och A isky
meterns area. 

I [34] har emellertid föreslagits en metod för utvärdering av försöksrc
sultaten som tar hänsyn till jordens sensitivitetskvot. 

En mycket gEov uppskattning av r /U kan även göras ur resultaten från 
viktsondering. Ar den odränerade skjuvhållfastheten mindre än ca 10 kN/m2 

sjunker sonden vid 0,25 kN last. En last av 0,5 kN eller 0,75 kN erfordras 
för att sonden skall sjunka vid en odränerad skjuvhållfasthet mellan I Ooch 
25 kN/m2• En last av minst 1,0 kN erfordras när den odränerade skjuvhåll
fastheten är större än 25 kN/m:i. Emellertid påverkar sensitiviteten i mycket 
stor utsträckning sonderingsmotståndet. Ovannämnda värden gäller främst 
för lågsensitiva leror. 

En grov uppskattning av den odränerade skjuvhållfastheten kan även 
göras ur resultaten från trycksondering med maskinsond [21] eller trycksond 
enligt 

1:111 = (1/l5)a5J!Ct':1 

där aspet:i är det uppmätta spetsmotståndet. Även i detta fall torde sensiti
viteten ha stor inverkan. 

Kohesionsmaterials odränerade skjuvhällfasthet in situ kan även upp
skattas ur resultaten frän den s k A-sonden. Denna bestär i princip av en 
jordskruv vars nedre del är rörlig. Efter det att jordskruven skruvats ned 
dras den upp. Den kraft som erfordras för att dra upp den nedre delen av 
jordskruven mäts. Därigenom kan skjuvhållfastheten bestämmas längs ett 
vertikalt plan i jorden [40]. 

:65 Sensitivitet 

Förhållandet mellan kohesionsmaterials odränerade skjuvhå!lfastheter i 
ostört -rlit och i omrört tillstånd (r/u)r benämns sensitivitet. Sensitiviteten 
bestäms i allmänhet med konprov eller med vingborr. Sensitiviteten för 
svenska leror varierar normalt mellan 10 och 30. Är sensitiviteten bestilmd 
genom konförsök större än 50 benämns leran kvicklera. T vissa fall används 
benämningen kvicklcra när sensitiviteten bestämd med fältvingborr är större 
än 30. Kvickleror förekommer främst i sydvästra Sverige, framförallt i 
Bohuslän, Västergötland, Dalsland Värmland och Halland. I Göta älvs 
dalgång finns leror med S<;!nsitivitetstal upp till 500 a 700. 

Den omrörda skjuvhållfastheten (r ,u)r bestäms på prover som rört& om 
för hand eller maskinellt. · 

Enligt ett förslag av SGFs laboratoriekommitte indelas leror med avseende 
på sensitivitetskvoten i lågsensitiva, mellansensitiva, högsensitiva och 
kvickleror enligt följande uppställning. 

Benämning Sensitivitet 
s, 

Lägsensitiv < 10 
Mellansensitiv 10-30 
Högsensitiv >30 

Med kvicklera avses sådan högsensitiv lera som blir flytande vid omrört 
tillstånd (mer än 20 mm intryckning med 60 g 60°-konen). 
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:66 Typiska värden 

:661 Friktionsjordarter 

I fig :661 visas spännings-deformationsdiagram från dränerade direkta skjuv
försök dels för fast lagrad, dels för löst lagrad sand. Vid lös lagring Un=0) 
ökar provets deformation relativt hastigt med ökad skjuvspänning (låg E
eller G-modul). Brottskjuvhållfastheten T I uppnås vid en relativt stor de
formation. När lagringstätheten är hög Un= 1,0) minskar volymen (kon
traktans) vid en last som är mindre än ca hälften till en tredjedel av brottlasten 
och den mobiliserade inre friktionsvinkeln är mindre än 18 å 20°. Därefter 
ökar volymen (dilatans). Denna dilatans beror på att jordpartiklarna för
skjuts inbördes. Brottskjuvhållfastheten uppnås vid en relativt liten de
formation. Vid en ytterligare ökning av deformationen minskar skjuvhåll
fustheten. Vid en mycket stor deformation uppnås ett gränsvärde (T1)r 
(materialets residualhållfasthet) som i stort sett är oberoende av lagrings
tätheten vid försökets början. 

10 =1,0 ( fast lagring) 
Residua!skjuv-

- h~llf~~h~·-

_.,.<! 0 =0(lös lagring) 
/ 

/ 
I 

Defarmatian,.6l 

+ 

10 =1,0-~~-(fast lagring) 

v,,ls;:::=7~;::;::;::::;;:~-;--
", Deformation, Ll.L 

', -- - - \ i:-:;o-
(lös lagring) 

När lasthastigheten är hög och ingen ändring hinner ske av vattenhalten 
såsom är fallet vid exempelvis detonationer och jordbävningar erhålls höga 
porvattenövertryck när den relativa lagringstäthcten är låg Un=0) och höga 
porvattcnundertryck när lagringstäthetcn är hög (/n= 1,0). Vid det sk kri
tiska portalet är brottporvattentrycket lika med initialportrycket och skjuv
hållfastheten är densamma under dränerade som under odränerade för
hållanden. Vid det kritiska portalet är den relativa lagringstätheten ca 0,3. 
Skjuvhållfastheten är därvid oberoende av lasthastigheten. 

Den inre friktionsvinkeln är dels beroende av partikelmaterialets frik
tionsvinkel och dels de enskilda partiklarnas inkilning i varandra. Inkil
ningens inverkan minskar med minskad relativ lagringstäthet och med ökat 
normaltryck mot brottplanet. 

Vid höga normaltryck krossas partiklarna i kontaktpunkterna. Frik
tionsvinkeln minskar med ökat normaltryck när normaltrycket överstiger 
ca 500 kN/m2

• Minskningen är relativt sett större vid hög än vid låg relativ 

171: 6 

Fis :661. Typiska försöksresul
tat från dränerade direkta skjuv
försök med sand 
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lagringstäthet. Det normaltryck vid vilket de enskilda mineralpartiklarna 
krossas minskar med ökad partikelstorlek. Minskningen av rfa' med ökat 
normaltryck är exempelvis av betydelse vid beräkning av mycket höga 
dammars stabilitet och pålars bärförmåga. 

Friktionsvinklarna <pd och rfa', som erhålls ur spännings-deformationskur
vans maximipunkt, är beroende av friktionsmatcrialets relativa packningsgrad 
och gradering samt av jordpartiklarnas storlek och form. Vid varierande 
portal e och lagringstäthet kan rfaa och 'P' beräknas ur sambandet [9] 

tan rp = C1/e (1) 

där C1 är en konstant för en viss given jordart. Relationen bör inte användas 
när ln<O. Endast under speciella förhållanden kan man erhålla ett maxi
malt portal som är större än det som erhålls under laboratorieförhållanden. 

Den inre friktionsvinkel (rfaa)r som erhålls när friktionsmatcrialcts skjuv
deformation är mycket stor är oberoende av initialportalet. Denna frik
tionsvinkcl är ett mått på materialets rcsidualhållfasthet och är betydligt 
lägre än den inre friktionsvinkel 'Pa som erhålls ur spänningsdeformations
kurvans maximipunkt nlir relativa lagringstätheten är hög men är större än 
partikelmaterialets friktionsvinkel rf> /l" 

Vid beräkning av jordtryck, sliintstabilitet och bärighet används i all
mänhet friktionsvinkeln rf>r1• Friktionsvinkeln (Pa)r används vid sådana 
problem där jordmatcrialcts deformation är stor. 

Friktionsvinkeln rf>a uppskattas enligt tabell :661. 

Tabell :661. Uppskattning av inre friktionsvinkel rf> för friktionsmaterial [31] 

Friktionsvinkcl ,:, vid olika 
lagringståthet 
Låg Normal Hög 

Ensgrndcrat 27° 32° 37' 
Mellangraderat 29° 35" 41° 
Välgraderat 30° 37' 44" 

Värdena i tabell :661 gäller för sand med relativt kantiga korn. För fingrus 
och grovgrus ökas de angivna värdena med 1° respektive 2°. När kornen 
är något rundade eller rundade minskas värdena med 3° respektive 5°. En 
högre friktionsvinkcl än 45° bör inte användas vid beräkningar. 

Upprepad på- och avlastning ökar skjuvhållfastheten när den relativa 
packningsgradcn är låg på grund av att jorden packas. När den relativa 
packningsgraden är hög kan upprepade på- och avlastningar medföra en 
uppluckring av materialet och därmed en minskning av skjuvhållfastheten. 

Friktionsvinkeln rf>a eller ef,' påverkas endast i ringa utsträckning av belast
ningshastigheten och provets vattenhalt. Vid exempelvis en tusenfaldig ök
ning av belastningshastigheten ökar skjuvhållfastheten med ca 2 %. Skill
naden i inre friktionsvinke] mellan torrt och fuktigt material är vanligtvis 
endast J a 2°. 

Ofta ger treaxliga tryckförsök en högre friktionsvinkel än treaxliga drag
försök beroende pä den mellersta huvudspänningens inverkan. Den frik
tionsvinkel som erhålls med direkt skjuvapparat typ Casagrande är ofta 
lägre än den som erhålls vid treaxliga försök. För fast lagrat friktionsma
terial är skillnaden av storleksordningen 2° [26}. Vid plant spänningstill
stånd är ef,' ca 2 till 5° högre än när mellersta huvudspänningen är lika med 
den minsta huvudspänningen såsom är fallet vid treaxliga tryckförsök [5], 
[10]. 

Vid treaxliga försök frånskils i allmänhet de partiklar vilkas största di
mension överstiger 1/5-del av provets diameter. Emellertid kan dessa par
tiklar avsevärt påverka skjuvhållfastheten. Det är därför av vikt att största 
möjliga treaxliga eller direkta skjuvapparat används vid grushaltiga 
material. För närvarande är det inte möjligt att tillfredsställande under• 
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söka stenhaltiga material. Sådana materials skjuvhållfasthet undersöks 
bäst in situ med direkta skjuvförsök. Dessa försök är emellertid tids
krävande och kostsamma. 

Partikelmaterialet som sådant har ingen större inverkan på friktions
materialets inre friktionsvinkel utom när materialet innehåller glimmer. 

:662 Kohesionsjordarter 

Odränerade försök 
Den skjuvhållfasthet som utvärderas ur fallkon- och vingborresultaten redu
ceras i allmänhet då jordproverna innehåller organiskt material eller då 
finlekstalet är större än 80. Tidigare har reduktionskoefficienten 0,8 använts 
vid gyttjig eller dyig lera och silt och 0,6 vid gyttja och dy. Vid Statens 
geotekniska institut (SGI) reduceras skjuvhållfastheten med ledning av 
finlekstalet enligt tabell :662a. I vissa fall då provet innehåller organiskt 
material (gyttjig eller dyig silt) reduceras skjuvhållfastheten även när fin
lekstulet är mindre än 80. Någon ytterligare reduktion när jordmaterialet 
är sulfidhaltigt görs inte. 

Vattenmiittade kohesionsmaterials odriinerade skjuvhållfasthet Tfn ökar 
för normalkonsoliderade leror med ökat effektivt övcrlagringstryck a~. 
Kvoten T 11Ja~ beräknas i allmänhet ur följande ekvation 

-r:rufa~ = 0,45w F 

där wF är finlekstalet. Detta samband gäller friimst för leror från Göta 
älvs dalgång. Skjuvhållfastheten överskattas emellertid ofta med denna 
ekvation då sensitiviteten Ur hög. En undersökning [23] har emellertid visat 
att kvoten r1ula~ för svenska leror är i stort sett oberoende av finlekstal och 
plasticitetsindex. Vid dessa undersökningar erhölls 

-r:rufa~ F<i 0,30 

Vid sk svartmocka och leror vilkas sensitivitet översteg 120 är emellertid 
denna kvot ofta större än 0,3. Enligt [36] gäller för normalkonsoliderade 
leror följande samband mellan T fula~ och plasticitetsindexet / p 

T:fula~= 0,11 +0,0037/p 

Detta samband gäller för leror som avsatts i saltvatten. 
Med ledning av den odränerade skjuvhållfastheten föreslår SGFs Jabora

torickommittC att kohesionsmaterial klassificeras enligt tabell :662 b. 
Den skjuvhållfasthet som erhalls ur tryckförsök, konförsök och ving

borrförsök stämmer i allmiinhet inbördes väl överens för normalkonsoli
derade leror medan för överkonsoliderade leror tryckhållfastheten i all
mänhet är lägre än kon- eller vingborrvärdena beroende på förekomst av 
sprickor som inverkar speciellt på tryckhållfasthetsvärdena. Stora avvikelser 
erhålls i vissa fall mellan kon- och vingborrvärdena när jordmaterialets 
plasticitetsindex IP är mindre än 20. 

Skjuvhållfastheten hos leror innehållande sprickor utvärderas ofta med 
odränerade treaxliga försök vid ett allsidigt tryck som motsvarar det totala 
överlagringstrycket. Vissa försök [I] tyder på att cu för en normalkonsoli
derad lera är högre längs ett horisontellt än längs ett vertikalt plan. Det 
motsatta förhållandet synes råda vid överkonsoliderade leror. 

Höga partryck (högt värde på portryckskoefficienten A) erhålls vid odrä
nerade skjuvförsök främst då lerans sensitivitet är hög. Negativa portryck 
utbildas i starkt överkonsoliderade leror. 

Deformationen vid brott är i allmänhet mycket liten (2 å 5 %) särskilt 
när lerans sensitivitet är hög. Brottdeformationen är i allmänhet så pass 

Tabell :662 a. Reduktion av 
skjuvhållfasthet vid högt fin
lekstal 

Finlekstal 
(wF) 

80-100 
J00-120 
120-150 
150-180 

>180 

Tabell :662 b. 
av lera med 
skjuvhållfastheten 

171: 6 

Reduktions
koefricient 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 

Klassificering 
avseende på 

Benämning 

Mycket lös 
Lös 
Halvfast 
Fast 
Mycket fast 

Odränerad 
skjuvhåll• 
fasthet 
'r/11 kN/m~ 

<10 
10-25 
25-50 
50-IO0 
>100 
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liten att lerans inre friktionsvinkel ('fJ0) inte är helt mobiliserad. Enligt [3] w 
erhölls vid direkta skjuvförsök en friktionsvinkel av 9° till 13° för en hög
sensitiv lera medan friktionsvinkeln från treaxliga försök var 25°. 

Sambandet mellan odränerad skjuvhållfasthet 7:fu och vattenhalt IV 

eller portal eoch mellan konsolideringstryck a; och vattenhalt IV eller por
tal e är i allmänhet två räta parallella linjer när skalan för r fu och a; är 
logaritmisk såsom visas i fig :662 [27], [46]. Detta samband kan exempelvis 
användas till att beräkna den ökning av den odränerade skjuvhållfastheten 
som sker vid konsolidering. Vid de långvariga lastförsök som utförts vid 
Skå-Edeby stämde den uppmätta hällfasthetsökningen väl överens med den 
som beräknades ur materialets (r/u/0'~)-kvot [30]. 

Packade kohesionsmaterial är i allmänhet inte vattenmättade (S,< 100 %). (log
Skjuvhållfastheten .:1u ökar därför med ökat normaltryck (ef,u>0°), För

skola)
hållandet mellan skjuvhållfasthet och normaltryck är i allmänhet inte li

Pig :662. Samband mellan vatneärt. När Sr är mindre än ca 70% är portryckskoefficicnten B=O. Vid tenhalt oeh skjuvhållfasthct och 
80 a 90% varierar B mellan 0,2 och 0,4 mellan vauenhnlt och konsoli

Initialportryckct u0 och brottportryckct u1 är främst beroende av vatten deringstryck 

halten vid instampningcn och av instampningsförfarandet. Portrycken u0 
och u1 minskar med minskad vattenhalt. Vid knådning erhålls i allmänhet 
ett högre partryck än när materialet packas genom instampning. 

Konsoliderade-odränerade försök 

Den inre friktionsvinkel Pcu som erhålls ur konsoliderade odränerade för
sök varierar med porvattentrycket vid brott. I [34} rapporteras för lösa nor
malkonsoliderade leror en friktionsvinkel Pcu mellan 12° och 22°. Genom
snittsvärdet som var 17 å 18° varierade inte med kohesionsmuterialcts 
plasticitetsindex. 

Kohesionsmaterials elasticitetsmodul (spännings-dcformationskurvans 
lutning) ökar i allmänhet med ökad skjuvhål!fasthet. Vid sättningsberäk
ning av överkonsoliderade leror anges i [3] E=250 å 500cu. Emellertid p:1-
verkar lastriktningen E-modulcn. Enligt [44] erhölls vid lastförsök på över
konsoliderad lera en högre E-modul då lastriktning,;:n var horisontell än 
när provet var belastat vertikalt. Motsatta förhållandet har erhållits för 
normalkonsoliderade leror troligtvis beroende på skillnader i vilojord trycket. 

Dränerade försök 

Inte heller den friktionsvinkel ef,d som erhålls ur dränerade direkta skjuv
försök varierar avsevärt med materialets plasticitetsindex. Friktionsvinkeln 
<pd varierar vanligtvis mellan 19° och 29°. Genomsnittsvärdet är 22 a23° [34]. 
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Kap 172 Spänningsfördelningen i jord 

Av docent Roland Pusclz 

:1 Totaltryck, portryck, effektivtryck 
:2 Spänningar under yttre last i bruksstadiet 
:3 Spänningar i brottstadiet 
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Deformationer och sättningar, kap 173 

:1 Totaltryck, portryck, effektivtryck 

:11 Statiskt tillstånd 

I ett horisontellt snitt genom en jordmassa verkar normalspänningen a och 
skjuvspänningen -r. Dessa spänningar representerar summan av alla inre 
spänningar i snittet och kallas därför totalspiimdngar. Snittytan skär genom 
mineralkorn och hälrum med vatten och eventuellt gas. Vid gasförekomst 
kan man särskilja två fall. Står gasen i direkt förbindelse med yttre atmos~ 
fären blir gastrycket lika med atmosfärtrycket. Är gasen däremot helt om• 
given av vatten och mineralkorn och följaktligen isolerad från atmosfär
trycket, blir gastrycket beroende av vattentrycket, gasblåsornas storlek och 
vattnets ytspänning. 

Totalspänningarna i jorden vid jämvikt kan anses bli överförda dels ge• 
nom parvatten och eventuell pargas och dels genom direkt kontakt mellan 
kornen. Den del av totalspänningen, som bärs av parvattnet (och pargasen), 
kallas parvattentryck (porgastryck) eller portryck (u) och den del som bärs 
av kontaktytorna mellan kornen, effektivtryck (a'). Effektivtrycket avser 
därvid summan av alla kontaktkrafter på en enhetsyta i det tänkta snittet. 

Om jorden är helt vattenmättad (fig :11 a) blir den vertikala totalspän
ningen i snittet A-A, som W.nks lagt genom ko11taktpu11kterna mellan kor
nen, a=h1gyw+h~gym där Yw är vattnets densitet och Ym den vattenmät
tade jordens skrymdensitet. 

Om kontaktytorna mellan kornen i medeltal upptar a andelar av en en
hetsyta i snittet erhålls enligt definitionen a=o' +(1-a)u. 

Värdet på a utgör enligt noggranna undersökningar endast någon pro
cent av totalytan. Uttrycket kan därför ersättas med det enklare sambandet 
a=a'+u. 

Om partrycket i snittet A-A är Il= (h1 +h2)gyw fås alltså effektivtrycket 
a' =- h2g(ym-Yw) =h2gy', där y' är effektiva skrymdensiteten. 

Fig :Ila 

172: 1 
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1 en naturlig jordprofil är den fria grundvattenytan belägen på visst 
djup under markytan. Över grundvattenytan sugs vatten upp i det konti
nuerliga porsystemet genom kapillärverkan (fig :Il b). Denna verkan åskåd
liggörs enklast med ett i båda ändar öppet kapillärrör med radien r, delvis 
nedsänkt i vatten (fig :11 c). Om rand vinkeln mellan vattnet och kapillär
röret är 0 och ytspänningen o,: (kraft per längdenhet) erhålls ur jämviktsvill
koret sambandet rrr2hcgyw-2rrra cos 0= 0. 

Värdet på o,: är för vatten 7,3· 10-~ N/m (73 dyn/cm). Randvinkeln 0 
bestäms av ytspänningarna i kontaktytorna mellan kapillärröret, vattnet 
och luften. Härav inses att den kapillära stighöjden blir hc= 20:: cos 0/rgyw. 

I jord med sådan kapillär sugverkan råder ett undertryck i porvattnet, 
som i den kapillära zonens överyta når sitt maximum lika med hcffYw· 
Den kapillära zonen antas vara helt vattenmättad. över den kapillära stig
höjden är jorden omättad men innehåller dels vatten som är rörligt under 
inverkan av gravitationen, dels vatten som är kapillärt bundet vid korn
kontakter (porvinkclvatten). Vattnet över kapilfärstighöjden härrör från 
nederbörd och från avdunstning från undre zoner. 

Förekommer gasblåsor i porvattnet råder genom ytspänningen en tryck
skillnad mellan gas och vatten. Antas gastrycket vara lla och vattentrycket 
llw fås ur jämviktsvillkoren för en sfärisk blåsa med radien r (fig :11 d) 

varav 

Ovanför den kapillära zonen bestilms vattentrycket av vattnets ytspän
ning medan gastrycket blir beroende av om gasen står i direkt förbindelse 
med yttre atmosfären eller inte. 

I ett tänkt snitt genom icke vattenmättad jord antas z andelar av en 
enhetsyta utgöras av vatten, a andelar av kontaktytor mellan kornen och 
resten, dvs 1-a-x andelar, av gas. 

Jämviktsvillkoret ger 

(J = a' +xuw+ (1-a-x)ua 

där Uw = vattentrycket och Ua = gastrycket. 
Eftersom a är ett mycket litet tal förenklas ekvationen till 

a=a'+xuw+O-x)ua eller <J=a'+uw+O-x)(ua-llw) 

Parametern X går från O till I när värdet på mättningsgraden går fr.'tn 0 
till 100%. 

För profilen i fig :11 e är totalspänningen a, portrycket u och effektiv
trycket a' (i vertikal riktning) illustrerade och sammanställda i tabellform. 
I intervallet 0-1 antas jorden vara helt torr och under nivån 1 antas jorden 
vara helt vattenmättad. 

Nivå a a'=a-u" 
0 0 0 0 

0-1 gyz, 0 if}'Z1 

{ gyh,{ 0 
gyhl 

-gywh2 g(y/Jl +Y1J1J 
1-2 g(yh1 +Ym=:J -gyw(h2-=2) g(yh1+ywh2+y'z:J 

2 g(yh1+Ymh2) 0 g(yh1 +ymhJ 

2-3 g(yh1 +rmh2+YmZ:i) ifYwZ:i g(yh1 +ymh2+y'z:1) 
3 g(yh1 +ymh2+YmhJ !fYwh:i g(yh1 +ymh2+y'ha) 

, c:1orkyta 

~> ;~7.i-cf;t;;t;ii/;8 
~:;-~~; =-~~~:j 

Icke vottenmottod Jord 
2 Zon med kop1!1ort upp5uget vatten 
3 Vottenmotlod Jord under den fria 

grundvoth.>r1ytan 

Fig :Il b 

Jfr 171 :42 

Schemotisli por Naturlig por 
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Fig :Il c 

Jfr 171 :62 
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:12 Effektiva spänningar vid strömning 

Om vattnet strömmar överlagras det hydrostatiska trycket av ett hydro
dynamiskt tryck (strömningstryck). Förhållandet gäller tex vid genom
strömningsförsök med konstant tryckhöjd (fig :12a). 

Totaltrycket och portrycket på nivån A-A är 

respektive 

Effektivtrycket på denna nivå är därför a'=gli(y' -yw!:J.112/H) 

Detta innebär att jordens effektiva skrymdensitet minskar med beloppet 
iYw vid uppåtriktad strömning, där i=lih:fH är den hydrauliska gradien
ten. Vid nedåtriktad strömning ökar den effektiva densiteten med mot
svarande belopp. Vid nedåtriktad strömning genom ett homogent jord
lager, där tryckhöjden enl fig :12b i porvattnet i snitt A-A är !ih enheter 
lägre än den som motsvaras av den fria grundvattenytan, är den hydrau
liska gradienten nedåtriktcid. Effektiva vertikaltrycket är därför 

a' ~g[yd+h(y' +ywf1h/h)] 

Om tryckhöjden i porvattnct i snitt A- A är lift enheter högre än fria grund
vattenytan, gäller 

a' = g[yd+!t(y'-ywlih/l,)) 

Om tih i detta fall ökas intill dessa'= 0, vilket motsvarar 

'J'w/),./1 =yd+y'h eller i specialfallet d=O 

upphör all inre friktion i jorden, och hydrauliskt grundbrott (kvicksand
fenomenet) uppstår. I praktiken kan detta fall uppkomma vid schaktning 
under grundvattenytan i vattengenomträngligt material. 

:13 Spänningsändring under odränerade förhållanden 

Om yttre last påförs så snabbt att vatten och eventuell gas inte hinner avgå 
från ett jordclemcnt blir portrycksförändringen bl a beroende på om jor
den är normal- eller överkonsoliderad. Varje spänningsändring i jorden 
kan tänkas uppdelad i en isotrop och en anisotrop ändring (fig :13) och 
inverkan av sådana ändringar på portrycket har angivits i [10] under formen 

!iu = B[!iaJ+ A(!ia1 -!iaa)1 

där A och Bär halvempiriska portryckskoefficienter vid vattenmättad jord. 
B anger inverkan av en isotrop spänning:sändring .6.aJ och A inverkan av en 
anisotrop förändring !ia1 -tia~. Andra parametrar har införts för delvis 
mättad jord. 

Värdena på A och B kan bestämmas experimentellt genom mätningar i 
fält och laboratorium. Följande värden är karaktäristiska: 

A B 

Mycket sensitiv, lös lera >! 

Normalkonsoliderad lera 0,5 till 1 

Svagt överkonsoliderad lera 0 till 0,5 

Starkt överkonsoliderad lera -0,5tHI0 0 till I 

Praktisk användning av portrycksparamctrarna kan förekomma vid 
släntstabilitetsanalyser, främst då det är fråga om överkonsoliderade jord
Jagcr rtOJ. 

Fig :12a 

~ o,+o~:
~~ ~ 
Fig :13 
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:2 Spänningar under yttre last i bruksstadiet 

:21 Allmänt 

l friktionsmaterial existerar under inverkan av egentyngden spänningar som 
överförs direkt via kristallkontakterna, medan spänningarna i kohesions
material sannolikt överförs via komplexet katjoner/adsorberat porvatten. 
Då en yttre last påförs ökar normal- och skjuvspänningarna i partikel
kontakterna hos friktionsmaterial om dränerade förhållanden ni.der, vilket 
vanligen är fallet i sådana material. I vattenmättat kohesionsmaterial upp
tar porvattnet hela det av lasten åstadkomna trycket ända tills en i sådana 
material långsamt förlöpande dränering äger rum. Trycket överförs då suc
cessivt till systemet av partiklar och adsorberat vatten. 

:22 Elasticitetsteoretiska samband 
Med utgångspunkt från antagandet av ett lineärt samband mellan spänning 
och icke tidsberoende deformation härledde Boussinesq [1] i slutet av 1800-
talet de grundläggande elasticitetsteoretiska uttrycken för spänningarna i 
ett belastat, viktlöst, halvoändligt medium. Dessa uttryck används ofta för 
uppskattning av spänningstillståndet och de elastiska formförändringarna 
hos en jordmassa. Elasticitetstcorin gliller inte då skjuvspänningarna antar 
värden i närheten av skjuvhållfasthetcn. Tryckspänningar räknas i geotek
niken konventionellt som positiva. 

:221 Punktlast P, halvoändligt medium (fig :221) 

I en godtycklig punkt under lastens angreppspunkt gäller enligt [I] 

a;: = 3P cos5 a/2rr=t 

ar= (P cos2 a/2TT='.!)[3 sin2 a cos a-(1 - 2v)/(I +cos o:)] 

a0 = - (1-lv)(P cost a/2n:z2)[cos a-1/(1 +cos a)] 

Tr;: = 3P sina cos4 a/2TTz2 

:222 Linjelast P, halvoändligt medium (fig :222a) 

Flarnants lösning {4] (se också [7]) ger vid linjelast en enkel spänningsbild 
som motsvarar kompression i radiell led (fig :222b) 

aR = 2P cos a/r,;R 

Hilrav erhålls 

a;: = 2P cos1 a(rr= 

Gz = 2P sin2 a cos2 a/rrz 

i:-xz = 2P sin a cos3 a/,r= 

Flarnants lösning kan också användas för bestämning av spänningarna vid 
lutande linjelast (fig :222c). Härav erhålls 

Gz = 2P cos3 a cos (a-{J)/1tz 

ax = 2P sin2 a cos o.: cos (o: - /J)/.rz 
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:223 Jämnt fördelad last q (eller fundament utan böjstyvhet), 
halvoändligt medium 

Genom integration av uttrycken för punkt~ och linjelaster erhålls spännings~ 
ekvationerna för ytlaster [7], 

a Laststrimla, Jiimlll fördelad last (fig :223 a) 

-,..az=(q/:n) (sino::coso::+o::) 
-"• 

b Laststrimla, triangulärt lasttvärsnitt (fig :223 b) 

a, - (2q/nb)[ax+ //(b- x)] 

T xz ~(2qz/nb)(a - //J 

För banklast med parallelltrapetsformat last
tvärsnitt kan spänningarna beräknas som skillna
den mellan spänningarna för två triangellaster. 

c Cirkulär,jämnt fördelad last (fig :223c) z 
För punkter på symmetriaxeln gäller 

az= q(l-cos:.io::) 

ar= a 0 = (q/2)[(1 + 2v)- 2(1 +v) cos o:: - cos3 o::] 

Trz = (q/2) [(1- Zv)/2+ (I +v) cos o::- (3/2) (cos3 o::)] 

Genom att använda diagram utarbetade av Hansbo för av ar och -Crz (fig 
:223d på följande sida) kan spänningarna beräknas också för andra punkter 
då v=0,5. Kurvorna i diagrammen avser olika värden på r/a. 

d Andra avgränsade ytlaster 

För rektangulära, jämnt fördelade ytlaster kan Steinbrenners influens~ 
värdesmetod [11] användas vid bestämning av a2 • Metoden är baserad på 
integration av uttrycken för punktlaster och linjelaster. Spänningen a,, 
under ett hörn av en rektangulär yta uttrycks som produkten av ytlastinten: 
siteten q och influensvärdet Ju. Jnfluensvärdets storlek erhålls ur fig :223e 
på följande sida. Om spänningen skall beräknas för en punkt inom lastytan 
uppdelas denna i fyra rektangulära ytor för vilka influensvärdena lap 
Ian ... larv beräknas. Den sökta spänningen blir 

Gz = q(Ia1+Iau+la1u+la1v) 

Förfarandet kan också användas vid beräkning av a;; i punkter utanför 
lastytan. 

172:2 

Fig :223a 

« 

t «, 

Fis :223c 
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Pig :223 dl Fig :223 dll 

Fig :223dI-III. Spänningar i ett 
halvoändligt medium påverkat 
av cirkulär jämnt fördelad ytlast 
(enligt Hansbo) 

Fig :223dlU 

Fig :223 e. Influensvärden för 
rektangulär lastyta med jämnt 
för delad last (modifierat efter 
Steinbrenner) 
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Vertikalspänningen och horisontalspänningen i en punkt under en ore
gelbundet avgränsad yta med jämnt fördelad last kan beräknas med hjälp 
av Newmarks influensnät (fig :223f och g). Rutorna är så avpassade att 
de ger ett tillskott, 0,001 q, till vertikalspänningen i punkter på vertikal
axeln genom nätets medelpunkt. 

Lastytan (tex planen över en oregelbunden byggnad) uppritas på trans
parent papper i sådan skala att djupet under lastnivån till den punkt där 
vertikalspänningen söks är lika med sträckan z. Den punkt på lastytan för 
vilken titH!.ggsspänningen skall beräknas placeras i influensnätets medel
punkt och antalet av lastytan täckta rutor räknas. Produkten av influcnsta
let (0,001), rutantalet och lasten per ytenhet ger den sökta spänningen. 
Eftersom superpositionsprincipen gäller kan man vid varierande last in
sätta den aktuella lastintensiteten för respektive ruta. Vid användande 
av diagrammet för bestämning av horisontalspänningcn orienteras pla
nen så att riktningen för den sökta horisontalspänningen sammanfaller 
med influensnätets lodräta axel. 

:224 Böjstyva fundament, halvoändligt medium 

Också för böjstyva fundament kan elasticitetstcoretiska uttryck för spän-
ningarna härledas [13]. 

a Grundsu/a påverkad av lasten P som verkar pli sträckan J-,.. = (fig :224a). 
Under fundamentets centrumlinje gäller för 11 = 0,5 

az = (2P/blrr:) sin o:: (2- sin2 a) 

ax= (2P/bht) sin3 IX 

b Cirkulär platta pdverkad av lasten P (fig :224b) 
För punkter på plattans symmetriaxel gäller för v =0,5 

a z = (P/2n:a2) sin2 IX (3- 2 sin2 IX) 

ar= (P/2n:a'.!) sin" IX 

172:2 

Fig :223 f, längst tv. Newmarks 
influensnät för vertikalspänning 
Oz- Varje ruta motsvarar ett 
spänningstillskott Aoz-0,001 q 
på djupet z, Den sökta spän
ningen blir alltså Oz=0,001 Eqn, 
dilr n - det antal rutor som i dia
grammet täcks av lasten q 

Fig :223 g, Newmarks influens
nät för horisontnlspfinning t:r,i(ax 
och ay)- Varje ruta motsvarar ett 
spfinningstillskott D.a,i'"'0,001 q 
på djupet z. Den sökta spän
ningen blir alltså t11i =0,00I 'i:.q11, 
där n = det antal rutor som i dia
grammet täcks av lasten q 

Fis :224a 

Jfr kap 173 

Fig :224b 
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:225 Last på visst djup 

Vid grundläggning av byggnadsverk läggs fundamenten som regel på visst 
djup under markytan. Inverkan härav på spänningsfördelningen kan vara 
betydande. Den exakta lösningen av de elasticitctsteoretiska spännings
ekvationerna är emellertid mycket komplicerad. För punktlast och linje
last som angriper i ett hål respektive i en slits kan man därför i praktiken 
nöja sig med den i [6) föreslagna approximativa metoden. Beräkningen av 
vertikalspänningen a z sker genom att i de ovan angivna spänningsuttrycken 
insätta ett större djup %Z istället för det verkliga djupet z från lastnivån 
till den punkt för vilken spänningen söks. Faktorn % erhålls ur diagram
met i fig :225a. Vid jämnt fördelad strimlelast kan man använda dia
grammet för linjelast och vid kvadratisk eller cirkulär yta med jämnt för
delad last diagrammet för punktlast. Av exemplet i fig :225b framgår att 
ett ökat grundläggningsdjup ger en spänningsreduktion, speciellt på ringa 
djup under lastnivån. 
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1,2 ]fl 
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:226 Inverkan av begränsad mäktighet hos det elastiska mediet 

Tryckfördelningcn mot det stela underlaget vid punktlast eller linjelast 
kan på grundval av publicerade undersökningar åskådliggöras för v=0,5 
enligt fig :226 (Hansbo). I [12] visas att för det fall då glidningen mot det 
stela underlaget är förhindrad, så kan man vid beräkning av vertikal-
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Fig :226, Inverkan av begränsad mäktighet 
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spänningen i gränsytan till det stela underlaget med god approximation an
vända uttrycken som gäller vid halvoändligt medium varvid man sätter 
z=0,15 h1, där h1 är djupet till det stela underlaget. Metoden kan användas 
också vid oregelbundet avgränsad lastyta varvid Newmarks influensnät 
utnyttjas, se :223. I den övre hälften av det elastiska lagret är vertikal
spänningen approximativt lika med den som beräknas för halvoändligt me
dium. I undre hälften av det elastiska lagret kan vertikalspänningens storlek 
uppskattas genom rätlinig interpolering mellan värdet på spänningen vid 
det stela underlaget och spänningen på halva djupet beräknad med uttrycken 
som gäller för halvoändligt medium. 

:227 Anisotropi hos det elastiska mediet 

Undersökningar har visat att spänningsfördelningen i belastad jord ofta 
skiljer sig från den som elasticitetsteorin föreskriver. För att ta hänsyn till 
den verkliga lastspridningen kan tex Fröhlichs teori användas. 

Fröhlichs [5] metod för spänningsberäkning, som förutsätter att jorden 
är ett anisotropt, lineärelastiskt halvoändligt medium, utgör en halvempi
risk modifiering av Boussinesqs teori för inkompressibla material (1, = 0,5). 
För punktlast med beteckningar enligt fig :221 gäller enligt Fröhlich 

<1;: = (11P/2nz2) cos71 +2 o: 

ar = (11P/2nz2) sin2 o: cos 71 o: 

rr;: = (11P/2nz 2) sin o: cosn i 1 a 

Om koncentrationsfaktorn II sätts lika med 3 erhålls samma uttryck för 
<J2 som enligt Boussinesqs teori. Genom integration kan motsvarande spän
ningsuttryck för ytlaster härledas och praktisk tillämpning av sådana ut
tryck har visat att koncentrationsfaktorn vid friktionsmaterial har värdet 
4-6. För en laststrimla illustreras spänningen a2 under centrumlinjen i fig 
:227 a. Motsvarande spänningskoncentration uppkommer vid kohesions
material som funktion av den lokala plasticeringen vid fundamentkanterna, 
speciellt då det är fråga om små fundament. 

I skiktade sediment är deformationerna vid isotropt spänningstillstånd 
olika i skiktplanens riktning och vinkelrätt häremot. En elasticitetsteoretisk 
motsvarighet till detta fall är ett homogent, ortotropt medium. 

Med hjälp av diagrammet i fig :227b [14] kan man uppskatta inverkan av 
elasticitetsanisotropin på spänningen a~ under centrum av en laststrimla 
för olika värden på elasticitetsmodule~ för horisontell deformation (E11) 
och för vertikal deformation (Ev). 
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En annan vanlig anisotropi hos naturliga jordmassor är skiktvis vari
erande fasthet, tex i lös lera med torrskorpa. Elasticitetsteoretiskt mot
svarar detta fall ett tvålagersystem där det övre lagret har en högre elas
ticitetsmodul (E1) än det undre (E;;). Inverkan av ett fast ytlager på 
spänningsfördelningen under centrum av en cirkulär, flexibel ytlast har 
undersökts teoretiskt av tex Burmister [3] och Odemark [8]. Med Burmis
ters metod kan också spänningarna i flerlagersystem beräknas. Fig :227c 
visar ett exempel med tre olika fasta lager. För cirkulär lastyta på ett två
lagersystem kan Odemarks metod användas. Det övre lagret med tjock
leken h och elasticitetsmodulen E1 tänks härvid ersatt med ett lager med 
samma elasticitetsmodul som det undre lagret (E2). Det tänkta »ekvivalent
lagret» har en höjd (lie), som är en funktion av materialens elasticitetsmo
duler: 

' he = 11hV E1/E~ 

där II bör sättas lika med 0,9. Spänningen <lz i en godtycklig punkt under 
Jastytans centrum på djupet z under gränsytan mellan lagren erhålls ge
nom att i de elasticitetsteoretiska uttrycken insätta djupet (z +he) i stället 
för z. 

:228 Kontakttryck mellan fundament och elastiskt underlag 

För en oändligt styv grundsu!a på ett halvoändligt medium blir kontakt
trycket enligt Boussinesq (fig :228 a) 

a, ~ (2P /nb/) [I/VI - (2x/b)') 

där Pär en last som verkar på sträckan /-H;,o och x äravståndetfråncent
rumlinjen. 

För en cirkulär platta gäller motsvarande uttryck 

a,~(P/2',a') [t/VJ-(,/a)'I 

där a är plattans radie och r är avståndet från centrumpunkten. 

Elasticitetsteorin ger oändligt stort grundtryck under den böjstyva plat
tans kanter. Eftersom oändligt stora spänningar inte kan uppträda i ett 
reellt material erhålls i praktiken lokalt brott längs kanterna med spän
ningsutjämning som följd. Problemet att beräkna grundtrycket med hänsyn 
härtill har behandlats bl a i [9] där spänningsmönstren enligt elasticitets
teorin (Boussinesq) och plasticitetsteorin (Prandtl-Buisman) kombinerats. 
Antas övergången från elastiskt till plastiskt tillstånd äga rum på avstån M 
det x från centrumaxeln i fig :228 a gäller sambandet 

P/2- J:c2P/nbl)[l/Vt-(2x/b)']dx 

+ I"'x [cNc+gyDNq+(b/2-x)gyNy] dx 

där c är kohesionen, D grundläggningsdjupet och Nc, Nq och Ny bärighetsM 
parametrarna för jorden. 110 och randspänningen (AB) markeras som i fig 
:228 b och linjen DB dras ut. Härigenom erhålls en punkt C på den bous
sinesqkurva som gäller vid det reducerade kanttrycket. Denna kurva kon
strueras sedan så att tryckdiagrammet som för ena fundamenthalvan blir 
ABCEF får en mot lasten svarande yta. Fig :228c visar ett exempel på 
grundtryckets fördelning beräknad på detta sätt [9]. Härav framgår att 
kontakttrycket är av Boussinesq-typ vid normal säkerhet mot grundbrott 
vid grundläggning på visst djup. Med tiden sker sannolikt en utjämning 
av kontakttrycket i sådana fall där krypningen är av stor betydelse såsom 
i lera. 

172:2 

Fiq :228 a. Kontakttryckets för
delning under en oändligt styv 
platta på elnstiskt underlag (cnl 
Boussinesq) 
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Fig :228 b. Kontakttryckets för
delning enligt Schultze. Kombi
nntion av elastiskt och plnstiskt 
tillstånd 
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För ett fundament grundlagt på överytan av friktionsjord är kanttrycket 
noll. 

För fundament med ändlig böjstyv/Jet (O<EI <=) blir kontakttrycket en 
funktion även av plattans böjstyvhet. Den äldsta metoden att beräkna 
kontakttrycket i detta fall baseras på jordens bädd(nings)modul k .. Kon-
takttrycket blir ~ 

där y = sättningen 

Bäddmodulen k
8 

kan enligt VesiC beräknas ur sambandet 

"·~---
k, ~ (0,65 Ib) (VE,b' IE, I,) [E,/(l - v;)] 

där b = plattbrcddcn 

E 1 = jordens elasticitetsmodul 

Eb = plattans elasticitetsmodul 

Ib = plattans tröghetsmoment 

v:; = jordens kontraktionstal 

För fundament med ändlig böjstyvhet på friktionsmaterial kan man grovt 
uppskatta tryckfördelningen och böjande momentet med hjälp av bäddmo
dulen och teorin för balkar och plattor på elastiskt underlag. För kohe
sionsmaterial, speciellt då förkonsolideringstrycket överskrids, är denna 
teori inte användbar. I sådana fall måste tryckfördelningen bestämmas ge
nom ett passningsförfarande baserat på en konventionell beräkning av 
sättningens storlek varvid hänsyn tas till fundamentets böjllghet. 

:23 Överslagsberäkningar för ytligt belägna fundament 

Under antagande av jämnt fördelat kontakttryck kan man med godtagbar 
noggrannhet beräkna vertikalspänningen under centrum på cirkulära eller 
långsträckta fundament genom att anta att influensvolymen i marken be
gränsas av ytor i lutningen 2:1 från fundamentkanterna (fig :23a). Ur 
figuren erhålls för en grundsula med medellasten q = 0'0 

qb ~ a,b, ~a,(b+2z/2) 

varava.i:= q/(l+z/b) 

För kvadratiska fundament gäller på motsvarande sätt 

a,~ q/(l+z/b)' 

och för rektangulära fundament med längden / 

a, - q/(l +z/[) (l + z/b) 

Den antagna spänningsspridningen ger en relativt god bild endast av 
vertikalspänningen i punkter under lastens centrum. Som framgår av jäm• 
förelsen i fig :23 b är dock spänningen för ett djup motsvarande halva dia
metern endast ca 60 % av det elasticitetsteoretiska värdet. Eftersom det 
största bidraget till konsolideringssättningen ges av lerlagret närmast fun
damentet är man om det gäller kohesionsmaterial därför på osäkra sidan om 
spänningarna beräknas enligt 2: I-metoden. Då man vid användandet av 
2 : I-metoden inte tar hänsyn till den spänningsreduktion som i verklighe
ten uppkommer vid grundläggning under markytan minskar dock betydligt 
felet hos den beräknade vertikalspänningen. 
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Pig :23 a, Approximativ tryck
fördelning i jorden under grund
sula 
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Fig :23 b. Jämförelse mellan 
tryckfördelningen enligt elastici
tetsteorin och 2:1-metoden för 
cirkulär ytlast 
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:3 Spänningar i brottstadiet 

:31 Allmänt 

Brottillståndet i jorden beror på lasttyp och randvillkor. Man kan urskilja 
två gränsfall. I det ena fallet råder brottillstånd endast i en yta (glidyta) 
medan jorden på ömse sidor om denna yta befinner sig i elastiskt eller 
viskoelastiskt tillstånd. I det andra gränsfa1let befinner sig hela jorden, eller 
en av glidytor begränsad zon, i brotti1lstånd. 

Man kan visa att genom varje punkt går två glidytor, vilka skär varandra 
under vinkeln 90°±4,. Man får sålunda inom brottzonen ett nätverk av 
glidytor längs vilka rörelserna i jorden äger rum. Ibland kan båda de beskrivna 
brottyperna inträffa samtidigt, och man talar då om ett kombinerat brott. 

Så länge jorden befinner sig i jämvikt måste spänningstillståndet i glid
ytan eller brottzonen tillfredsställa såväl jämvikts- som brottvillkoret. För 
ett jordelement i glidytan gäller då i xz-planet (fig :31) 

OaxfOx +OrxiOz = o 

8azf8z+Orzxf0x =gy 

[(az+ax)/2+ c cot 4,] sin 4>-V(a2 -axY'-/4+r~xz = 0 Fig :31 

På grund av en ständig krypning i jorden måste man beakta den ändring 
i brottvillkoret, som inträffar i sensitiva jordar, när skjuvspännings/defor
mationskurvans maximivärde passeras. Sålunda kan skjuvhållfastheten i en 
punkt av en potentiell glidyta motsvara maximivärdet, i en annan residual
värdet. 

:32 Brottillstånd i ett halvoändligt medium enligt Rankine 

Vid plan, horisontell överyta utgör varje vertikalsnitt ett symmetriplan, i 
vilket skjuvspänningar inte uppträder. Skjuvspänningarna r är således noll 
även i horisontalplanet, och vertikal- och horisontalspänningarna är huvud~ 
spänningar. 

För ett element på djupet z under överytan är den vertikala huvudspän
ningen av=gyz. Den horisontella huvudspänningens (ah) värde beror på 
om partiklarna i mediet förskjuts mot eller bort från varandra. I det förra 
faUet är ah största huvudspänning vid brott. Detta betecknas som passivt 
brottillständ. I det senare fallet, aktivt brottillstånd, är däremot av största 
huvudspänning vid brott (fig :32a). Fig :32a 

Värdena på horisontaltrycket i passivt och aktivt tillstånd ahp respektive 
a11a kan beräknas ur geometriska samband i Mohrs spänningscirkel vid 
brott (fig :32b). 

Om man antar att mediet uppfyller brottvillkoret r1=c+a tan cp erhålls 

""• ~ [(1 +sin p)/(1- sin p)]gyz+ [2 cos p/(1-sin p)]c - N0 gyz + 2c )IN;: 

"ha~ [(I - sin p)/(1 + sin ,f,)Jgyz- [2 cos ,f,/(1 +sin p)]c - gyz/N.- 2c/VN,, 

där N0 ~ (!+sin ,f,)/(1- sin ,f,) ~ tan' (45° + ,f,/2) 

Brottytornas lutning i mediet framgår av Mohrs spänningscirkel och fig 
:32c. 
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AktM tillstånd 

Fig :32b Fig :32c 

:33 Kötters ekvationer 

Ur jämvikts- och brottvillkoren i :31 kan man härleda förenklade uttryck, 
kallade Kötters ekvationer. För ett element i en brottzon i friktionsmaterial 
begränsat av fyra krökta brottytor enligt fig :33 gäller sambanden 

fJp/fJs+ 2p tan ,f,(Ov/Os) + C)' sin (v+,f,) = 0 

Öp/Ör- 2p tan ef,(fJv/fJr)- gy cos v = 0 

Kötters ekvationer beskriver spänningstillståndet i en glidyta eller i en 
brottzon. Med tillämpning av Cou\ombs lag erhålls sambandet 

0-rJös+ 2-r(Ov/Os) tan r/>+ gy sin r/> sin (v+ ,f,) = 0 

Motsvarande ekvat:oner kan härledas också för material med kohesion. 
De kan tex användas för härledning av uttryck för markbärighet och jord
tryck [2]. 
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Kap 173 Deformationer och sättningar 

Av professor Sven Hansbo 

:1 Allmänt 
:2 Jordars deformationsegenskaper 
:3 Beräkning av sättningars storlek 
:4 Beräkning av sättningars tidsförlopp 
:5 Praktiska synpunkter på sättningsberäkning 

Litteratur 

Hänvisningar 
Jordarternas egenskaper, kap 171 
Spänningsfördelningen i jord, kap t 72 

:1 Allmänt 

:11 Reologiska betraktelser 

I jord uppträder mycket komplicerade reologiska fenomen. En av anled
ningarna härtill är att jorden innehåller vatten och oftast även gaser samt 
fasta korn, som j hög grad varierar till storlek, form, hållfasthet och ke
misk sammansättning. Härtill kommer i finkorniga jordar sorptionskraf
ternas inverkan och den gradvisa förändring i parvattnets jonkoncentration 
(urlakning eller tillförsel av främmande element), som inträffar på grund 
av nedsipprande regnvatten eller grundvattenströmmar, samt i mindre fin
korniga jordar - ovan grundvattenytan - ytspänningskrafter i grfins
ytorna gas-vatten-korn och olika cementerande krafter mellan kornen. Vissa 
generella slutsatser kan dock dras enligt följande. 

Sambandet mellan spänning och deformation beror i mycket hög grad 
på hur jorden tidigare varit belastad (jordens spänningshistoria). Det är 
oftast inte lineärt och är i regel tidsberoende. Deformationshastigheten har 
stor betydelse. I täta jordar intr1l.ffar en tidsbunden deformation på grund 
av långsam utpressning av porvatten. Krypnings- och relaxationsfcnomen 
förekommer i sjfilva kornskelettet. Jorden uppvisar hysteresis. Ibland in
träffar deformationshärdning (skjuvhållfastheten växer under skjuvningen), 
ibland dess motsats, sensitivitet (skjuvhål!fastheten minskar under skjuv
ningen). Omrörda leror stelnar åter mer eller mindre genom tixotropi. 

Såväl teori som försöksresultat visar, att de spänningar, som upptas i 
porvatten och porgas, endast har inflytande på jordens tidsbundna defor
mation men inte på den slutliga. Denna bestäms endast av de effektiva spän
ningarna mellan kornen. 

:12 Deformationstyper 

Spänningsbilden har avgörande betydelse för deformationstypen. Ett iso
tropt (hydrostatiskt) spänningstillstånd ger upphov till volymändring, 
medan ett deviatoriskt spänningstillstånd i huvudsak ger upphov till form
ändring men även till volymändring genom dilatans (utvidgning) eller kon
traktans (sammandragning). Deformationernas storlek och deformationstypen 
hänger också intimt samman med hur nära brottstadiet man befinner sig 
(säkerheten mot markgenombrott). Man kan därför inte studera sättnings
problemet utan att samtidigt studera hållfasthets- och bärighetsproblemen i 
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jorden. Förutsättningen för teoretiska beräkningar av sättningar är ge
nomgående att brottsäkerheten är betryggande. 

Man skiljer vanligtvis mellan momentana sättningar (även kallade ini
tialsättningar eller elastiska sättningar), konsolideringssättningar och vis
kösa elasto-plastiska sättningar (även kallade sättnin~ur till täljd av sido
pressning). 

Med momentana sättningar avses sfidana deformationer som inträffar i 
omedelbart samband med lastökningen i jorden. Detta innebär att de ofta, 
men därför inte som regel, är av elastisk natur. Ju långsammare lasten på
förs, desto större andel intar krypningen (och eventuellt även konsolide
ringen) av den totala momentana deformationen. De momentana sätt
ningarna uppkommer i huvudsak genom formändring. 

Med konsolideringssättningar avses sättningar uppkomna genom volym
minskning. Konsolideringen åtföljs därför i vattenmättade jordar alltid av 
en vattenutpressning som till storleken direkt svarar mot volymminsk
ningen. Man skiljer mellan primär och sekundär konsolidering. Med primär 
konsolidering avses den hydrodynamiskt fördröjda delen av volymminsk
ningen. Med sekundär konsolidering avses volymminskning genom kryp
ning i »jordske!ettet)>. Krypningen sker emellertid så långsamt, att den 
hydrodynamiska fördröjningen av deformationen blir av underordnad be
tydelse. 

De två förloppen är i praktiken invävda i varandra och därför svårskilj
bara. 

Med viskösa elasto-plastiska sättningar avses lungtidssättningar upp
komna genom formändring i jorden. Deras andel i totala sättningen ökar 
efterhand som skjuvspänningarna i jorden närmar sig skjuvhällfastheten. 

:13 Vanliga deformationsorsaker 

Sättningarna uppkommer vanligen genom någon av följande faktorer: 

a Yttre last 
Sättningar till följd av yttre last behandlas utförligt i följande avsnitt. 

b Dynamisk inverkan 
Sättningar genom dynamisk inverkan inträffar ofta vid pålslagning, vibrering, 
tung trafik, svängningar i maskinfundament m m. Risken för sättningar blir 
särskilt påtaglig i löst lagrad friktionsjord. Sättningarna inträffar härvid till 
följd av omlagring av kornen till en störr.! täthet. Undersökningar har visat, 
att det speciellt är stötvågornas acceleration, som gynnar omlagringen men 
även väghastigheten syns inverka. Enligt [4] kan en omlagring ske redan 
när svängningsvägorna uppnått en acceleration av 0,2 g-0,5 g eller en has
tighet av 3-10 mm/s. 0,1 g brukar betraktas som en säker undre gräns. J 
[31 redovisas emellertid ett fall där fundamentet till en kran, arbetande vid 
en frekvens av 7 Hz och en medelaccelcration av 0,004 g, under 30 år fick 
stora sättningar i medelfast lagrad sand och grus. Problemet om vibra
tionernas inverkan på sättningarna är alltså tämligen dåligt utrett. 

Den typ av vibrationer som inträffar under pålning och spontning syns 
ge en mera vidsträckt effekt än tex den typ som uppstår av högfrekventa 
vibratorer för packning av jord. I det senare fallet är inverkan begränsad 
till endast en eller annan meter från vibrationskällan. Det är vidare san
nolikt, att den »djupeffekt>> som erhålls vid pålnings- och spontningsar
beten, ger större sättningar än den relativt ytliga effekten av ytvibratorer 
och trafik. 

Upprepade på- och avlastningar ger upphov till sättningar, som avtar 
med varje ny belastningscykel. Sättningarna är i regel direkt proportionella 
mot logaritmen för antalet på- och avlastningar. 
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c U11da11press11i11g vid på/11i11g och spo11111ing 
Undanpressning vid på!- och spontslagning åstadkommer förskjutningar i 
jorden och därmed sättningar. De största förskjutningarna inträffar visser
ligen inom det grundschakt, där pålningen och spontningen sker (hävning 
av schaktbotten), men förskjutningarna kan vara betydande även i omgiv
ningen och där åstadkomma skadliga sättningar. Förskjutningarna ger i 
friktionsjord upphov till omlagring av jorden, i lera till en störning av lerans 
struktur som kan ge konsolideringssättningar. 

d Åi1dring i gr1111dvatte11stå11d och gru11dvatte11ström11i11g 
En sänkning Åhw av grundvattenytan ger ökat effektivlryck i jorden, mot
svarande en tillskottslast av Åhwg(y-y') under den nya grundvattenytan. 
Det ökade effcktivtrycket medför sättningar. 

En höjning av grundvattenytan kan under vissa omständigheter också 
ge sättningar. Detta beror på att jordens skjuvhällfasthet minskar genom 
minskande effektivtryck. Därmed kan, särskilt om brottsäkerheten i jorden 
under den givna yttre lasten är läg, skjuvdeformationer inträffa, åtföljda av 
vertikalsättningar. 

Svängningar i grundvattenytan ger liksom upprepade på- och avlast
ningar upphov till sättningar med avtagande tendens. 

Grundvattenströmmar ger strömtryck på kornen, som - beroende på 
strömriktningen - kan medföra minskning eller ökning av cffektivtrycken. 
I det förra fallet kan stora risker föreligga om effektivtrycket i jorden a'-rO 
(hydrauliskt grundbrott). Strömmarna kan även tvätta ur finare korn och 
därmed åstadkomma ökad porositet (lösare lagring). 

Erosion ger påtagliga risker för undcrminering och sättningar i brofun
dament cd, belägna i öppet, strömmande vatten. 

e Schak111i11gsarbeten 

Vid bortschaktning av jord åstadkoms spänningsförändringar i jorden, 
vilka självfallet åtföljs av deformationer. Den ur sättningssynpunkt farli
gaste förändringen sker genom att horisontaltrycket i jorden intill och i 
schaktväggarna minskar eller nedgår till noll. Härigenom uppkommer devia~ 
torspänningar i jorden, vilka verkar starkt sättningsbefrämjande. Risken 
för stora deformationer ökar allteftersom man närmar sig brottillstånd i 
jorden. 

:2 Jordars deformatioosegenskaper 

:21 Karaktäristiska moduler 

:211 Tryckmodulen K 

Med tryckmodulen K avses här den volymlindringsmodul som uppmäts 
under isotropt spänningstillstånd. Den definieras vanligen genom sam
bandet 
K = dp'/dt:v (tangentmodul) 
eller 
K = Åp'/!:::.t:v (sekantmodul) 

där p' = effektivt isotropt tryck 
Sv = relativ volymändring 

Tryckmodulen K kan uttryckas empiriskt genom sambandet 
K = k 111 p; (p'fp;>1-a 
där k 111 = tryckmodultalet 

<X = spänningsexponent 
p = jämförelsetryck (isotropt) 

173:2 
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Enligt Brinch Hansen kan tryckmodultalet för en friktionsjord uttryckas 
som funktion av portalet e genom sambandet km=a·eq, där a och q är 
konstanter. 

Värdena på lem och a bestäms genom triaxialförsök med isotropt spän
ningstillstånd under dränerade förhållanden. 

Relativa volymminskningen 

e ~ JP' dp' 
v P'o K 

kan enligt tangentmodulteorin beräknas till 

ev= (1/k111a) [(p'/pj)rJ.-(p~/PjYt] 

om a:90 och 

ev= (l/k 11) In (p'/p~) 

oma=O 

Enligt sekantmodulteorin erhålls 

ev =b.p'/K 

och vidare ärex=e11 =cz=Mv 

Tryckmodulen brukar sällan bestämmas i Sverige men däremot ofta utom
lands. 

:212 Elasticitetsmodulen E och kontraktionstalet v 

Vid statisk belastning av en idealelastisk kropp upplagras allt deformations
arbctc, uträttat av de yttre krafterna, som potentialcnergi och återvinns helt 
vid avlastning. Under såväl på- som avlastning gäller därvid villkoret, att 
jämviktsvillkoret kontinuerligt skall upprätthållas. 

Elasticitetscgenskaperna definieras exempelvis av skjuvmodulen (=form
förändringsmodulen) G och tryckmodulen ( =volymförändringsmodulen) 
K. Ur dessa moduler härleds elasticitetsmodulen E och kontraktionstalet 
v, varvid 

E ~ 3G/(I +G/3KJ och 

v ~ (1- 2G/3KJ/(2 +2G/3K) 

För ett inkompressibelt material (K->-co), tex vattenmättad lera under 
odränerade förhållanden (momentana deformationer), erhålls 

E=3G och 11=0,5. 

Relativa kompressionen blir 

ex= (1 / E)[u: -v(u; +u:)] 

e =(I/E)[u; -v(u: +u:)]11 

e, ~ (1 /E)[a; -v(a~ + a~)] 

Talet om elasticitetsmodul och kontraktionstal för en jordart är rent 
fiktivt. Att man likväl söker ange och finna dessa elasticitetskonstanter 
beror på att elasticitetsteorin är matematiskt väldefinierad och att beräk
ningsexempel baserade på elasticitetsteorin är lösta för ett stort antal last
fall. 

Elasticitetsteorin kan användas med fördel för beräkning av momentana 
sättningar i normalkonsoliderad lera och såväl momentana som långtids
sättningar i överkonsoliderade jordar, exempelvis morän. 

Jfr 151:33 
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För beräkning av momentana sättningar i normalkonsoliderad lera kan 
man anta E"" 150 -,;tu• där Tfu = lerans odränerade skjuvhållfasthet. I överM 
konsoliderad lera torde man för momentana sättningar behöva räkna med 
E,,., 250 a 500 1:1u, i morän och moränlera med E"" 150 a 500 MN/m2• För 
beräkningar, inkluderande såväl momentana som långtidssättningar i överM 
konsoliderade jordar, syns man med nuvarande brottsäkerhetskrav behöva 
reducera E till 50 a 70 % av ovan angivna värden. 

I vattenmättade finkorniga jordar sätts v= 1/2 vid beräkning av moM 
mentana sättningar. I övrigt brukar man anta v= 1/3. För en friktionsjord 
med friktionsvinkeln </,' kan man anta 

v ~(I-sin 1')/(2- sin 1') 

:213 Kompressionsmodulen M 

Kompressionsmodulen M för en jord definieras vanligen genom sambandet 

M = da'/de (tangentmodul) 

eller alternativt 

M = 6.a'/1::,,.e (sekantmodul) 

I senare fallet är M= lfmv, där mv är den av Terzaghi introducerade voM 
lymkompressibiliteten. 

Kompressionsmodulen bestäms ur ödometerförsök på representativa 
jordprover. Den är alltså endast r.::levant för det spänningstillstånd som 
råder i ödometerförsöket, dvs föra:= a~ = K0a:, där K0 =koefficienten för 
vilojord tryck. 

Modulen M får inte förväxlas med tryckmodulen K eller elasticitetsmoM 
dulen E. Antas jorden ha kontraktionstalet v, dvs om K0 =v/(1-v), fås 
sambandet 

M ~E(I -1,)/(1 +v)(l -2v) ~ 3K(l -v)/(I +,,) 

eller, uttryckt i ,p', 

M = E(2-sin cfo')/sin </,'(3- 2 sin cfo') = 3K/(3- 2 sin</,') 

Tangentmodulen M kan uttryckas genom sambandet [6] 

M = ma;(a'/a;)1-P 

där m = kompressionsmodultalet 
fJ = spänningsexponent 
a' = effektivt vertikaltryck a; = jämförelsetryck 

Värdena på m och fJ bestäms genom ödometerförsök. 
Enligt BrinchMHansen kan kompressionsmodultalet m för en friktionsM 

jord uttryckas som funktion av porta!et e genom sambandet m=b·er, där 
b och r är konstanter. Nyare undersökningar [l] visar att man för en norM 
malkonsoliderad friktionsjord kan skriva m~ 250· eQ3 ,7/Cu, där e0 =begynM 
nelseportalet och Cu = graderingskoefficienten. 

Några typiska a- eMkurvor och motsvarande modul värden för grus och 
lera visas i fig :213a och fig :213b på nästa sida. 

Man finner att kompressionsmodulen för morän och överkonsoliderad 
jord är i det närmaste konstant, dvs att fJ"" I. För normalkonsoliderad sand 
finner man att fJ varierar mellan 0,2 och 0,6, för normalkonsoliderat grus 
mellan 0,4 och 1,0 [1]. För normalkonsoliderad lera varierar {J mellan O och 
- 0 5. För kvickleror finner man de numeriskt största negativa /JMvärdena. 

Jfr 171:52 

Se 171: 322 
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Effektivt nonnoltryck IT; !(N/m2 kN/m2 

0o SOO 10.:0 1500 2000 tOO•Hf,,-,------c,,--,--7 

. § 
• 5 f's,ss;:f::s:--t--t--1 
' 
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Fig :213a. Kompression c och 
kompressionsmodul M som 

15 '--------'----'---'----~ funktion av effektivt normal0,'----~soo'-----,ooo-'-----,Jsoo~~,oooc"l,:1{Ani
%0 trycka' för åsgrus från Gävle 

EffektM normollryck u' 

, Effektivt normaltryck cr,'k11/m2 
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Fig :213b. Kompression r; och 
0 ____.) ' ' kompressionsmodul M som 

,o~-~--~-~--~-~ funktion av effektivt normaltryck 
% 0 ~ 20 l.O sokN/m2 a' för kvicklera från Göteborg 

Effokhvt normol!rydi ri 

Relativa kompressionen i vcrtikalbd 

J
a' 

c~ = , (da'/M)
• "o 

kan enligt tangentmodulteorin beräknas till 

e, ~ (l/mµ)[(a'f,1;)P-(a;1a;)PJ om~ajaO 

ez = (1/m) In (a'/a~) om/3=0 

För en lera med /J = 0 finner man med 1ildre betcckningssätt 

m = in IO[(lg 2)/t·2] = 0,69/e2 

Konstruktionen av m för fJ=O och /J"F-0 visas i fig :213c, d och e. 
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I : : 1! j-' I I I uIl I I < 

1;,, 
--

' iI I I i 
I I< I I'. 

I I I 
1 ,1 I I 1..1 111 

11117- I I I 
LJ.....J.V-Kurva ri!od direkt I I I<
~~~på forsoksvordeno f---'--!-- ' ' I I il, I I; 

1 I I I '\ I il I . 1: 
i I : ~ I I Iw-EltifflTi'l~<de-p '+1 "i'" I ·~ l.i~11{m 

I 

" i I ' ,_ 1 ' 
1 
l+['it ':1 ' 11 ' ' ' ' : 
F="'I ..l - J:1 ' I I I I I : 

mp ',,, _ ... -1- ' I I -j· 
I ' t ,: ' -1 I ' I 11 \ II I rc 107.0, ~ µI I I I, I I' , 

! 
' ' : IL ' I' 

log~ ' 
I I I i I i I I 

skola ' ' linskolo ' 
Fig :2l3c. Bestämning av parametrarna 111 och fJ i fallet {J>O Fig :2l3d. Tolkning av modultalet m fallet 
(friktionsjord). I allmänhet måste något konstant värde C adderas /J=O (normalsensitiv lera) 
till de avlästa värdena för att kompressionskurvan skall bilda 
en rät linje i loglogdiagrammet. För den räta linjen gäller att 
r;= 1/m{J för a'=a1, och linjens lutning är fJ: 1 
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rt/ 2.7oj 
, I II ' I LI ; I 

' 
' ! ! I I ! I I:; I 

I I I I\ 
! I-4t"'I I I' 

I 
' 

I ! 1 :1 i I 
! .' I . :--! ,, ~-Ll ~-I 

I I 1:111Lt För bestämning
1 \ I , 1i 1-n;--,-1- t-! av (J används 

! I t\1--N 1_1.i.: sambandet 
I ' :ff2 1: i/C ~l(21P-1J

I ' 1 2 m/J ,
,ii.: z1/ml i\• :1 -I ! " vorur /J bestäms

'4\" i I' 
genom possning 

! ' 4\)U =fI I I I L 

I I I I I l''i \ ! ' 
I ! ;fi"' 11,1, 1 

-:ro,nge~t (ör !;': ~· -,! _J 
I I I ! ! I' i 1, 1: I- ! 11 Il ' ' ' 

0 I I ! I ! I I! : l i 11 

Relativa kompressionen i horisontalled blir 

ex=ey=O 

Om referenstrycket a; väljs till l00 kN/mz finner man att mi regel har 
värdet 2,5· 10:1-5· !03 för bottenmorän och överkonsoliderade sedimentära 
friktionsjordar, 102 

- 103 för normalkonsoliderad sand, 2-150 för över
konsoliderad lera och 2-10 för normalkonsoliderad lera, där i sistnämnda 
fallet de lägsta värdena gäller för negativa ,B-värden. 

:214 Pressiometermodulen Ev 

Namnet pressiometermodul härrör sig frZm den genom den franske ingen
jören M6nard utvecklade pres~iometern (tidigare även kallad geocel!en). 
Filosofin bakom pressiometern är att genom provbelastning in situ be
stämma jordens formändring under ett p{tlagt skjuvspänningstillstånd. 
Provbelastningen görs med en cylindrisk mätkropp som sänks ner i jorden 
i ett förborrat hål. Mätkroppen består av en mittcell och två ytterceller, När 
trycket i cilierna ökas får mun i jorden mitt för mittcel!en en plan, radiellt 
riktad deformation utåt. 

Tillskottsspänningarna under pressiomcterförsöket ger (se fig :214 a) 
upphov till ett rent deviatoriskt spänning.>tillstånd omkring det un.prung
liga horisontella in situ-trycket i jorden cr~ 11 , dvs D.a;=o och ila;= -Åcr;,.,, 

där Åcr; = den av pressiometern åstadkomna tryckökningcn i radiell led 
mätt från a~,c 

Pressiometermodulen som definierar jordens deformationsmodul i ra
diell led blir då enligt elasticitetstcorin 

EP = (I +t')(Åa;/Åer) 

Om volymökningen Å V i mätccllen mäts från den volym V
0 

(och de, 
mätcel!sradie r 0) som svarar mot a~h' erhålls 

Å V/ V0 = 2ilr/r0 = 2Åer varav 

Ev= 2(1 + v)Åa;/(ÅV/ V0) 

Prcssiometermodulerna brukar - beroende på lagringstäthet och övcr
konsolideringsgrad - ha värden om l00-50 000 kN/m2 för sediment av 

Pig :213e. Bestämning av para
metrarna III och /J i fallet {J<O 
(exempelvis kvicklera) 

T 

Fis: :214:t 

"'I C li,,_.,,. < ' 
0 O,S 1 1,S 2 2,S 

Pressrometertryck,drMN/m2 

Fig :214 b. Exempel på pressio
meterkurva erhållen i }>kalixmo
räUJ>. Krypkurvan är redovisad 
i förstornd volymskala och avser 
volymändring vid konstant pres
siometertryck under tiden 30 
sekunder till 2 minuter. Lut
ningen hos tangenten till brutto
kurvan (krypning inberäknad) 
är ett mått på inverterade pres
siometermodulen. In situ-trycket 
a 011 och motsvarande~ pressio
metervolym Vo kan anses mot
svara den punkt där tangentens 
nedre del möter bruttokurvan 
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friktionsjord och 20 000-150 000 kN/m~ för moränjordar. Försöket lämpar 
sig inte för normalkonsoliderade kohesionsjordar eller lätt överkonsoli
derade kohesionsjordar, där den tidsbundna vattenutpressningen (kon
solideringen) blir avgörande för deformationsförloppet. 

:22 Faktorer som påverkar jordars deforrnationsegenskaper 

:221 Förkonso!ideringstryck 

Deformationens storlek beror i mycket hög grad på jordens spännings
historia. Dels kan de geologiska processerna ha medfört att markytan ero
derats ned så att den nu ligger betydligt lägre än tidigare, dels kan under
grunden tidigare ha varit belastad med byggnader eller med jord som seder
mera schaktats bort. Å andra sidan kan markytan nyligen ha belastats med 
fyllningsmassor. 

Det vertikala överlagringstryck för vilket jorden en gång konsoliderats 
kallas med geotekniskt språkbruk för konsolideringstryck. Vid laster över 
förkonsolideringstrycket blir värdet på deformutionsmodulen i regel avse
värt lägre än vid laster under förkonsoHderingstrycket. Skillnaden är myc
ket markant vid finkorniga jordar, jämför fig :213 b, speciellt vid kvickleror. 
När förkonsoHderingstrycket överskrids inträffar vidare vattenutpressning 
och krypningsfenomen, varför deformationsmodulens värde blir starkt tids
beroende. Vid finkorniga jordar brukar deformationsmodulem värde, 
speciellt ovan förkonsolideringstrycket, därför rutinmässigt bestämmas 
genom 1-dygnsbelastning i ödometer av 2 cm tjocka. dubbelsidigt dränerade 
jordprover. Vid grovkorniga jordar kan lasttiden ofta inskränkas till 
några eller ett tiotal minuter. 

Förkonsolideringseffekten hos en friktionsjord torde genomgående för
loras vid provtagningen. Deformationsmodulen för tryck lägre än för
konsolideringstrycket blir därför lägre för upptagna prover än för den 
ursprungliga jorden in situ. Ett nära korrekt värde kan emellertid erhållas 
genom förkonsolidering av provet i ödometern eller triaxialapparaten med 
åtföljande avlastning. Deformationsmodulen för tryck under förkonsoli
deringstrycket bestäms därefter på komprcssionskurvans återbelastnings
gren. Vid pressiometermetoden, som är en in situ-metod, förstörs inte för
konsolideringseffekten, varför denna metod är att föredra i de fall där för
konsolideringstryckets storlek är osäker eller okänd. 

Deformationsmodulens storlek för en överkonsoliderad friktionsjord 
beror av förkonsolideringstryckets storlek men är nästan helt oberoende av 
lagringstäthet, kornform etc. 

Om skjuvspänningarna i jorden av den på.förda lasten når upp till värdena 
för jordens skjuvhållfasthet förefaller det som om en eventuell överkonso
lidering kan brytas ned. Även överkonsoliderade jordar kan alltså under 
ogynnsamma skjuvspänningsförhållanden uppföra sig som om de vore nor
malkonsoliderade. 

:222 Cementerings- och ytspänningseffekter i friktionsjord 

I kontaktytorna mellan kornen i en friktionsjord inträffar ofta en cemen
tering som ger jorden ökad hållfasthet och förbättrade kompressionsegen
skaper. Denna cementering förstörs i regel vid provtagningen, varför den 
deformationsmodul som bestäms på det upptagna provet blir lägre än den 
verkliga in situ. 

Det vatten som finns i naturfuktig jord är i huvudsak koncentrerat till 
kontaktytorna mellan kornen och området närmast omkring (porvinkel
vatten). Ytspänningen hos vattnet åstadkommer därvid ett extra korntryck 
och ger jorden en skenbar kohesion, påminnande om den cementering 
som nämnts ovan. Fuktighet<igraden hos provet inverkar alltså på defor-

173:2 

Se kap 171 
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mationsmodulens storlek och bör därför vid kompressionsförsöket hål
las på samma nivå som för jorden in situ. 

:223 Organiskt innehåll 

Innehåll av organiskt material ger väsentligt reducerade värden på deforma
tionsmodulen vid såväl friktions- som kohesionsjord. Den försämrande in
verkan är särskilt markant för friktionsjord. Det organiska materialet 
åstadkommer här ofta en mycket lös och kompressibel struktur med egen
skaper som påminner om kohesionära jordarters. Risk för organiskt inne
håll i friktionsjord föreligger speciellt vid svämavlagringar, tex i delta
områden. 

:3 Beräkning av sättningars storlek 

:31 Allmänt 

Beräkningen av sättningarna i friktions- och kohesionsjordar har tidigare 
utförts efter skilda metoder med kompressionsindices av olika slag och med 
olika dimensioner, beroende på en beräkningstradition skapad av främst 
Terzaghi. Från tvärvetenskaplig synpunkt Ur detta förhållande olyckligt 
och en mera enhetlig beräkningsmetod, uppbyggd efter klassiskt mönster 
från andra närstående vetenskapsgrenar, är utan tvekan att föredra. I detta 
avsnitt genomgås därför inte de från den klassiska geotekniken kända be
räkningsmetoderna utan i stället mera tvärvetenskapligt inriktade, baserade 
på de ovan angivna deformationsmodulerna. 

Vid sättningsberäkningen för ett byggnadsverk måste hänsyn tas till in
fluensverkan mellan närliggande grundplattor och vid noggrann beräkning 
även till styvheten hos byggnadsverket (jfr :53). Approximativt kan sätt
ningen av en grundplatta i en byggnad erhållas genom summering av dels 
deformationerna på stort djup under tyngden av byggnaden som helhet 
minus tyngden av bortschaktad jord och dels de lokala deformationerna i 
jorden nfirmast under grundplattam 

:32 Beräkningar baserade på tryckmodulen K 

Beräkningarna kan i princip genomföras som för kompressionsmodulen M 
(se :34) med omräknat värde på K (se :213). 

:33 Elasticitetsteoretiska beräkningar 

Vid beräkning av deformationerna enligt elasticitetsteorin förutsätts i regel 
att jorden är ett viktlöst medium 'med isotropa elastiska egenskaper. Elasti
citetsmodulens värde bedöms antingen empiriskt eller beräknas ur upp
mätta värden på K eller M. 

:331 Isotropt, elastiskt, viktlöst, halvoändligt medium 

A Jämnt fördelad last q (eller fundament utan böjstyvhet) 
a Kvadratisk lastyta b x b 

Sättning under lastytans mitt s0 = 1,12qb(l -v2)/E 
Sättning under lastytans hörns,.. =½s0 =0,56qb(1-v2)/E 
Medelsättning s111 = 0,848 s0 
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b Cirkulär lastyta med diametern d 

Sättning i centrum s0 = qd(I -v'l-)/E 
Sättning längs periferin sr= (2/rc)s0 

Medelsättning sm = 0,85 s0 

c Rektangulär lastyta b x I 
Sättning i centrum 
s0 ~ (2q/rr) {lin [(b+ J/b'+l')/1]+ b In [(/+ J/b'+l')Jb]}(l -v')JE 
Sättning under ett hörn sc=-½s0 

Medelsättningen beror på förhållandet l/b. Man kan skriva 

sm = m1Iq(l-v'')/Elb 

eller 

Sm = 111zSo 

För olika värden på l/b fås m1 och mz ur tabell: 

1/b 1,5 2 3 5 10 100 

m, 1,15 1,30 1,51 1,83 2,24 3,70 

m, 0,85 0,85 0,85 0,87 0,89 0,92 

B Böjstyvt fundament 
Sättningen är i detta fall konstant under lastytan. Kontakttrycket blir 
ojämnt fördelat och sättningsberäkningarna komplicerade. Enligt van 
Hamme är emellertid sättningarna i vissa karaktäristiska punkter på lastytan 
oberoende av kontakttryckets fördelning. Sättningen kan därför, med 
kännedom om dessa karaktäristiska punkters lägen, beräknas utan hänsyn 
till plattans böjstyvhet. Den karaktäristiska punktens läge för olika typer 
av fundament framgår av fig :331. 

0.42d 
{ 

if---------11 /---t-, 
. · 0,37b 

b !---·-·-.~ . . /---1-J -\ ! /
'.J..,/

UJ 
Fig :331. Karaktäristiska punktens läge vid olika fundamcnttyper 

Vid beräkning av sättningen under karaktäristiska punkten för en rek
tangulär platta indelas den rektangulära lasten i fyra mindre rektanglar 
(fig :331). 

För var och en av dessa små rektanglar beräknas sättningen under ett 
hörn, och dessa sättningar sammanslagna ger sättningen under den karak
täristiska punkten (=sättningen för den styva plattan). 

För en cirkulär, styv platta är sättningen 

s ~ (Q/d)(l-v')/E 

För en kvadratisk, styv platta är sättningen 

s ~ 0,815(Q/b)(l-v')/E 

173:3 
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:332 Isotropt, elastiskt, viktlöst medium med begränsad 
tjocklek, vilande på styvt underlag 

A Jämnt fördelad last q 

a Enligt Steinbrenner 
Sättningen under en last på ett ha!vofindligt medium beräknas, dels 

omedelbart under lasten, dels på djupet d. Skillnaden mellan dessa två sätt~ 
ningar antas utgöra sättningen för ett jordlager med tjockleken d. 

Sättningen under ett hörn av en rektangulär lastyta med bredden b blir 

s = (qb/E)(C1 f 1 +CJ2) C1 = l-1,2 C2 = 1-v-2v2 

11 och 12 är funktioner uv lastytans form och jordlagrets tjocklek d. / 1 och 
.f2 erhålls ur fig :332a. 

fJ,0 

0 ~ 
,-b-1'1 ~ . ~ 

I ~_1-/ ~ 2 b 1 ytafJc",-J' I N ~1 l yta " 31--,hi/1 ~ ,,- 1. A ~ 
/.1.....J +~ l-t: A Siittning i punl(t A " I~S ! I V 2 \ ~ 

I/ JI I "'-' ssg, 
10s41;s:s1-

1
~J;~,n i"!-+ 5'•1 LI~ ~ i:4,1q_7 ' b I

'8 ' 
I I l~oo t 
; I bl \h 0,5 lwadrul. 

9 ' ' : i·= 
2 

d 
b10 I I / i/ I I\ " 00 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 o.s 1 10 20 50 100 1000 

f1' f2 d/b 
Fig :332a. Funktionerna J1 och f, i Stcinbrcnners Fig :332b. Funktionen f i Steinbrcnncrs formel rör 
formel för sättningsberäkning sättningsberäkning när kontraktionstalct l'=0,3 

För ett speciellt värde på kontraktionstalet kan C1, C2, / 1 och f~ samman
föras till en enda konstant, och man kan skriva 

s~fqb/E 

För v= 0,3 erhålls fur fig :332b. 

b Enligt NGI 
Medelsättningen under en rektangulär last fäs ur sambandet 

s =µ 1 µ 0 qb/E 

där µ 1 och µ 0 fas ur fig :332c. Koefficienten µ 0 anger inverkan av att lasten 
är placerad på djupet d, under markytan (enligt Fox). Diagrammen är upp-
gjorda för v=0,5. · 

2 
""d"(l Fig :332c. Funktionerna 11 0 och /J, i NGI:s formel för 

o, cirkel silttningsbcräkning. Kontrnktionstalct 1•=0,5 

0 
0,1 0,2 0,5 25120::{)10 1cm 

d/b 
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B Böjstyvt fundament 
Vid beräkning av sättningen hos böjstyva fundament på underlag av be
gränsad tjocklek använder man vanligen samma »karaktäristiska punkt», 
som angavs tidigare. Detta är inte helt korrekt, men felet torde dock kunna 
försummas i jämförelse med de felaktigheter, som själva användningen av 
elasticitetsteorin medför. 

:34 Beräkningar baserade på kompressionsmodulen M 

:341 Kompressionsareametoden 

Metoden grundar sig på det förhållandet att totala sättningen för ett kom
pressibelt lager av tjockleken där s= Jg ezdz 
Beräkningsproceduren blir då följande: 

a Upprita jordprofilen och ange jordart. 

b Upprita en spänningsprofil över rådande effektivt överlagringstryck a~ 

och spänningsökning /::.a till följd av påförd last. Spänningsökningen be
räknas elasticitetsteoretiskt, med Fröhlichs teori eller med närmemetoder. 

c Gör en lämplig indelning av jordprofilen i delskikt med hänsyn till kom
pressionsegenskaper, förkonsolideringsgrad och spänningsökning. 

Ange vid användning av tangentmodulteorinmodultalens ochspänningsex
ponenternas storlek (där så krävs både för överkonsoliderade-från a~ tma;
och normalkonsoliderade förhållanden - från a; till a~+/::.a1 (fig :341). 
Ange vid användning av sekantmodulteorin kornpressionsmodulernas stor
lek (med ett värde på sekantmodulen från a~ till a;, ett annat från a; till 

a~ +!::.a'). 
d Beräkna och upprita kompressionen e som funktion av djupet z. 

e Beräkna ytan av e-z-diagrammet för varje delskikt och summera. Summan 
utgör sättningen för ifrågavarande last. 

Kompression 

Modultal och spännings- Vertikalspönning c cr.'...°t{ 

r[.1•.·;i;:,;;::~<Uc ]kN/m'1l C•t""fH'.l';c-¼t,,,läL. er!) O';/ r/..O"ö+.10'' 
m,4 },.. _, , ) /

,,/J~O Ofv>O'c _ 

,. ------- ---- ----- -
O'j ~ 100 kN/m1 .}---J-, 
Kompression av skiktet• ytan av c-diagrammet c "'i ln;:; 

:342 Jakys närmemetod 

Spänningen på djupet z av plattbelastningen q antas avta lineärt från 
värdet q vid z=O till O vid ;;=d0 (fig :342a) 

Uz= q(d0 -z)/d0 

Sättningen inträffar därför endast genom kompression av jorden ovan 
gränsdjupet d0 • 

Vid beräkningen av d0 antas att fundamentet är böjstyvt och att sätt
ningen till följd härav är konstant under plattan. Skjuvspänningen i vertikal
snitten genom jorden utmed plattans kanter antas vidare konstant och lika 
med maximalvärdet enligt elasticitctsteorin -c:0 =q/r. (det värde som erhålls 
vid plattans kant när z=O). 

173:3 

Jfr 172:227 

Fig :341. Exempel på sättnings
beräkning enligt komprcssions
areametoden. Kompressionen av 
skiktet=ytnn av 1,-dingrammet 
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b 

' t7d ' 
Fig :342.a Normalspännings[, fördelning enligt Jaky 

Ur jämviktsvillkoret för långsträckt platta erhålls 

T 0 d 0 2=(q/rt)d0 2 = qb 

varav 

d0 = ½brt 

Jaky föreslår dock att värdet ökas till d0 =2b. 
För rektangulär platta erhålls gränsdjupet d0 enligt samma resonemang 

till 

d, ~rrbl/2(b+ I)~ 2bl/(b+ I) 

Speciellt l = b ger d0 = b b 

Sedan värdet på d0 bestämts, kan sättningen s erhållas ur ' 
q Idodo-z 

s - - --dz=qd0 /2M
M o d0 

Har man skikt med olika Af-värden erhålls sättningen genom summering 
av delsättningarna för varje skikt. 

Antag t ex att jorden innehåller 3 skikt enligt fig :342 b med modulerna 
M1 , M 2 och M 3 

' s-"I:,lls,~qS(lld1/M,)(1 -k,/d,) 
Fis: :342b. Beteckningar vid 
skiktindelning enligt Jnky ' ' 

:35 Beräkningar baserade på pressiometermodulen 

Sättningen efter I O års belastning s10 mätt i cm, för en platta med bredden 
b cm beräknas enligt sambandet {9] 

s,, ~ q{[(l +v)/6Ep]D,(!.,b/D0)"+ [(! - 2v)/3Evlba!,} 

där D0 = 60 cm 
EP = pressiometermodulen 
Ä1 och -¼ är formkoefficienter med följande värden: 

1/b 2 3 5 20 
Cirkel Kvadrat 

)., 1,12 1,53 1,78 2,14 2,65 
!., 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 

o::: är en strukturkoefficient, som kan ges följande värden: 

för artificiellt packade jordar 
2/3 för lera 
1/2 för silt 
1/3 för sand och grus. 

För V= 0,3 erhålls 

s,,(cm) ~ (13q/ Ep)(!., b/60)"+ (q/9 Ep) ba!., 
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Den första termen i ekvationen uttrycker deviatorspänningarnas andel 
och den andra termen de isotropa spänningarnas andel i sättningarna. Om 
pressiometermodulen varierar måste man alltså i första termen insätta ett 
medelvärde Ep1, som är representativt för den av deviatorspänningarna 
dominerade zonen, och i andra termen ett medelvärde Epz, som är repre• 
sentativt för den av isotropa spänningar dominerade zonen. Dessa zoner 
anges med influenslinjerna .r1(z) för dcviatorspänningarna och n-2(z) för de 
isotropa spänningarna (fig :35). Man får 

= f00 00 

EP1 n 1(z)dz/f n 1((?)-dz
o o E i _

1
00 00 

Epz = f n 2(z)dz/f :rtz(z:)dz 
o o EpC.. 

Ett villkor för beräkningarnas giltighet vid inhomogen jord är att 

EpmnxlEpmJn < 2 lg (E1imed) 

:36 Empirisk bedömning av sättningar i friktionsjord 

Den empiriska bedömningen av sättningar och brottlast utförs med last· 
försök, antingen som modellförsök eller fullskaleförsök i fält eller som mo• 
dcllförsök i laboratorium, 

Fältförsök utförs vanligen med kvadratiska plattor om 1 m2 yta, labora• 
toricförsök med cirkulilra plattor med 5-30 cm diameter. I laboratoriet 
måste jorden packas till samma lagringstiithet som i naturligt tillstånd. 

Försöken utförs enligt följande rutin. 
Som laststeg väljs 1/20 till 1/10 av den uppskattade brottlasten. Varje 

laststeg får verka i 8 minuter med avläsning av krypningen efter I, 2, 4 och 
8 minuter. Krypningen under S•minutersperioden avsätts som funktion av 
lasten. Brottlasten fås av konstruktionen i fig :36a. 

a Utvärdering enligt Norges geotekniska institut 
Utvärderingen görs enligt diagrammet i fig :36b gällande för sand. Den 
oberoende variabeln är här förhållandet mellan den aktuella p\attbredden 
b och modellplattans bredd b1, medan den beroende variabeln är förhållan
det mellan den aktuella plattans sättning s och modellplattans sättning s1 . 

Den sökta sättningen blir alltså 

s = stf(b/b1) 

b Utvärdering enligt Brinch•Hansen 

Liksom ovan betecknar s1 modellplattans sättning och b1 dess bredd. Man 
bestil.mmer i modellförsöket brottlasten q,1 och sättningen för lasten q1 • 

Ur den erhållna brottlasten qfl bestäms bärighetsfaktorerna Ny och Nq, 
varefter q1 beräknas för den aktuella plattan. Vid bestämningen av N fJ och 
Ny måste hänsyn tas till lastökningen /lq1 vid sidan av plattan till följd av 
dennas sättning 

l::l.q1 =cY1s 

Sättningen s för den aktuella plattan erhålls därefter ur sambandet 

s / b ~ (s,I b,)V(yb/Y, b,)[4(q,,/q,)' - 3]/[4(q1/ q)' - 3] 

där y = jordens densitet vid modellförsöket 
Y1 = jordens densitet vid prototypen 

Svårigheter kan uppstå vid utvärdering enhb'l denna metod, när jorden 
är löst lagrad. Brottlasten blir nämligen då ibland ytterst svår att definiera. 

i b 

'l! 
~;!Q-1----,g- 2 I 

o' 

z z 

Fig :35. Influensfunktioner n'1(z) 
och r.:~(z) för berilkning av me
delvilrden på pressiometermo• 
dulcn Epl inom den av deviator• 
spänningar dominerade zonen 
och Ep,;i inom den av isotropa 
spilnningar dominerade zonen 

Krypning under 
tidQn 1-8 min. 

R•t linje, 

LastP 

Fig :36a. Bestämning av brott• 
last med ledning av krypningen 
under en viss bestämd tid 

Fis :36b. Diagram enligt NGI 
för bedömning av sättningar 
med utgångspunkt från prov• 
belastning 
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:4 Beräkning av sättningars tidsförlopp 

:41 Allmänt 

Vid belastning av en jordart inträffar i regel tidsbundna och långvariga 
deformationer. Sättningsförloppet torde sålunda bli momentant endast om 
jorden är förkonso!iderad för samma typ av last som påförs. Tidsförloppet 
är i de flesta fall svårt att beräkna, speciellt som jordlagerföljden o~ta är 
heterogen och de grundundersökningar som utfört$ av ekonomiska skäl 
ofta är otillräckliga för en säker bedömning. Sättningarnas tidsförlopp är 
speciellt betydelsefullt vid undergrund av kohes1onsjord. För normalkon
soliderad och svagt överkonsoliderad lera spelar det primära konsoliderings
förloppet, och vid höga skjuvspänningar även det plastiska deformations
förloppet, en dominerande roll. För organiska jordar (speciellt torvjordar) 
och mellanjordar, kan det sekundära konsolideringsförloppet bli domi
nerande. 

:42 Konsolidering 
Vid den teoretiska behandlingen av konsolideringsförloppet har i de flesta 
fall en strikt uppdelning gjorts i primär och sekundär konsolidering varvid 
den sekundära konsolideringen ansetts börja efter den primära konsoli
deringens avslutning. I verkligheten är givetvis de primära och sekundära 
faserna i konsolideringen invävda i varandra och en strikt uppdelning av 
nämnt slag är därför principiellt felaktig. Då någon allmänt accepterad 
beräkningsmodell ännu inte föreligger, som pa samma gång tar hänsyn till 
både primär och sekundär konsolidering, bibehålls i den fortsatta fram
ställningen den på klassisk grund vilande uppdelningen av konsoliderings
förloppet. 

:421 Primär konsolidering 

A Endimensionell konsolidering 
Beräkningen av tidsförloppet för den primära konsolideringen kan ba
seras på antingen portrycksförloppet eller kompressionsförloppct. Den 
klassiska teorin enligt Terzaghi bygger på ett studium av portrycket medan 
senare studier ofta bygger på själva kompressionsförloppet. De teoretiska 
betraktelserna baseras oftast på det starkt förenklade antagandet att por
vattenströmning endast sker i vertikalled. Resultatet av dessa betraktelser 
är därför endast korrekt eller nära korrekt när belastningen verkar över en 
stor yta jämfört med mäktigheten av det kompressibla lagret. 

En beräkning av det primära konsolideringsförloppet för en vatten• 
mättad lera, baserad på det genom lasten ökade porvattentrycket och med 
porvattenutpressning endast i vertikalled (endimensionell konsolidering), 
ger konsolideringsekvationen (jfr fig :421 a) 

au/at = - M(av/az) eller 

! l l l ! ! ! l l l JLost (med oändlig utbredning) 
·.·.• .; ·.·:. •'• .. 
-=-.~';'"'7'1".~.~.· 

Porvottensträmning, 

z+dz 
t-, 

z-
t-{v+2Ydz)a, 

Fig :42la. Beteckningar vid be
räkning av endimensionell kon
solidering, baserad på poröver
trycket av lasten 
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där u = parvattenövertrycket genom lasten 
v = parvattnets strömningshastighet 
t = tiden 
ev= kMfgyw= konsolideringskoefficienten 
z = avståndet från den odränerade ytan till det betraktade elementet 

Lösningen till ekvationen kan uttryckas som ett samband mellan kon
solideringsgraden U= 1-Jg u dzJJg u0 dz= 1-umed/uomed och tidsfaktorn 
Tv= cvtfd2

, där d = det dränerade lagrets tjocklek (ensidigt dränerat), u0 = 
u vid tiden t = 0. 

Resultatet med avseende på olika last- och dräneringsförhållanden och 
under antagande av konstant värde på ev framgår av fig :421 b. 

lo~stmed oöodlig otbc'.~oiog 

I I I -~ ;::--[ Foll (d)_lJ2d . I . 
- ~-

~ _J --
: Foll\(o)-{b) -

~>0 I 
t2>t1 ~- ',~ 

f \-· -0 
(aj (bl -0 I- .. 

I- -, -

ol! (c)"-

--i- ' 

It - --
.. 

. 

100 " Tat gronsyto 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 2 5 10 
(ej Tidsfaktor Tv 

Fis: :421 b, Samband mellan
Ofta varierar ev med djupet z, så att det blir omöjligt att lösa konsoli tidsfaktor Tv och konsolide

deringsekvationen analytiskt. Det är emellertid alltid möjligt att lösa ekva ringsgrad U för endimensionell 
tionen numeriskt. I rsJ har föreslagits följande metod. konsolidering enligt Terzaghi 

Lerlagret indelas i skikt på sådant sätt att ev inom varje skikt kan be
traktas som konstant. För varje sådant skikt tillses att randvillkoren upp
fylls. " : : uit1Antag att varje skikt har tjockleken 6.z. Antag vidare att portrycket vid : 

U/-! "' tiden tär u och vid tiden (t+Ö.t) är u'. Med beteckningar enligt fig :421c lf(+Ivi t+,1t I
kan konsolideringsekvationen skrivas 

u,t-l ' ' '' (u~- u1)/l!it = cv(l/l!iz) [(11i+1- u1)/Åz-(u1- 111_1)/Åz] ' ' ' ' ' ,z ,z ,z ' ' ' = Cv[(ll;+1 + ll1-1 - 2111)/(Åz}2] Lt:::f:::±::I::±:±:i..z 
Genom att välja cvÅl/(Åz)2=ÅTv (=konstant) kan man således, ut Fig :42tc. Beteckningar för 

numerisk avgående från partrycket vid tiden t = 0, stegvis beräkna det kvarstående behandling por
trycksekvationen vid en dimen

partrycket efter en viss konsolideringstid och därmed bestämma konsoli sionell konsolidering 
deringsförloppet för hela lerlagret. Med hänsyn till noggrannhet och enkel~ 
het väljs lämpligen ÅTv= 1/4. Därvid fäs 

u~ = ¼(ui+1+ u1_1)+½u1= ½[½(ui+1+ u1)+½(u1+u1-1)l 

dvs u; = aritmetiska medelvärdet av portryckcn i gränsytorna mot omgivan
de skikt 

Exempel: Homogent lerskikt. Lastökning= q. Välj t= l år= 3,15· 107s och 
ev= 10-4 cm2/s. 

IJ.Tv=i- ger då Åz=V 1 0-.i.3,15·107 /¼=112 cm 
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~ 

e 
0' 

J. .1z,,112cm j. ,iz J. .1z j ½.1zJ,:!: 
Fig :421 d. Exempel på numerisk lösning Fis: :421 c. Exempel på numerisk lösning då ev och k 
då ev är konstant varierar 

Konstruktionen utförs enligt fig :421 d. 
Om både ev- och k-värdena varierar, bestäms tjockleken 6.z1 hos ett 

skikt med konsolideringskoefficienten ev/ av den valda tiden 6.t enligt 
formeln 6.z1 = Vcv16.t/6.Tv. Skikttjockleken blir alltså direkt proportionell 
mot kvadratroten ur konsolideringskoefficienten. 

Vidare måste på ömse sidor om och omedelbart intill gränsytan mellan 
två skikt kontinuitetsvillkorct för strömningshastigheten uppfyllas, dvs 
om Darcys lag antas gälla, 

ki(Ou/Oz)1= ki• 1(811/0z)1,. 1 

Hur detta kan genomföras numeriskt visas i fig :421e där cv1fcv2 = 1,8, 
k 1/k2 =2, cv2fcv3 =2,25 och k 2/k3 =1,5 etc. Konstruktionen kräver extra 
hjälplinjer för att bestämma portrycksisokronens lutning mellan skiktens 
mittytor. Ur ev- och k-variationcn fäs 6.z2 =Jlz,25 6.z11 =1,5 6.::3 och 
6.z1 =J/}j 6.z2 = 2,06.z3 etc. I konstruktionen betecknar tan IX=(Ou/OZ)1 

och tan fJ = (011/0z)2 vid tiden 6.t. Med den gjorda hjälpkonstruktionen fås 
tan a= k 2 tan {J, varav följer att randvillkoren uppfylls mellan skikten. k 1 
Med denna grafiska metod kan man också ta hänsyn till att k och mv 

varierar under konsolideringens gång genom att låta 6.z variera så att hela 
tiden 

~T" - [~t/(~c)'J(kM/gy,,) "" t 

För att få tillräcklig noggrannhet räcker det i allmänhet om man drar 
endast 5 isokroner, vilket kan kontrolleras genom jämförelse med Ter
zaghis exakta lösning i vissa specialfall. 

En bruksanvisning för den grafiska metoden skulle dä bli: 

a Bestäm för vilken tidpunkt sättningen skall beräknas och bestäm sedan 
6.t till 1/5 harav. Ex t= 50 är 6.t= 10 är 
b Rita diagram över k~ och ev-värdena och rita porvattenövertrycket vid 
tiden t = 0 som funktion av z i lämplig skala 
c Markera pä detta diagram skikt inom vilka k och ev kan anses konstanta 

och bestäm för varje skikt i tjockleken 6.z1= J/4 cv16.t 
d Rita hjälplinjer på avståndet (ki+1/k1)z1/2 från gränslinjerna mellan 
skikten 
e Rita isokronerna 
f Mät sjunkningen i porvattenövertryck 6.u1 (=ökningen effektivtryck 
öa;) i mitten av varje skikt 
g Beräkna sättningen st=Z1(6.ztfm1) In (a;ta; 1) 
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~- Slutlig e-förde!n!ng 

" =-e 20 -~ 
- ' 

CI '° -
I " -

F 
~ 60 -- ' ' - I 

] 80 - .~ 
% - .,,-"0 

QOO, 005 02 O,S 1 
0,001 O,OOS 0,02 o, ' ' •Tidsfoktor Tv 

Fig :421 f. Bereckningar vid beräkning av endimen Fig :421 g. Samband mellan t'dsfaktor Tv och konsoli• 
sionell konsolide:ing, bas~rnd på relativa kompre~ dcrlngsgrad U för endimensionell konsolidering enligt
:;ionen " av last Janbu 

En alternativ beräkning, baserad på kompressionen och med antagande att 
porvattenutpressning endast försiggår i vertikalled, ger konsoliderings
ekvationen [6] (fig :421 f) 

Oe/Ot = Ov/OZ eller 

där v0 = cv<Oevfclz) 
e = kompression i vertika\led 
ev= primära slutkompressionen 
t, v, ev och z samma som förut 

, . oe' a ( /Je')Införs e = e - eP fås slutekvat1onen fu = az c.v Oz 

Lösningen kan uttryckas som ett samband mellan konsoliderlngsgraden 
U= 1- Jt e'dzJJt epdz och tidsfaktorn Tv=Cvtfd2• Resultatet när ev antas 
konstant framgår av fig :421 g. 

B Två- och tredimensionell konsolidering 
I alla de fall där lastytan är liten i förhållande till det kompressibla lagrets 
tjocklek kan inverkan av porvattenströmning i horisontalled inte längre 
försummas. Problemet blir här matematiskt invecklat. Med hjälp av data
teknik kan emellertid lösningar åstadkommas till de flesta problem, förut
satt att man känner ingångsdata. 

Konsolidcringsekvationen kan, om ct,, antas konstant, generellt skrivas 

Ou/Ot = cv(fPu/Ox2 +02u/Oy2 +02u/Oz2) 

eller i cylindriska koordinater 

Ou/Ot = cv[82u/Or2 + (l/r)(clu/8r)+ö2u/öz2] 

Har konsolideringskoefficienten i vertikalled annan storlek än i horisontal
led, fås 

011/0t = cv(02u/0z2 ) +c1i(0
2u/Ox2 +02u/Oy2) 

eller i cylindriska koordinater 

Ou/Ot = cv<o':.u/Oz2 )+ c11 [8
2u/ar2 + (1/r)(Ou/Or)] 

Cylindriska koordinater används bl a för beräkning av tidsförloppet vid 
vertikaldränering. I Sverige används därvid vanligen en av Kjellman [8] 
angiven beräkningsmetod. Porvattenströmningen tänks här försiggå endast 
i horisontalled in mot dränema. Under konsolideringsförloppet antas vidare 
att horisontella tvärsnitt genom jorden förblir plana. Den för en viss medel
konsolidering Oh erforderliga tiden t blir därvid 
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,~ (D'/Bc,.)[ln (D/d)- 3/4] In [l/(1- U,.)J 

där D = diametern hos den cylinder som influeras av en drän 
d = drändiametern 

= konsolideringskoefficient vid horisontell porvattenströmning c11 

Önskar man ta hänsyn till konsolidering även genom vertikal porvatten
strömning (medelkonsolidering Ov) fås 

0= 011+0v-0h0v 

Numerisk lösning av ekvationerna för två- och tredimensionell konsoli
dering kan utföras enligt samma metod som vid endimensionell konsoli
dering. Förutom tjockleken Az tillkommer här bredden Ax och längden 
Ay på det betraktade elementet [5]. 

C Konstruktion av konsolideringskurvan när lasten påförs successivt 
Om konsolideringsförloppet i leran är känt när lasten verkar med full in
tensitet redan från början (t=O, streckad kurva C1) kan konsolideringsför
loppet vid successiv pålastning (heldragen kurva C) konstrueras fram i 
enlighet med fig :421 h. 

q. 

"' Tid t 

,, U -skenbar konsolidering vid t"O av 
__ !l{lybtdsormlli sommantr1:;lmi~ __ _ 

M,)u' 

", C 
--._f1 

--.. --"-S.::::=="¾ 
100-'-----------------

Fig :421 h. Grafisk konstruktion av konsolidcringskur Fig :421 i. Grafisk konstruktion av konsolideringskur
van enligt Terzaghi när lasten påförs långsamt van enligt Tcrzaghi när jorden innehåller gas. U 0 = 

skenbar konsolidering vid tiden t=O på grund av gas
blåsornas sammantryckning 

D Inverkan av gas 
Innehåller leran gas, förändras tidsförloppet. Förändringen beror på lastens 
art. 

Exempel 1. Belastas marken med en ytlast fås av det ökade portryckct en 
omedelbar hoptryckning av gasblåsorna (Boyles lag) och därmed en Jni
tialsättning, motsvarande en skenbar konsolidering. Allteftersom portrycket 
minskar, växer gasblåsorna i storlek, för att efter avslutad konsolidering ha 
återtagit sin ursprungliga storlek. Konsolideringssättningens slutvärde på
verkas således inte. Man får därför, om konsolideringen bedöms med ut
gångspunkt frän sättningarna, skenbart ett snabbare konsolideringsförlopp 
(streckad kurva i fig :421 i). 

Exempel 2. Om lastökningen på kornskelettet orsakas av grundvattensänk
ning minskar det ursprungliga portrycket successivt. Gasblåsorna växer 
därför under hand och har efter avslutad konsolidering större volym än 
från början. Konsolideringen fördröjs därmed skenbart. 
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:422 Sekundär konsolidering 

Tidsförloppet är i stort sett direkt proportionellt mot logaritmen för tiden. 
Den sekundära kompression e

3 
som inträffar efter den primära konsoli

deringens avslutning kan uttryckas genom sambandet 

= 1Xs In (t/tp)e3 

där a
3 

= konstant 
tv = tiden för 100 % primär konsolidering 
t = totala lasttiden 

Den sekundära-konsolideringssättningen synes utgöra mellan O och 20 % 
av primära konsolideringssättningen för svenska leror. I organiska jordar 
med utpräglad struktur dominerar den sekundära sättningen. Samma gäller 
för vissa mellanjordar, speciellt svartmockorna. 

:43 Viskösa elasto-plastiska deformationer 

De viskösa elasto-plastiska deformationernas tidsförlopp är ännu relativt 
outforskade. Mätningar tyder på att de i stort sett är proportionella mot 
logaritmen för tiden, dvs att de följer ungefär samma tidslagar som den 
sekundära konsolideringen. Som exempel på dessa deformationers tids
förlopp och andel i totala sättningarna visas en mätning gjord i Skå-Edeby 
[7] fig :43. 

lastslcdiumI,rr - lasIls cd1um m 
1 o.oo 2 5 10 I 

' 
50 100 500 100). 5000dygn 
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' ·r---. 
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Fig :43. Exempel på den plns
tfoka sättningens andel i total
sättningen för vägbank på lera i 
Skä-Edeby. Lerans skjuvhåll
fasthet bestämd med fältving
borr och konprov rru ;;;,8 kN/rn1 

[7] 
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:5 Praktiska synpunkter på sättningsberäkning 

:51 Grundläggning med plattor 

För att sättningsberäkningen skall bli tillförlitlig krävs noggrann känne
dom om undergrundens kompressionsegenskaper och eventuella oregel
bundenheter i lagerföljden. Förursäuningarna och de gjorda approxima
tionerna i den valda beräkningsmetoden måste vara väl kända för den som 
utför beräkningen. Vid sättningsberäkningen för ett byggnadsverk måste 
hänsyn tas till influensverkan mellan närliggande grundplattor och vid nog
grann beräkning även till styvheten hos byggnadsverket. Approximativt 
kan sättningen av en grundplatta i en byggnad erhållas genom summering 
av dels deformationerna på stort djup till följd av tyngden av byggnaden 
som helhet minus tyngden av bortschaktad jord och dels deformationerna 
i jorden närmast under grundplattan till följd av den lokala tillskottslast 
som därefter resterar för själva plattan (jfr dock :53). 

Sättningarna blir i mycket hög grad beroende av planeringen av marken 
omkring byggnaden. Särskilt bör man beakta risken för framtida grund
vattensänkning, tex genom dräneringsledningar, tunnelarbeten, förhindrad 
infiltration av regnvatten etc, samt om marknivån skall höjas genom utfyll
ning. 

Det ojämna kontakttryckct mellan grundplatta och jord inverkar endast 
på tryckspridningen närmast under grundplattu. På ett djup under grund
plattan, som är lika med eller större än plattbredden, är tryckfördclningen 
nästan densamma som för jämnt fördelat kontakttryck (vilket exempelvis 
erhålls under bottenplåten till en oljecistern). 

Spänningstillskottet till följd av hlsten på grundplati.an kan vid en sätt
ningsanalys baserad på ödometerförsök beräknas enligt Boussinesq eller 
med 2:1-metoden, när undergrunden består av mellanjord eller kohesions
jord, och enligt Fröhlich med spänningskoncentrationsfaktorn 11=4-6, när 
undergrunden består av friktionsjord, se kap 172. Vid kvadratiska plattor 
under pelare eller långsträckta plattor under väggar kan man utan större 
fel använda spänningstillskottet utmed lodlinjen genom plattans centrum. 
Vid stora ytlaster måste däremot kontakttryckets fördelning beaktas i 
sättningsanalysen. Ett fastare övre skikt bidrar till att sprida ut vertikal
spänningarna, medan ett fastare undre skikt bidrar till att koncentrera verti
kalspänningarna mot mitten. 

Vid undergrund av lätt överkonsoliderad jord bör man kontrollera att 
maximala huvudskjuvspänningen till följd av påförd last inte överstiger 
jordens skjuvhällfasthet. Är så fallet bör man inte tillgodoräkna sig jordens 
överkonsolideringsgrad utan betrakta jorden som normalkonsoliderad. 

:52 Grundläggning med svävande pålar 

Sättningar av friktionspå/grupper brukar bedömas på empirisk väg, tex 
från resultat av belastningsförsök på enstaka påle (fig :52a). Resultatet 
blir emellertid osäkert och påverkas av bl a jordens ursprungliga lagrings
täthet. 

Sättningar av kohesionspå/grupper kan, åtminstone vad beträffar stora 
pä.lgrupper, beräknas med följande antagande. Pälgruppen betraktas som 
ett styvt fundament, grundlagt på nivån 0,3 a 0,4 lv ovan pålspetsarna (fig 
:52b). Sättningarna för detta fundament beräknade på vanligt sätt är lika 
med sättningarna för gruppen. 

Vid beräkning av tidsförloppet antas cv=kM!gyw...,,..CX> inom den pål
volym som ligger ovan nivån 0,3 å 0,4 IP från pålspetsen, vilket innebär att 
jorden där betraktas som fridränerande. Beräkningen är emellertid osäker 
{!OJ. 

10 20 30 
P<ilgruppens minsta bredd,m 

Fig :52a. Diagram för bedöm
ning av sättningars i en pålgrupp 
jämfört med sättningar s1 i en 
enstaka påle enligt NGI. Dia
grammet förutsätter att jorden 
under påle och pålgrupp har 
samma kompressionsegenskaper 

L 
}; 

I 

ryv~?'vAtf(I\ 
/A..1A11AA)11lp 

/... 1LJJJV \.·...... \·.·.·.. ; P<ilgrupp ersott~ ..
.&,~d. st~li.fu.ndoront\ 
! i!0 (YTl\ .. O)lp-

1 ; !11111\t\!\i\ \ \ \ '1·'/p
ii//llllli\1\ 
Fig :52b. Antagande för beräk
ning av kohesionspålgrupps 
sättningar. Den skuggade jord~ 
volymen betraktas som in
kompressibel 

93 

http:grundplati.an


Avd 17 Geoteknik 

:53 Växelverkan byggnad-undergrund 

En viktig faktor som oftast försummas vid sättningsberäkningar och dimen
sionering av ett byggnadsverk är det samspel som äger rum mellan byggnad 
och undergrund. Detta samspel är enkelt att begripa om man tänker sig 
några män som gemensamt bär en balk på axlarna. Om någon av männen 
råkar trampa i en grop minskar som vi alla vet lasten på hans axel och över
flyttas i motsvarande grad till de andras axlar. Exakt samma sak gäller för 
byggnadsverket. Dataprogram har upprättats [2) för att beräkna hur denna 
omfördelning av upplagslasterna påverkar sättningarnas och snittkrafternas 
fördelning och storlek vid olika typer av undergrund och olika styvhets
grad hos byggnadsverket. För att illustrera betydelsen av en sådan analys 
görs med ett exempel en jämförelse mellan de upplagsreaktioner och snitt
krafter som erhålls när man, som nu ilr regel, försummar samverkan mellan 
byggnaden och undergrunden och när man tar hänsyn härtill. I exemplet 
väljs en femvåningsram av betong i tre fack belastad enligt fig :53. Ramen 
antas befinna sig någonstans i mitten av en långsträckt byggnad. Betongen 
antas vara osprucken och ha en elasticitetsmodul E= 14,2· 106 kN/m2

• 
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Ingen hänsyn tas till inverkan av mellanväggar eller andra sekundilra kon
struktionselement. Ramen antas vara grundlagd på ett 2 m tjockt lager av 
löst lagrad sand, vilande på ett 8 m tjockt lager av normalkonsoliderad lera. 
Med hänsyn till att trycket under en grundplatta vilande på ett medium 
med fastare ytskikt får en mer utbredd fördelning än enligt elasticitetsteorin 
väljs koncentrationsfaktorn 11 = 1. 

Övriga ingångsdata framgår av nedanstående sammanställning. 

Sanden 
Densitet y = 1,8 t/m3 

Maximalt tillåtet medelgrundtryck am = 500 kN/m:i 
Spänningsex:ponent /J ~0,5 
Modultal m = 300 

Leran 
Densitet y = 1,6 t/m3 

Spänningsexponent /J ~ 0,0 
Modultal m= 10 

Övriga data 
Djup från grundläggningsnivån till grundvattenytan = 0 m 
Centrumavstånd mellan ramar = 9,0 m 

173:5 

11 =5,o.10~ m' 
12 =15,0,10-3 m1 

1,=7,s.10-" m• 
1,=2,s.10-3 m' 
h=10,o.10-• m' 
1.=s,0.10-• m• 
l,=1,0.10-3 m• 
lij=2,5 .10-3 m' 

Fig :53 
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Kap 173 Deformationer och sättningar 173:5 
Yttre överlast pä grundläggningsnivän = 20 kN/m2 

Inre överlast på grundläggningsnivån = - 14 kN/m2 

Vid ytterstöd långsträckta fundament, i övrigt kvadratiska 
Grundplattorna betraktas som elastiskt inspända 

Resultat vid givet lastfall 

a Medelgrundtryck under grimdp/auor i kN/m2 

Grundplatta 1 2 3 4 
Plattbredd 0,61 2,25 2,25 0,61 
Utan samverkan 104 262 262 104 
Med samverkan 155 206 206 155 

b Sättningar hos grundplattor i m 

Grundp!atta I 2 3 4 
Utan samverkan 0,105 0,188 0,188 0,105 
Med samverkan 0,129 0,157 0,157 0,129 

c Moment i pelare omedelbart över bjälk/ag i i kNm 
Pelare 1 2 3 4 
Utan samverkan - 52 9 - 9 52 
Med samverkan - 206 - 123 123 206 

d Moment i balkar till vänster om pelare i höjd med bjälk/ag i i kNm 
Pelare l 2 3 4 
Utan samverkan -220 - 198 -120 
Med samverkan 113 -142 -428 

Man finner alltsä som väntat att byggnadens styvhet reducerar sättnings
differensen mellan fundamenten men att man samtidigt får en stor omför
delning av snittkrafter och snittmoment i byggnadsverket. En jämförelse 
visar att en beräkning utan hänsyn till sättningarna kan ge dels moment med 
felaktigt tecken och dels absolutvärden som avviker med flera hundra pro
cent från de »korrekta». De beräkningsfel som i dag accepteras i normal 
ingenjörspraxis kan alltså vara betydande. 

:54 Lastreduktion genom sättning 

Vid stora konsolideringssättningar måste hänsyn tas till att effektivtrycket 
på en viss nivå sjunker genom sättningen (grundvattenytan närmar sig 
markytan). Om totala til!skottstrycket vid tiden r=O är ila blir alltså den 
slutliga ökningen i effektivtryck 6.a' =.Ö.a- sg (y-y'), där s=slutsättningcn, 
y = medeldensitet av jord ovan grundvattenytan, som till följd av sättningen 
sjunker under grundvattenytan, y' = motsvarande densitet under vatten och 
g= jordaccelerationen. Den reducerade sättningen kan framkonstrueras 
enligt fig :54. 

gtr-r'l 

Fig :54, Grafisk bestilmning av 
slutsättning då grundvattenytan 
ligger nära !astytan 
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Kap 174 Stabilitets- och brottproblem 
Av civilingenjör SVR Hans Fagerström 

: 1 Inledning 
:2 Skjuvhållfasthet. Val av analysmetod 
:3 Säkerhet 
:4 Glidyteberäkningar 
:5 Bärförmåga hos horisontell mark 
:6 Slänter 
:7 Spontschakter 

Litteratur 

Hänvisningar 

Jordarternas egenskaper, kap 171 
Spänningsfördelningen i jord, kap 172 
Deformationer och sättningar, kap 173 
Jordtryck, kap 175 
Grundkonstruktioner, avd 32 

:1 Inledning 

:11 Beteckningar 

Nedanstående storheter är närmare definierade i :32. Se även knp 111 och 171 

r = skjuvspänning 

1:f = skjuvhållfasthet (skjuvspänning vid brott) 

"tttn = tillåten skjuvspänning 

c och ,P=skjuvhållfasthetsparametrar i samband med totaltryck (o) 

c' och ,f,' = skjuvhållfasthetspararnetrar i samband med effektivtryck (a') 

cn=skjuvspänningsparameter i samband med totaltryck (a); en=e/Fc eller e/Fc</> 

e~ = skjuvspänningsparameter i samband med effektivtryck (a'); c; = c'/Fe eller =e'fFcr;, 

tp~=skjuvspänningsparameter i samband med effektivtryck (er'); tan cp~ = tan cp'JF9 eller tan cf,1 /Fcr:, 

F = säkerhetsfaktor 

Fe= c/cn eller= c'Je~; Frp = tan cp'/tan cp~; Fcrp = (e' + a' tan c/>')/ (e~ + a' tan cf,~) 

Grundekvationer för skjuvspänning och skjuvhållfasthet: 

-z: = en; T =er' tan ej,~; T =c~ +er' tan cp~; T1 = c; T1 =a' tan rf/; -r:1 =c' +a' tan cp~ 

:12 Allmänna grunder 

I detta kapitel behandlas frågor om brott i marken i samband med jämvikts
beräkningar. 

Som underlag för behandling av problemen utförs fält- och Jaboratorie
undersökningar. Därvid uppmäts marknivåer och grundvattenstånd, var
jämte markens densitet, skjuvhållfasthet mm bestäms. Undersöknings
resultaten sammanställs mer eller mindre schematiskt på profilritningar, 
visande vertikalsnitt genom terrängen. Se kap 178 
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Avd 17 Geoteknik 174:2 

Med hjälp av detta material beräknas skjuvspänningarna i marken och 
Jämförs med de uppmätta skjuvhållfastheterna. Brott antas ske, när skjuv
spänningarna uppnår jordens skjuvhållfasthet längs någon glidyta eller 
inom en glidzon. 

Vid renodlade stabilitetsproblem (släntstabilitet mm) är glidytebrott 
vanligast och beräkningarna utförs då med g/idytemeroder. Man tänker sig 
därvid att lasten orsakar brott längs den farligaste av alla tänkbara glidytor 
eller tunna glidzoner, dvs den som ger minst motstånd mot glidning, och att 
därvid skjuvhållfastheten är fullt utvecklad längs hela glidytan. För att 
finna denna måste man i princip undersöka stabiliteten lär möjliga glid
kroppar av olika form, exempelvis med plan, cirkulärcylindrisk, spiral
cylindrisk, sfärisk eller sammansatt begränsningsyta. Man brukar då oftast 
finna att glidytans form är av mindre betydelse för det siffermässiga resul
tatet än glidytans läge och utsträckning. Det räcker därför i praktiken van
ligen att utföra undersökningen för någon enkelt beräkningsbar typ av glid
ytor, vanligen den cirkulärcylindriska, och att passa sig fram till det farli
gaste läget. 

Antagandet om fullt utvecklad skjuvhållfasthet längs hela glidytan moti
veras på följande sätt. Vid en successiv ökning av lasten uppnås markens 
skjuvhållfasthet först i någon viss punkt på glidytan. Emedan materialet 
då flyter i denna punkt, kommer spänningen att överföras till angränsande 
partier, tills flytning inträffar även i dessa. Genom att bortse från den vid 
flytningen inträffande hållfasthetsnedsättningen kan man räkna med att 
skjuvhållfastheten blir fullt utvecklad utefter hela glidytan. I överkonsolide
rad lera är emellertid hållfasthetsnedsättningen inte försumbar såsom fram
går av :23. 

I de fall då trycköverföring sker mellan jorden och en byggnadskropp -
såsom vid frågor om markens bärförmåga under plattor - måste man ta 
hänsyn till att brottet kan inträda inom en g/idzon och inte enbart längs en 
glidyta. Stabilitetsundersökningen kräver då en plasticitetsanalys, vilken 
leder till något annorlunda resultat än glidyteberäkningar. Se exempelvis :54. 

:2 Skjuvhållfasthet. Val av analysmetod 

:21 Skjuvhållfasthetens tidsberoende 

En jämviktsändring i marken medför dels skjuvspänningsändringar, dels 
portrycksändringar. Skjuvhållfastheten TI påverkas av portrycksändring
arna och når därför liksom dessa först efter kortare eller längre tid ett slut
värde. Detta kan uppkomma nästan omedelbart efter en laständring så
som vid sand och grus eller först efter avsevärd tid såsom vid lera. Skjuv
hållfasthetens värde vid olika tidpunkter beror av dräneringsförhållandena, 
främst jordarternas vattengenomtränglighet. Man talar därför om (full
ständigt) dränerad skjuvhål/fasthet (-r1a), ofullständigt dränerad skjuvhå//fast
het och odränerad skjuvhållfasthet (r1J. Man talar även om korttidshållfast
het och långtidslui//fastltet eller korttidsstabilitet och långtidsstabilitet. 

Med korttids!tållfasthel (korttidsstabilitet) avses skjuvhållfastheten (sta
biliteten) under och omedelbart efter eventuella laständringar. Med /ång
tidshiil/fasthet (långtidsstabilitet) avses skjuvhållfastheten (stabiliteten) sedan 
portrycksändringarna utjämnats och skjuvhällfastheten uppnått slut
värdet. 

När skjuvhållfastheten växer med tiden - vilket brukar vara fallet vid 
lastökning på marken - blir stabiliteten mest kritisk i byggnadsskedet, 
varför korttidsstabiliteten avgör projektutformningen. När skjuvhållfast
heten avtar med tiden - vilket brukar vara fallet vid avschaktning i mar-

Jfr 171:51 

Jfr 171:63 
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ken - blir i stället långtidsstabiliteten dimensionerande. Stundom är det 
ovisst när förhållandena blir mest kritiska, varvid stabiliteten måste under
sökas för båda gränstillstånden och eventuellt för mellantillstånd. 

:22 Val av analysmetod 
Skjuvhållfastheten i marken kan uttryckas på olika sätt beroende på 

jordart och lasttid. Den uttrycks ibland som en funktion av normalspän
ningen och ibland som en konstant (fig :22). Mot dessa uttryckssätt svarar 
olika analysmetoder. Dessa har följande användningsområden. 

Jordart Korttidsstabilitet Långtidsstabilitet 

Grus, sand ef>•analys </!•analys 

Packad tätjordsfyllnins, I princip c,<Ji•analys, i c,</l•analys 
silt praktiken ibland c• eller 

,P-analys 

Sitt, lera c-analys I princip c,<;b•analys, 
i praktiken ofta 
c-analys1 

hEJmc-ono\ys~r;·:2$1
,§~ j"'~o ,e~ C 
,5:@ =•O=~ 

Effektiv spänning (/ Totalspänning er 
0T'rd cf.ian 1/J'.,.rf.ion~o 'l"'ru~c 

Sitt och finjordrika fyllningar har tillräckligt liten permeabilitet för att 
laständringar under byggnadstiden skall orsaka ändringar i portrycken. 
Permeabiliteten är emellertid samtidigt tillräckligt stor för att dessa 
portrycksändringar i någon mån skall hinna utjämnas, varvid skjuvhåll
fastheten ändras. En c,,P•analys bör i sådana fall baseras på försiktig be· 
räkning av partrycken under eller efter byggnadsskedet. En dylik beräk
ning blir emellertid mycket osäker och bör därför kontrolleras genom por
trycksmätning i marken. För att förenkla beräkningarna nöjer man sig 
stundom med rf,- eller c-analys och gränsar in beräkningsresultaten mellan 
ytterlighetsvärden. 

Vid kontrollberäkningar av stabiliteten för rådande markförhållanden bör 
man söka mäta portrycken i marken. Vid delvis vattendränkta slänter ba
seras beräkningen därvid på lägsta lågvattenstånd och största samtidigt 
rådande partryck. Om portrycksmätningen inte omfattar typiska regn
perioder, måste man söka uppskatta de största partryck som kan uppkom
ma. Beräkningsmetoderna vid naturliga lerslänter diskuteras utförligare 
under :65. 

Vid förhandsberäkning av framtida stabilitet är man däremot tvungen 
att bedöma portrycken med ledning av uppgifter om grundvattenstånd eller 
genom att rita upp strömbilder. 

:23 Skjuvhällfasthetens deformationsberoende [26], [28] 

Hastigheten i lastförändringar kan påverka skjuvhållfastheten på annat sätt 
än genom partryck. Särskilt för överkonsoliderade leror gäller, att skjuv• 
ningen är förenad med vattenuppsugning och hållfasthetsnedsättning. Detta 

Se 171 ,63 

1 Vid starkt överkonsoliderade 
jordarter måste c,</l-analys alltid 
anviindas, cniir c-analys leder 
till värden på osäkra sidan [I] 

Fig :22. Sambandet mellan 
skjuvhållfasthct och normal
spiinning enligt olika analysme
toder 

Jfr 326:54 
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Avd 17 Geoteknik 174:3 
visar sig när skjuvningcn sker långsamt och med stor deformation såsom 
vid kryprörelser i lerslilnter och lerfyllda bergsprickor. 

Fig :23 visar resultat från långsamma konsoliderade dränerade skjuv
försök. Hos en överkonsoliderad lera (a) ökar skjuvhållfastheten först till 
ett toppvärde och sjunker sedan till ett slutvärde. Vid toppvärdet, vilket är 
det som bestäms vid vanliga skjuvförsök, består skjuvhållfastheten av en 
kohesionsandel och en friktionsandel. Vid slutvärdet har kohesionsandelen 
praktiskt taget försvunnit och friktionsandelen minskat något. 

Man har undersökt många lerslänter, där skred inträffat och där skjuv
hållfastheten följaktligen är känd. Medelskjuvhållfastheten längs glidytan 
har därvid befunnits ligga mellan de båda ovan angivna värdena. Den s k 
residualfaktorn anger på hur stor del av glidytan som hållfastheten sjunkit 
i förhållande till hela glidytan [28]. 

För en normalkonsoliderad lera (b) är vanligen skillnaden mellan topp· 
värdet och slutvärdet vid ovanstående provning obetydlig, vilket tar sig 
uttryck i en residualfaktor nära 1,0. En så obetydlig skillnad är också för
utsättning för de flesta glidyteberäkningars giltighet. 

:3 Säkerhet 

:31 Allmänt (jfr :722) 

Varje slag av geoteknisk beräkning är behäftad med någon grad av osäker
het. På grundval av markundersökning i ett antal borrhål gör man sig en 
schematisk bild av lagerföljden i marken. Tekniken att undersöka de jord
prover, som skall representera jordlagren, är i viss mån osäker. Beräknings
metoderna slutligen är i regel approximativa. För att gardera sig mot dessa 
felkällor och osäkerhetsmoment inför man en »säkerhetsfaktor». Vid stabi
litetsberäkningar tjänar säkerhetsfaktorn som skydd mot okontrollerbart 
höga skjuvspänningar. I andra fall kan säkerhetsfaktorn avse att minska 
risken för otillåtligt stora deformationer. 

Säkerhetsfaktorn kan införas på något av följande tre sätt: 

a Säkerheten läggs enbart på skjuvhållfastheten. Säkerhetsfaktorn anges 
som förhållandet mellan skjuvhållfastheten och den skjuvspänning som 
uppkommer till följd av den aktuella yttre lasten. 

b Säkerheten läggs enbart på den aktuella yttre lasten. De beräknings
mässiga spänningarna i jorden får inte överstiga skjuvhällfastheten. 

c Säkerheten fördelas på alla osäkra faktorer på så sätt, att delsäker
heter påförs såväl den aktuella yttre lasten som skjuvhållfastheten. 

I samband med geotekniska problem är metod a vanligast. Metod c [3] 
underlättar förståelsen för säkerhetsproblemet och beskrivs kortfattat i :34. 

Vid val av säkerhet bör man bl a ta hänsyn till: 

CD vådorna av ett misslyckande 
GP osäkerheten i lastantaganden 
e osäkerheten i hållfasthetsbestämning 
GP osäkerheten i beräkningsmetod 

:32 Säkerhet enbart på skjuvhålllastheten 

Sättet att utvärdera skjuvhållfasthetsparametrarna c och rp ur fält- och 
laboratorieprovningar återspeglas på valet av säkerhetsfaktor. Om man i 
en serie fullgoda provningar, vilka har rimlig spridning, utvärderar skjuv
hållfastheten som medelvärde längs möjliga glidytor, bör man normalt 
eftersträva följande säkerheter på skjuvhållfastheten: 

,,_Fr:-1 
Deformo\ion c 

Skjt.r1hål\fos\het Tr 

Effektiv spänning IJ"' 

Fig :23. Skjuvh{LI)fasthet vid 
långsamma dränerade försök 
med stora deformationer. a 
Överkonsoliderad lera. b Nor
malkonsoliderad lera. c Topp
vfirdcn. d Slutvärden för över
konsoliderad lera. c S!utvärdcn 
för normalkonsoliderad lera 

Jfr kap 312 
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Symbol för Lastfall 
siikerhets-

Tillämpningsområde faktorn Normalt Exceptionellt 

c-analys stabilitet 
jordtryck 
plattor 
pålar 

F, 1,5-2,0 
1,5-2,0 
2,0-3,0 
1,5-3,0 

1,3-1,S 
1,3-1,5 
1,5-2,5 
1,3-2,0 

<;b-analys stabilitet 
jordtryck 
plattor 
pålar 

Fo 1,1-1,5 
1,1-J,S 
1,3-1,7 
1,3-1,7 

1,0-1,3 
1,0-1,3 
1,2-1,5 
1,2-1,5 

c,</,-ana!ys stabilitet F,;, 1,4--1,6 l,1-1,S 

Observera: vid c-analys för dyigt, gyttjigt eller sulfidhaltigt material före
faller det av inträffade skred att döma som om de ovan angivna säker
heterna vore väl låga och borde höjas med 0,5-1,0. 

Säkerhetsbegreppet uppträder i två något olika sammanhang: dels vid 
kontroll av rådande jämvikt, dels vid dimensionering med hänsyn till mar
kens bärförmåga. 

Vid jämviktskontroll beräknar man den i anspråk tagna skjuvspänningen 
r längs en glidyta och anger säkerhetsfaktom för de1111a glidyta som för• 
hållandet mellan skjm:hållfasthete11 -rI och skj1wspä1111ingen r. Om r ut• 
trycks med skj11vspänningsparametrarna en, c;1 och ef,~, TI med skjuvhåll
fasthetsparamctrarna c, c' och cp' samtsäkerhetsfaktorn Fenligt ovanstående 
tabell, erhålls vid c-, q,. respektive c,f•analys 

Fe= -r[i-r = c/cn (I) 

Frp = T,l'r = U tan <p'/a' tan <p~ = tan 4//tan <p~ (2) 

Fc9 = r1/-r = (c' +a' tan <p')/(c~ +a' tan <p~) (3) 

Säkerhetsproblemet vid användning av formel (3) behandlas även nedan i 
samband med formlerna (6a) och (6b). 

Vid dime11sio11eri11g utgår man från givna säkerhctsfaktorer och bestäm• 
mer, vilka skjuvspänningar (Tun) som kan tillåtas. Med beteckningar enligt 
ovan erhålls vid 

c-analys: Ttm=T1/Fe=c/Fc (=en) (4) 

cfo•analys: Ttin =1:1/Frp =<Ytan cp'/F<p ( = a' tan <p~) (5) 

c,'P•analys: 7:un = c'/Fc+a' tan cp'JF9 (= c~ +a' tan ,f,~) (6a) 

Uttrycker man 7:un enligt formel (6a), kan Fe och F9 varieras sinsemellan 
utan att Tuu ändras. Av denna orsak blir säkerhetsbcgreppet något oklart. 
Denna svårighet kan kringgås genom olika beräkningsmetoder f4J. Vanligen 
sätts dock (se :413, :642 och :643) 

Fe=F9=Fc9 

varvid erhålls 1:t1u=-r1/Fe9=c
1 

/Fc,:,+a'tanrf,1 
/Fc,:;(=c~+a' tanrf,~) (6b) 

:33 Säkerhet enbart på lasten 

Vid frågor om släntstabilitet - där jordlastcn brukar utgöra den största 
pådrivande kraften - känner man i allmänhet markens egenvikt med större 
noggrannhet än skjuvhållfastheten, vilket gör det ologiskt att påföra en 
säkerhetsmarginal på egenvikten, men inte på skjuvhållfastheten. 

Vid 'P· och c,rf,-analys erhåller man för en räknemässig höjning av lasten 
även en höjning av effektivtrycken i marken och därmed en motsvarande 
ökning av skjuvhållfastheten. Säkerhetsfaktorn kan i ett sådant fall bli 
vilseledande. 

Se 171:63 
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Att välja säkerheten på lasten kommer därför närmast i fråga för sådana 
problem som berör plattor på och pålar i lera. 

:34 Delsäkerheter på alla osäkra faktorer 

Den allmänna beräkningsprincipen med delsäkerheter blir att man betrak
tar ett räknemässigt brottillstånd, i vilket de yttre lasterna multipliceras med 
lämpliga delsäker/te/er samtidigt som jorde11s eller bygg11adsmaterialets 
brotthdllfasthet divideras med andra de/säkerheter. När en konstruktion 
dimensioneras så att jämvikt uppträder i det räknemässiga brottstadiet, 
råder den önskade totalsäkerheten. 

I de fall, då en vilande last verkar stabiliserande, bör man givetvis divi
dera med delsäkerheten i stället för att multiplicera. Likaså bör en stabili
serande rörlig last helt utelämnas. 

Fördelen med metoden är att varje osäker faktor belastas med enbart sin 
osäkerhetsmarginal. Vid användningen tvingas man därför att på ett på
tagligt sätt söka ta. ställning till dels vilka osäkra faktorer som ingår och 
dels var och ens roll för totalsäkerheten. 

Sambandet mellan delsäkerheterna och totalsäkerheten kan inte anges 
generellt, beroende på att olika felkällor påverkar totalsäkerheten i olika 
hög grad. Man bör tillse att totalsäkerheterna ilr i paritet med dem som nu 
vanligen tillämpas. 

I tabell :34 ges en sammanställning av riktvärden på delsäkerheter. En 
kort motivering för de olika värdena meddelas även. Framställningen byg
ger i huvudsak på danska normer [3] och [32], där utförligare beskrivning 
ges. 

Tabell :34. Riktvärden för delsäkcrheter 

Lastfall 
Tillämpningsområde Symbol Normalt Exceptionellt 

Last Egenvikt 
Rörlig last 
Vattentryck 

Fo 
Fo 
Fw 

1,0 
1,2-3,0 
1,0-1,2 

1,0 
1,0-2,0 
1,0-1,1 

Hållfasthet c-analys 
,t,-nnalys 
c,,;6-analys 

Fe 
F; 
Fe.; 

1,5-3,0 
1,1-J,6 
1,4-1,6 

1,3-2,5 
1,0-1,5 
1,1-t,5 

Konstruktionsde\ar Förhöjning av normalt föreskrivna 
åverkade av jordtryck »tillåtna påkänningar)) 

Egenvikt 
Vid stabilitets- och jordtrycksproblem härrör vanligen huvuddelen av 
lasterna från egenvikt av jord eller konstruktioner. Därvid verkar vissa 
jordmassor stjälpande och andra stabiliserande, varför en del vikter måste 
multipliceras, andra divideras med delsäkerheten. För att undvika dessa 
räknemässiga komplikationer kan man sätta F0 = 1,0 och i stället välja 
delsäkerheten på hållfasthet i motsvarande mån högre. Detta är en in
konsekvens som vid ett allmilnnare bruk av systemet med delsilkerheter 
kan komma att ändras, så att även last av egenvikt påförs en delsäkerhet 
större än I ,0. 

Rörlig last 
Ibland förekommer det att den rörliga lastens storlek anges med en säker
hetsmarginal, varvid delsäkerheten kan anses innefattad i lastantagandet. 
I andra fall bör delsäkerheten väljas med hänsyn till såväl lastantagandets 
osäkerhet som valet av delsäkerheter på hållfasthetsegenskaperna. 

174:3 
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Vatte1llryck 
Vattentryck är den rörliga last som brukar kunna anges noggrannast. Del
säkerheten syns därför i allmänhet kunna väljas lägre än för övriga rörliga 
laster. 

Skjuvhdl!fasthet 
Vare sig skjuvhållfastheten enligt :22 uttrycks såsom -i1= c' +u' tan ef,', -ifd= 
u' tanef,,' eller-ifu =c, skall man påskjuvhållfasthetsparametrarnac och<foinföra 
delsäkerheter Fe och F9• _I jordtr~cks- och ~tab_ilitets~;oblem o~ererar 1;1an 
sedan med ett räknemässigt brott11lstånd, for vilket galler nommella sk1uv
hållfasthetsparametrar en och <p1I' vilka motsvarar skjuvspänningspara
metrarna vid metoden med säkerhet på enbart skjuvhållfasthet, se :32. 

Vid jämviktsko111roll beräknar man, med utgångspunkt från de aktuella 
lasterna med sina delsäkerheter, de nominella skjuvhållfasthetsparametrar 
som just motsvarar det räknemässiga brottstadiet samt jiimför dem med 
genom provningar bestämda skjuvhållfasthetsvärden. 

Vid dimensionering utgår man i stället från de nominella skjuvhållfast
hetsparametrama. Dessa representerar då tillåtliga värden, under förut
sättning att även lasterna multipliceras med sina delsäkerheter. 

Konstruktioner påverkade av jord/ryck 
Vanligen föreskrivna »tillåtna påkänningar» i trä, stål eller betong innebär 
att brottgräns- eller flytgränsvärdena i dessa material reducerats med en 
totalsäkerhet, inte med en delsäkerhet. Vid beräkning av exempelvis aktivt 
jordtryck mot en spont medför metoden med delsäkerheter ett räknemässigt 
högre jordtryck än det verkliga (på grund av delsäkerheten på markens 
skjuvhållfasthet). Detta jordtryck ger i sponten vid räknemässigt brottill• 
stånd en påkänning, som bör få uppgå till brottgräns- eller flytgränsvärdet 
dividerat med dess delsäkerhet. Detta är ofta mer än den föreskrivna »till· 
låtna påkänningen». Vilken förhöjda »tillåtna påkänning}> som bör väljas 
vid dimensioneringen måste bedömas med hänsyn till spontmaterialet och 
till den konstruktiva utformningen. 

:4 Glidyteberäkningar 

:41 Cirkulärcylindriska glidytor 

Det finns flera anledningar att anta cirkulärcylindrisk glidyteform, bl a 

a antagandet har i viss mån bekräftats vid inträffade skred i lera 

(utefter en cirkulärcylindrisk yta kan en glidande massa förskjutas utan 
att ändra form 

c beräkningarna blir enkla, särskilt vid c-analys. 

:411 c-analys (totalspänningsanalys för korttidsstabilitet i lera) 

Pig :411 visar ett snitt genom en cirkulärcylindrisk glidyta i en slänt. De 
på cirkelsegmentet verkande krafterna är sammansatta av normalspän• 
ningen a och skjuvspänningen -i i snittytan å ena sidan samt resultanten Q 
till egna vikten och eventuella yttre krafter å andra sidan. Vid en moment• 
ekvation kring rotationscentrum O elimineras inverkan av de okända nor• 
malspänningarna, vilka överallt är riktade mot 0. För att jordsegmentet 
inte skall glida, fordras att det mothållande momentet kring O av de i snitt· 
ytan verkande skjuvspänningarna håller jämvikt mot det stjälpande momen• 
tet av Q. Genom passning bestäms den glidyta, som har den lägsta säkerhets• 
faktorn. 

174:4 
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I homogen mark, därr,u=c blir enligt ekv :32 (l) 

Fc=c/r=Rlc/Qx (!) 

i in/zomogen mark, där c varierar, delas glidytan upp i delar med längden 
~/, vardera med konstant c. Man erhåller 

F, ~ R(Z:.d1/)/Qx (2) 

Exempel på denna metod ges i :624. 

:412 ,fo-analys (effektivspänningsanalys för stabilitet i sand) 

I homogen mark med jämnt utbildad friktion längs en cirkulärcylindrisk 
glidyta bildar jordtryckets effektivspänning i alla punkter vinkeln 'P: mot 
glidytans normal. Alla jordtryckskrafter p kommer därför att tangera en 
med glidytan koncentrisk cirkel med radien r= R sin <p:, där R är glidytans 
radie (fig :412a). Denna innercirkel kallas )>friktionscirkeln)). Resultanten 
P till alla jordtryckskrafterna går strax utanför friktionscirkeln och tangerar 
en cirkel med radien 

r1 = KR sin i/,~ (1) 

där K=en konstant, som beror av glidytans medelpunktsvinkel samt jord
trycksfördelningen längs glidytan (fig :412b) [5J. 

Eftersom jordtrycksfördelningcn längs glidytan och därmed koefficienten 
Kär okänd, kan beräkningen inte göras exakt. Genom att gränsainK-värdet 
mellan ytterligheterna punktformigt - tryckkurva I i fig :412 b, varav framgår 
att K= 1,00 oberoende av glidytans medelpunktsvinkel - och jämnt för
delat tryck (vilket i praktiken kan betraktas som ett ytterlighetsfall) - kurva 
II i samma figur - finner man emellertid en snäv felmarginal. I de allra 
flesta fall är jordtrycksfördelningen inte symmetrisk men ansluter nära till 
den sinusformiga fördelningen, kurva III. K varierar dä för normala värden 
på medelpunktsvinkeln mellan ca 1,00 och l,10. 

För att glidelementet skall befinna sig i jämvikt fordras att jordtrycks
resultanten P till storlek och riktning sammanfaller med resultanten Q till 
egenvikt och övriga laster, såsom portryck i glidytan. Partryck av typen Q 
uppträder exempelvis i samband med grundvattenströmning. Beräknings
gången blir följande: 

välj en glidcirkel med medelpunkten 0 

2 beräkna läget av resultanten Q enligt fig :412a 

3 mät avståndet r1 

4 bestäm koefficienten Kur fig :412b, kurva III 

5 beräkna 'Pn ur formel (1) 

6 beräkna säkerheten F9 enligt formel :32(2). 

Genom att utföra beräkningarna för flera glidytor passar man sig fram 
till farligaste glidytan, för vilken F9 är minimum. 

I illlwmoge11 mark med varierande friktion längs glidytan kan ovanstå
ende metod inte tillämpas. I stället delas då glidelementet upp i lameller av 
vertikala element. Den farligaste glidytan bestäms genom passning. 

För att allmän jämvikt skall råda hos elementen, fordras vissa lutningar 
på krafterna mellan elementen. Hänsyn härtill tas enligt den närmare be
skrivning av lamellmetoden som ges i :642. 

Se 171:63 
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:413 c,,;1-analys (långtidsstabilitet i lera, silt och annan tät jord) 

I homogen mark med konstant c och efi längs glidytan är förfaringssättet vid 
en c,4'-analys analogt med den i :412 beskrivna friktionscirkelmetoden i 
sand med tillägg för kohesionskraften i glidytan. De krafter som påverkar 
glidkroppen i fig :413 uppdelas enligt [5] i tre grupper. 

a Jordens egenvikt och övriga laster, vilka sammansätts till resultanten Q 
(fig :413a). 

b Kohesionskrafterna i glidytan, vilka sammansätts till resultanten 

(I) 

där c' =skjuvhällfasthetsparameter och Fc=på försök valt värde på säker
heten (se :32). en är parallell med en rät linje genom punkterna a och b 
samt belägen på avståndet Rlflc från rotationscentrum (beteckningar en
ligt fig :413 b). 

c Effektivkrafterna p i glidytan, vilka tangerar friktionscirkeln och vilkas 
resultant P tangerar en med friktionscirkeln koncentrisk cirkel med radien r1• 

För att jämvikt skall råda, fordras att resultanterna Q, en och P träffas 
i en punkt som sluter kraftpolygonen. Eftersom Q och en är kända till 
storlek och läge, kan även P bestämmas till storlek och liige. Grafiskt erhålls 
därför sträckan 

r 1 = KR sin rp: (2) 

varav tan rfo~ beräknas. Säkerheten F9 beräknas därefter enligt formel :32 (2). 
Om man enligt :32 utgår från Fc=Fi:i=Fc(?• fordras att den beräknade 
säkerheten F9 är densamma som den vid beräkningen av en valda Fe. 
Man måste därför korrigera beräkningen tills de båda F-värdena stäm
mer överens. Genom att utföra beräkningarna för flera glidytor passar 
man sig fram till farligaste glidytan, för vilken Fcrp är minimum. 

I i11homoge11 mark där c' och 4/ varierar längs glidytan delas glidelementet 
upp i lameller av vertikala element. Samma metod kan självfallet tillämpas 
i homogen mark. Närmare beskrivning av c,4,-analys enligt lamellmetoden 
framgår av :642. 

:42 Spiralcylindriska glidytor [6], [7] 

Antagandet om spiralcylindrisk glidyteform medför vid tp-analys vissa för
enklingar. 

Ekvationen för en logaritmisk spiral är 

r = r 0 exp (a tan cf,:) (I) 

I alla punkter på kurvan bildar radius vektor samma vinkel med kurvans 
normal, nämligen vinkeln <p;1 (fig :42a). Genom att friktionen förutsätts 
jämnt utbildad utefter hela glidytan kommer alla jordtryckskrafter mot 
glidytans olika delar att gå genom spiralens pol (fig :42b). Vid en moment
ekvation kring polen behöver man därför inte kännajordtryckets fördelning, 
utan man har endast att räkna med momenten av den yttre lasten och av 
den tänkta glidande massans vikt. 

Man väljer olika glidytor och beräknar för varje förhållandet mellan mot
hållande och stjälpande moment, Qr2/Rr1• Den farligaste glidytan är den, 
där detta förhållande är minimum. 

Om säkerheten F läggs på lasten, utgår man från ej,' och erhåller för den 
farligaste glidytan direkt 

(2) 

174:4 

a 
fgenvikl o övrign laster 
Q1-egenvikt Q4-portryck 
Q1,överlost Q -resultnnt 
Q3-valten!ast ,,t·-......L_ 01. 

/ I ,·::=±.:.c--
/ • Q) 

u / 

C 

QJ 
C" 

Fig :413 a-c. Stnbilitetsbcrilkning 
av slänt med cirkulilrcylindrisk 
glidyta enligt c,,f,-analys. a 
Egenvikt och övriga laster. 
b Kohcsionskrnftcr i glidytan. 
c Effcktivkraftcr i glidytan 

-~\I.~ 

Fig :42a och b. a Logaritmisk 
spiral. b Spiralcylindrisk glidyta 

105 



Avd 17 Geoteknik 174:5 

Om säkerheten Fqi läggs på skjuvhållfastheten, beräknar man de farligaste 
glidytorna för några olika värden på ef,~. Genom interpolering mellan dessa 
<p~-värden finner man det <p~ som ger Qr2/Rr1 =I.Detta värde insätts iekv 
:32 (2), vilken ger säkerheten F,:r 

För att underlätta beräkningarna, vilka enklast utförs grafiskt, är det 
lämpligt att använda genomskinliga kurvmallar motsvarande logaritmiska 
spiraler med tp~ = 20, 25, 30, 35, 40 och 45°. 

:43 Sfäriska glidytor [8] 
Vid flera skred i lera har man iakttagit en i stort sett sfärisk form på glid
ytan. Detta har lett till en vid c-analys tillämplig beräkningsmetod, som 
förutsätter sfärisk glidyteform. 

Metoden lämpar sig vid koncentrerad lastyta och ger då skjuvspänningen 
-r=0,158q under lasten q kN/m2 , vilket kan jämföras med T=0,15lq för 
cirkulärcylindrisk glidyta under kvadratisk lastyta, se :522. 

:44 Plana glidytor 
I den klassiska jordtrycksteorin antas glidytorna vara plana vid både c
och 4,-analys. 

Vid c-analys kan man med hjälp av två plana glidytor som begränsar en 
»aktiv» och en »passiv» jordkil beräkna skjuvspänningen -r exempelvis 
under en långsträckt last q kN/m2• Därvid erhålls T= q/y'3i= 0,177q1• Detta 
värde skall jämföras med T=0,18lq, vilket erhålls vid stabilitetsberäkning 
med cirkulärcylindriska glidytor, se :521. 

:45 Sammansatta glidytor 
Sammansatta glidytor kommer till användning vid c- och c,ef>-analys niir 
man till följd av exempelvis lösare lager i marken kan förutsätta att den far
ligaste glidytan får någon viss form. Exempel på släntberäkning enligt denna 
metod framgår av :625 och :643. 

:5 Bärförmåga hos horisontell mark 

:51 Allmänt 
Vid en last på markytan av jordmassor eller liknande, som vid beräkningarna 
kan tänkas utgöras av tätt stående punktlaster utan inbördes sammanhåll
ning talar man om ytlast. En form av ytlast är tryckbank., som används för 
att stabilisera marken. För att bestämma jordlagrens bärförmåga under 
ytlaster används glidytemetoder. 

Grundplattor hänförs inte till ytlaster eftersom sammanhållningen i plat
tan inverkar på trycköverföringen mellan platta och iord. Stabilitetsunder
sökningen utförs i detta fall med plasticitetsanalys, varvid resultatet blir 
något annorlunda än med glidyteberiikning. Undersökningen kan dock i 
de flesta fall utföras med någon glidytemetod enligt :4 utan att felet blir 
för stort. 

Pålar är ur stabilitetssynpunkt sett ett specialfall av djupt grundlagda 
plattor eller plintar. De behandlas i kap 324. 

För samtliga i :51-:54 nämnda laster på lera brukar korttidsstabiliteten 
bli avgörande till följd av att - om spänningen i jorden ökas - markens 
skjuvhållfasthet växer med tiden på grund av konsolidering. Problemen 
behandlas då med c-analys. 

Jfr kap 175 

' Detta förutsätter samma skjuv
spänning i gränsyrnn mellan 
jordkilarna som i glidytorna 
(vilket inte är fullt korrekt) 
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:52 Ytlast på lera (c-analys) 

:521 Långsträckt laststrimla (jfr :411) 

Lasten förutsätts ha stor utsträckning i sidled och marken antas vara ho
mogen (fig :521 a). Genom att sätta det stjälpande momentet kring glidytans 
medelpunkt lika med det mathållande momentet får man 

T = Q(a-d)sin2 a/2a2a 

Maximivärdet på T erhålls genom partiell derivering med avseende på a 
och a. Man finner då a=2d och tan a=2a, varav a.=67°, vilket ger 

(I)'t'mnx""' 0,181 Q/2d 

eller vid jämnt fördelad last Q/2d= q 

I"max~ 0,18lq I (2) 

Sålunda blir [jfr ekv :32 (4)) 

Qun ... 5,5-rtlll = S,S c/Fe (3) 

och [jfr ekv :32 (I)] 

IF,~ 5,5 c/q I (4) 

Säkerheten väljs: normalt Fe= 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3-1,5. 
I beräkningen ovan har glidytan antagits börja i lastytans kant. Av ekv 

(1) framgår, att glidytor som börjar i olika punkter utefter lastytan är lika 
farliga vid konstant skjuvhållfasthet och jämnt fördelad last (fig :521 b). 
Glidytornas medelpunkt ligger på vertikalen genom lastytans ena kant. 

I den 'punkt, där skjuvspänningen i marken är störst, uppnås skjuvhåll
fastheten vid elastiskt tillstånd redan när lasten på markytan vuxit till 
värdet q=tcc. Först vid ytterligare ökad last inträder den plasticering som 
förutsätts vid glidyteberäkningar. 

Formel (2) och därmed formel (4) är en av geoteknikens grundekvationer. 
Den är med förvånansvärt litet fel användbar för många överslagsberäk
ningar, där lastfallet kan approximeras till en jämnt fördelad last.1 

Till ledning vid den praktiska tillämpningen i naturlig mark - som 
aldrig är absolut homogen - anges följande regler. 

Skjuvhållfasthetsparametern c bör väljas som medelvärdet av lerans odrä
nerade skjuvhållfasthet längs på försök inlagda glidytor under lasten ned 
intill ett djup av 0,7B eller mindre, där B är lastbredden. Förekommer 
något lager med utpräglat låg skjuvhållfasthet inom djupet 0,7-1,5B under 
lastytan, bör man i stället undersöka djupare glidytor. Finns sprickor i 
torrskorpan, bör skjuvhållfastheten längs denna del av glidytan försummas. 

:522 Last med begränsad utsträckning (jfr :43) 

Vid last med begränsad utsträckning kan man anta att glidytan förutom av 
en cirkulärcylindrisk del även utgörs av ett vertikalt cirkelsegment vid var
dera änden av lastytan (fig :522). Då emellertid alla glidytor parallella 
med en sida enligt fig :521 b är lika farliga vid långsträckt last på mark 
med konstant skjuvhållfasthet inses att de farligaste glidytorna vid be
gränsad last är de närmast kanten (motsvarande tex den för -r1 i fig :521 b), 
därför att cirkelsegmentens inverkan då är minst. 

Vanligen är dock skjuvhållfastheten i marken inte konstant. I torrskor
pan är den ofta högre än längre ned i marken. Glidytan med lägsta medel-

' 

b a-%,a 

.~w 

Z-1 -rrt'J• 'r;-I•-0,18! ·sd 
Fig :521 n och b. Långstriickt last
strimla på horisontell, homogen 
lermark. a Pri 1cipskiss. b Vid 
jämnt fördelad last ilr alla glid
ytor med medelpunkten på verti
kalen genom lastytans ena kant 
lika farliga 

1 Koefficienten i formeln kan 
variera något, beroende på här
ledningssättet (exempelvis 5,14 
enligt Prandtl och 5,7 enligt Ter
:zaghi mot 5,5 i ekv (3)) 

Fig :522. Rektangulär lnstyta på 
horisontell, homogen lermark 
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Avd 17 Geoteknik 174:5 

skjuvhållfastheten går då ofta så djupt att den stabiliserande inverkan av 
skjuvhållfastheten i sidoytorna (cirkelsegmenten) är av betydelse. 

Enligt [9] modifieras formel :521 (2) genom sidoytornas inverkan till 

r~0,18!q/(l +0,2B/L) (I) 

Formeln gäller endast för BJL,;;,, 1, dvs för utglidning under en långsida. För 
det gynnsammare fallet att utglidning endast kan ske under en kortsida blir 
B/L> 1, varvid beräkningen kan utföras enligt [10]. 

Enligt formel (1) blir -r=0,15Iq, för en krndratisk lastyta (där B/L= 1), 
vilket kan jämföras med -r= 0,1 Slq för långsträckt last (se :521). 

:523 Inverkan av fasta bottnens läge (34] 

Ovan har förutsatts att djupet till fast botten (eller till fastare marklager) 
varit så stort, att dennas läge inte inverkat på glidytans utformning. Glid
ytans största djup är härvid 1,32d vid a.=67° (med beteckningar enligt fig 
:521 a). 

Om djupet till fast botten är mindre än 1,32d, kommer glidytan att »pres
sas» uppåt, varvid stabiliteten förbättras och de ovan härledda formlerna 
inte gäller. Beräkningar med hänsyn till fasta bottens läge underlättas av 
diagram [1 I]. 

:53 Tryckbankar på lera (c-analys) 

:531 Princip [36] 

Principen för markstabilisering med tryckbank framgår av fig :531. Mark
lasten - vanligen en vägbank - utgör q1 kN/m2 i form av en långsträckt 
laststrimla. Enligt formel :521 (2) blir då skjuvspänningen utan tryckbank 
(glidyta 1) 

-r1 = 0,181q1 

Med tryckbank (glidyta 2) med vikten q2 kN/m2 minskar skjuvspänningen till 

T2 = 0,18J(ql -q2) 

Tryckbanken ger samtidigt (vid glidyta 3) upphov till skjuvspänningen 

Ta= 0,181q: 

:532 Dimensionering på mark med konstant skjuvhållfasthet 

Om 2-rtm ;;i,-r1 >-rtm (Tt1n =cfFc enligt ekv :32 (4)) dimensioneras tryck
bankarnas tjocklek så att -r2 "'-ruu, varvid även -r3<-ruu· Om -r1> 2-ru11 blir 
däremot T3>Tun och de primära tryckbankarna måste stabiliseras med 
utanförliggande sekundära tryckbankar. I så fall är ofta andra försW.rk
ningsåtgärder såsom pålning att föredra. 

De erforderliga tryckbanksbredderna bestäms av bl a djupet till fastare 
lager (se fig :532). Beräkningarna kan utföras på vanligt sätt genom att det 
stjälpande momentet sätts lika med det mothållande. Detta fordrar emeller
tid ett omfattande passningsarbete, varför beräkningarna brukar utföras 
med hjälp av uppgjorda diagram [11]. Vid homogen lera med horisontell 
markyta blir därvid tryckbankarnas krön horisontella. 

/ , '\.. I 

Jfr kap Jordförstärkning, hd 
Arbetsteknik 

Fig :531. Markförstiirkning med 
tryckbank på homogen lera. 
Principskiss 

Fig :532. Inverkan av fast botten 
vid tryckbank på homogen lera 
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:533 Dimensionering på mark med nedåt tilltagande 
skjuvhållfasthet 

När markens skjuvhållfasthet tilltar med djupet, såsom ofta är fallet i nor
malt konsoliderande leror utan utpräglad torrskorpa, är ovannämnda di
mensioneringsdiagram endast delvis tillämpliga. Beräkningarna kan då i 
stället utföras enligt [12]. Enligt detta dimensioneringsförfarande spetsas 
tryckbankarnas tjocklek ut till noll vid kanterna (fig :533). 

Med hänsyn till kostnaderna för marklösen kan det dock i praktiken vara 
lämpligt att kapa tryckbankernas spets och i stället öka massorna på tryck
bankarnas kvarvarande yttre del. 

:54 Grundplattor 

:541 Allmänt [13], [14] 

För beräkning av bärförmågan hos plattor i slänt hänvisas till [15] och :4. 
Det är att observera att framställningen avser brottproblem och inte de

formationsproblem, vilka senare behandlas i kap 173 och kap 323. Jfr även 
kap 172. 

I begreppet grundplatta innefattas nedan sådana grundkonstruktioner 
som plattor, plintar och fundament. 

En grundplattas bärförmåga brukar definieras som den maximilast mar
ken under plattan kan uppta. I last-sättningskurvor av typ a eller b enligt 
fig :541 anges denna last av maximivärdet på lasten. I de fall då kurvan inte 
når något maximum, c i fig :541, får bärförmågan bedömas med hänsyn 
till de tillåtna sättningarna. Exempelvis kan Jast-sättningsförlopp av typ a 
inträffa vid last på fast lagrad sand och av typ c vid last på löst lagrad sand. 

Bärförmågan beror av bl a grundplattans storlek, form och djup under 
omgivande markyta, av lastens riktning och excentricitet samt av grundvat
tenytans läge. Bärförmågan kan i princip bestämmas genom stabilitetsana
lys, men denna ersätts vid praktisk tillämpning och enkla lastfull av 
formler, som härletts med utgångspunkt från glidyte- och plasticitetsbetrak
telser. Formlerna gäller i princip endast för horisontell mark men kan även 
tillämpas då det är måttliga höjdskillnader mellan marknivåerna på ömse 
sidor om plattan, om man tar hänsyn till inverkande jordtrycks såväl hori
sontal- som vertikalkomposant (jfr fig :543 b). Approximativt gäller för lång
sträckt platta på markytan eller på litet djup: 

(I) 

= medelgrundtryck vid brott 
C = skjuvhållfasthetsparameter 
q = last på grundläggningsnivån invid plattan (för D < B 

inkluderas vikten av ovanliggande jord: y 1gD enligt 
fig :543 a) 

y2 = jordens effektiva densitet1 under grundläggningsnivån 
D = grundläggningsdjup 
B = plattbrcdd 
Nc, Nq och Ny= faktorer som beror på markens skjuvhållfasthetspara

meter ef,' 

:542 Bärförmåga på lera (c-analys) [9], [13], [16] 

För cfo=O och centrisk last gäller i formel :541 (1) att Nq= I och Ny=O, 
varför a1=Ncc+q. 

Tar man hänsyn till /astplattans form och grundläggningsdjup erhålls enligt 
[9] och [13] för vertikal Jast approximativt: 

Fig :533. Markförstiirkning med 
tryckbank på lera med nedåt 
tilltagande skjuvhållfasthet. 
Principskiss 

Belastning 

:,,;~
,'\ 
I \ 
I \ 
I ' 
I \ 
I : 
I : 
I : 
I : 
I : 
I \ 

a b 
Fig :541. Samband mellan be• 
lastning och sättning för grund
plattor 

1 Med effektiv densitet avses den• 
sitet med hiinsyn tagen till grund• 
vattenytans liige, dvs y ovan vat• 
ten och y' under enligt 171: 232 

c 
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a b 

(I)am = 5(1 +0,2D/B)(1 +0,2B/L)c/Fc+Y1 CD 

där am = tillåtligt vertikalt medelgrundtryck (kN/m2) 

D = djupet från lägsta markyta till grundläggningsnivån (m) 
B = grundplattans bredd (m) 
L = grundplattans längd (m) 
F = säkerhet med avseende på markens skjuvhållfasthet (normalt 

Fc=2,0-3,0, exceptionellt Fe= 1,5-2,5) 
Y, = jordens effektiva densitet ovan grundläggningsnivån (t/m3

) 

Gränsvillkor: 

O<DJB,,;,2,5 O<.BJL< 1,0 

För D/B > 2,5 sätts (1 +0,2D/B) = 1,5 

Vid lutande last kan beräkningarna modifieras enligt [27]. Om sidolasten 
är stor kan glidning inträffa längs plattans underkant. Ju mer lasten lutar, 
desto grundare blir glidytan, tills plattan glider på underlaget. 

Vid excentrisk last erhålls det tillåtliga grundtrycket approximativt om 
man under grundplattan räknar med en nyttig lastyta, vilken bestäms så att 
den påverkas centriskt av lastresultanten (fig :542b). 

:543 Bärförmåga på sand (f-analys) [2], [13] 

För c=O och centrisk last förenklas formel :541 (1) till 

(I)0-1= Nqq+Ny'YzgB/2 

Införs korrektionsfaktorer för grund/äggningsdjup och plauans form får 
man för vertikal celllrisk last 

(2) 

a b 

(fz) H 

Hi:ig~ta grundwth;;n 

174:5 

Fig :542a och b. Grundplatta på 
lera. a Markgenombrott under 
silo som grundlagts på platta. 
b Nyttig Jastyta vid olika läge 
på lastresultanten 

Fig :543 a och b. Grundplatta på 
sand. a Principskiss. b Bärig
hetsfaktorer N q och Ny 

8 
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Kap 174 Stabilitets~ och brottproblern 174:5 
De nya bärighetsfaktorerna blir enligt [27] emellertid komplicerade och 

får följande form: 
0 6

N'~N,[1+(0,2+tan°q\')B/LJ[l+0,35/(B/D+ • (3)ql')]
q n l+7tan'1 n 

N; =Nyfl - M0,2 + tan° ef,~) B/L] (4) 

där O'm = tillåtligt medelgrundtryck (kN/m2) 

N ', N; = dimensionslösa bärighetsfaktorer, där Nq och Ny erhålls ur 
q fig :543 b för olika värden på tan ef,~ = tan ef,' /F9F,:, = säkerhet med avseende på markens skjuvhållfasthet (sä-

kerheten väljs: normalt Frp= 1,3-1,7, exceptionellt F,p= 1,2-
1,5) 

y 1 = jordens effektiva densitet ovan grundläggningsnivån (t/m3) 

y 2 =jordens effektiva densitet under grundläggningsnivän (intill 
djupet 2B) (t/m3) 

B = grundplattans bredd (m) 
L = grundplattans längd (m) 
D = djupet från markytan till grundläggningsnivån (m) 

Vid lutande last kan beräkningarna modifieras enligt [27]. Där anges ock
så diagram över korrektionsfaktorerna för grundläggningsdjup och plattans 
form. Om sidolasten är stor, uppkommer risk för glidning längs plattans 
underkant. Ju mer lasten lutar, desto grundare blir glidytan, tills plattan 
glider på underlaget. 

Med hänsyn till deformationerna bör grundtrycken dessutom normalt 
inte överstiga vissa erfarenhetsvärden. Plattgrundläggning bör inte heller 
användas på mycket löst lagrat material, då skakningar från exempelvis 
trafik eller framtida pålningsarbeten i närheten kan ge upphov till sättningar. 

Vid excellfrisk last erhålls på samma sätt som angetts i :542 tillåtligt 
grundtryck approximativt, om man räknar med en nyttig lastyta, vilken 
bestäms så att den påverkas centriskt av lastresultanten (fig :542 b). 

Inverkan av grundvattenstånd 

I friktionsjord minskar en plattas bärförmåga vid högt grundvattenstånd, 
vartill hänsyn tas genom att densiteternay1 ochy2 reducerasundervatten tilly; och y; enligt 171: 232. 

Svensk Byggnorm [31] 

För vertikal centrisk last anger Svensk Byggnorm 1967 en närmeformcl, 
som tar hänsyn till grundplattans form och är uppbyggd på samma sätt 
som formel :543 (2) enligt följande: 
am ~ BN(l - B/3L) (2) 

där O'm = tillåtligt vertikalt mcdelgrundtryck vid trefaldig säkerhet mot brott 
N = bärighetsfaktor som beror på grundläggningsdjup, djup till grund

vattenyta och lagringsW.thet 
B = grundplattans bredd 
L = grundplattans längd 

Det tillåtna medelgrundtrycket får dessutom inte överstiga vissa maximi
värden. 

I själva verket bestäms vHlkoren för tillåtligt medelgrundtryck av hänsyn 
dels till risken för markgenombrott, dels till risken för skadliga sättningar 
såsom framgår av kap 322 : 13. 

Tumregel för vertikal last 

Om grundvattennivån ligger på större djup än 2B kan man för långsträckt 
platta på markytan för överslagsberäkningar tillåta ett medeltryck, ut
tryckt i kN/m2

, lika med 150 ggr plattans bredd B, uttryckt i meter. För 
kvadratisk platta blir motsvarande värde 100 ggr plattbredden. 

So 322: 3 

111 



Avd 17 Geoteknik 

:6 Slänter 

:61 Allmänt 
För slänter i sand och lera råder helt olika stabilitetsbetingelser. I lera 
kan en slänt intill en viss begränsad höjd vara stabil i vilken lutning som 
helst. I sand står en slänt däremot till obegränsad höjd, förutsatt att lut
ningsvinkeln är mindre än materialets rasvinkel.1 

Säkerhetsfaktorn får också olika innebörd för dessa två slänttyper. I 
lera utsäger säkerheten Fe= 1 att risken för djupgripande skred2 längs far
ligaste glidyta kan vara överhängande, medan motsvarande säkerhet 
Fq:,= 1 i sand innebär att enstaka korn eller jordfJak i släntytan kan komma 
i rörelse. 

:62 Korttidsstabilitet i lera (c-analys) 

:621 Enkel slänt [4], [5] (jfr :411) 

För en enkel slänt i homogen, vattenmättad lera (utan uppsprucken torr
skorpa) kan säkerheten Fe uttryckas 

Fe= N0 c/gyH (1) 

där stabilitetsfaktorn N0 och glidytans läge enligt [4] erhålls ur fig :621. 
Säkerheten väljs normalt Fe= 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3-1,5. 

Av fig :621 framgår att för släntlutning större än 60° går den farligaste 
glidytan genom slänttån och N0 beror endast på s!iintlutningen. För vertikal 
slänt erhålls 

Fe= 3,83c/gyH eller c/Fc =7: =0,26 gyH 

174:6 

1 Rasvinke!n =friktionsvinke!n 
för löst lagrat material 
• Med skred brukar man avse en 
rörelse där g!idkroppen i stort 
glider utan alt de enskilda kor
nen inom glidkroppcn ändrar 
sitt läge i förhållande till var
andra (t ex i lera). Med ras av
ses en rörelse, där kornen inte 
bibehåller sitt läge i förhållande 
till varandra oehdär någon egent
lig glidkropp inte uppstår (tex 
i sand) 

.E 
;-E41-+-+-+-l--l--l~C-I 
0, 
ru 

-:;; 3!--t-++-
0 

=e 
..g '2· 

C Fig :621. Enkel ,o lerslänt enligt c
analys. a Stabi
litetsfaktor N 0• b 
a0 och b0 för far
ligaste glidyta [4] 
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För slänter med flackare lutning än 60° kan den farligaste glidytan skära 
upp i antingen basplanet, slänttån eller slänten, beroende på släntlutningen 
och fasta bottens läge. 

Om lutningsvinkeln är mindre än 53° och fast botten ligger mycket djupt 
kommer den farligaste glidytan att gå mycket djupt. Rotationscentrum ligger 
på en vertikal genom släntens mittpunkt, lastfallet närmar sig fig :521 b och 

Fe= 5,53c/gyHeller1:'=0,181 gyH 

Vid last på släntkrönet måste man undersöka vilken glidyta som blir far~ 
Jigast, antingen en lokal glidyta intill lasten eller en djup glidyta. 

Förekommer uppsprucken torrskorpa utförs beräkningen enligt :624. 
För det fa11 att leran har en viss kohesion i markytan och skjuvhållfastheten 
ökar rätlinigt med djupet underlättas stabilitetsberäkningarna av data~ 
beräknade diagram enligt [30]. 

:622 Delvis vattendränkt slänt 

Vattendränkning helt eller delvis av en vattenmättad lerslänt medför ingen 
ändring av lerans densitet. Genom vattenlasten på släntens nedre del erhålls 
dock alltid en stabilitetsförbättring. 

I fig :622 antas leran vara vattenmättad över hela profilen, oberoende av 
vattenståndet. Under sådana förhållanden erhå!ls siikerhetsfaktorn enligt 
[4] ur formeln 

Fc=µwNoc/g(yH-ywHw) (1) 

där µw=rcduktionsfaktor enligt fig :622 och N0 =stabilitetsfaktor enligt 
fig :621.t(I fig :622 avser kurvorna P=45°-90° tåcirklar och kurvorna 
d= 0,5-2,0 bascirklar, jfr fig :621 a). 

Säkerheten vä]js: normalt Fe= 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3-1,5. 

0;2 OA 0,6 0,8 1,0 
förh5.11onde Hw/H 

Exempel. En 30° slänt av vattenmättad lera med H=7,5 m, D=5,0 m, 
y= 1,8 t/m3 och c=20 kN/m2 är delvis vattendränkt. Vattendjupet Hw 
varierar mellan 6,0 och 4,0 m över slänttån. Säkerhetsfaktorn bestäms. 

d-D/H- 5,0/7,5-0,67, 

Hög1,1atte11stå11d: Ur fig :621 erhålls N0 =6,0; HwfH=6,0/7,5=0,S0. Ur fig 
:522 erhålls µw=0,96. Ur formel (I) erhålls 

F, - 0,96·6,0·20/g:(l,8·7,5-6,0)- 1,57 

Lågvattenstånd: N0 = 6,0; HwfH=4,0/7,5=0,53 ger µw=0,93 

Fe= 0,93·6,0·20/g (1,8·7,5-4,0) = 1,20 

Under en gradvis sänkning av vattenståndet, från helt vattendränkt till 
helt torrlagd slänt, minskar säkcrhetsfaktorn snabbare i början än i 
slutet, huvudsakligen beroende på att det stabiliserande vattentrycket 
minskar proportionellt mot kvadraten på vattendjupet. Den procentuella 
säkerhetsminskningen under vattenståndssänkning längs den översta slänt-

174:6 

Fig :622. Delvis vattendränkt 
lerslänt enligt c•analys. Reduk
tionsfaktor Pw [4] 
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halvan är därför fyra till sex gånger så stor som säkerhetsminskningen längs 
den nedre. På motsvarande sätt leder en vattenståndshöjning till större 
säkerhetsförbättring ju högre begynnelsevattenståndet är. 

:623 Slänt med stor längd i lutningsriktningen 

Fig :623 a visar en slänt med stor utsträckning i lutningsriktningen. En 
sådan slänt kan visa sig instabil, även om lutningen i och för sig är relativt 
liten. På grund av släntens stora längd kan man sätta Pu=Pö och får säker
heten 

Fe= c/gyD sin {J cos fJ (I) 

Önskvärd säkerhet: normalt Fe= 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3-1,5. 
Om markytans lutning skrivs 1: n erhåils 

Fe= (c/gyD) f(I + n2)/n]R,/ cn/gyD (2) 

Exempel. Vid släntlutningen I: n= 1 : 10, c= 10 kN/m:, djupet till fast botten 
D = 5 m och densiteten y = 1,7 t/m3 erhålls 

Fe= 10·10/gl,7·5= 1,20 

Vid det i fig :623 b visade exemplet på långsträckt glidyta lutade marken 
endast någon procent ned mot ån. 

Fig :623 b. Skred i kra vid Svärta är 1938 

:624 Oregelbunden slänt, cirkulärcylindrisk glidyta (jfr :411) 

I de fall då lastfiguren är oregelbunden eller leran inhomogen, kan man 
inte tillämpa någon av ovannämnda beräkningsmetoder. Ett sätt är då att 
använda cirkulärcyJindriska glidytor och dela upp glidkroppen i lameller 
på sådant sätt att yttre lasten och lerans skjuvhållfasthet inom varje lamell 
kan anses konstant. Beräkningen av säkerheten Fe framgår av fig :624a [2]. 
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Fig :623a. Lerslänt med stor 
längd i lutningsriktningen en
ligt c-analys 

Lnmell 0%TI Ll W Lnme!\ delvi~ under LLW lamell htlt under 
ll\'/ 

l 
1 

H 

t::.Q~ lorn~ll~ikt 
ink!u5ive las!~n 11Q~{y•1.•g•q)·l::.x.+P t:.Q~{y'•Z1•g+y•z2-r1•r;)tix+P t;Q,,fz.t•X.'!J 
Pcthr;{~tm p ~y•z•g•9.+/Yt..x p "izrg•y•z2g+i,+P/t.x p~y'z•g
dnn) 

u ~rw•!!..y•g tt. ""Yw·Hw·9 Um Yw•flw•g 

Fig :624a. Stabilitetsberäkning av oregelbunden lerslänt Fig :624b. Vertikaltryck och portryck för olika lameller i 
enligt c-analys (Ha=moment av horisontalkraft, tex jord fig :624a [21
tryck eller vattentryck i spricka) [2J. Jfr ekv :411 (2) 
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Lamell Stjälpande moment Mothålhlnde moment 
ilQ X ilQ.>: c il! ct:..I 

nr kN/m m kNm/m kN/m' m kN/m 

I 34 11,0 374 30 1,3 39,0 
2 270 8,9 2402 32 4,2 134,4 
3 277 5,7 1 578 38 3,6 137,0 
4 208 2,3 488 34 3,3 ll2,0 
5 86 -0,2 -17 30 3,5 105,0 

::C 4 825 ::C 527,4 

Hga~0,B·g·B,9'-' 70kNm/m 

::C 4895 kNm/m REc6.I= 7 780 
kNm/m 

Säkerhetsfoktor Fe= 1 780/4 895= l,59 

Meter 
0 S \0 
J-~ ·~• '·' ! '-L..,L 

Fig :624c. Exempel på stabilitetsberlikning av lerslänt med cirku!iircylindrisk glidyta och e-anulys [2] 

Av fig :624b framgår hur vertikaltrycket p och portrycket u erhålls för 
olika lameller i fig :624a. (Tillämpningsexempel härpå framgår av :642 och 
:643.) 

Ett exempel på beräkning enligt formeln i fig :624a framgår av fig :624c. 
Säkerhetsfaktorn Fe har där beräknats för ett antal cirkulärcylindriska glid
ytor med olika centrum och med utgångspunkt frän släntfoten. Man kan 
nämligen förutsätta att den farligaste glidytan i detta fall går genom denna 
punkt, då djupare glidytor ger större säkerhet, när skjuvhållfastheten som här 
tilltar med djupet. Med ledning av provberäkningarna har de streckade 
kurvorna dragits genom punkter med samma säkerhet. Den visade beräkM 
ningen avser den farligaste glidytan. 

:625 Oregelbunden slänt, sammansatt glidyta 

Förekomst av utpräglat lösa jordlager eller berg gör det ibland nödvändigl 
att räkna med sammansatta glidytor. För en glidyta av godtycklig form 
erhålls säkerheten genom. projicering av pådrivande och mothållande krafter. 
Enligt [21 erhålls Fe ur fig :625 a, där beteckningarna är desamma som. i fig 
:624a. Korrektionsfaktorn fo i fig :625a tar hänsyn till de vertikala skjuvM 
spänningarna mellan lamellerna. 

Ett exempel på beräkning enligt formeln i fig :625a framgår av fig :625b. 

IJJll. 
F,.. fr coscc 

C .. o· I:llQ·tllna:+H 
"H 

Fig :625 a. Stabilitetsbcr!ikning 
av oregelbunden lerslänt med 
sammansatt glidyta och e-analys 
12] 
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Utgångsvärden Beräkning 
Lamell tan n: cos « t::..Q .6.l c .6. Qtana t::..lc/cos/% 

kN/m m kN/m~ kN/m kN/m i 

-- I 1,00 0,71 211 5,75 37 211,0 299,0 
2 0,61 0,85 228 3,50 22 138,9 90,6 
3 0,39 0,93 228 3,25 22 89,0 77,0 
4 0,33 0 95 269 4,20 22 88,7 97,2 
5 0,25 0,97 164 3,10 22 41,0 70,5 

Meler 6 -0,IO 0,99 102 3,25 29 -10,2 95,5 
0 S E=558,4 729,J
J=-·d'·d'-·±'d•-~~ 

Då d/L .. 0,12 fås av fig :62Sa för ))ef,= Q)) 

fo= 1,07 dvs Fc- I,07 ·729,3/(558,4+7).., I,38 

Fig :625b. Exempel på stabilitctsberäkning av lerslänt med sammansatt glidyta och c-analys [2] 

:63 Stabilitet i sand (,p-analys) 

:631 Enkel slänt 

Säkerheten för en homogen slänt i friktionsjord erhålls enligt 

F,t, ~tnn fitnn P {I) 

där q,' -friktionsvinkel i marken (rasvinkeln, se not :61) 
tan fJ = släntlutning 

Önskvärd säkerhet: normalt Frp= 1,1-1,5 och exceptionellt Ftp= l,0-1,3. 
Även ren friktionsjord kan ovan vatten få en viss kohcsion tack vare 
kapillariteten, vilket torde vara orsaken till att de norrlandska niporna, även 
i partier med ren mo, kan stå vertikala till avsevärd höjd. Undervattenslänter 
av sand och grus samt utfyllda stentippar är exempel på slänter av friktions
material. 

:632 Delvis vattendränkt slänt 

Medan vattendränkning helt eller delvis av en lerslänt förbättrar stabili
teten, medför motsvarande vattendränkning i friktionsjord en stabilitets
försämring. Det ogynnsammaste vattenståndslilget brukar inträffa ungefär 
niir vattenytan skär släntmitten. 

Vattendränkningen har i praktiken ogynnsam effekt på två sätt. Dels 
eliminerar vattcnståndshöjningen den av kapillariteten förorsakade kohe
sionen i släntens nederdel, dels inträder en rent statisk stabilitetsförsämring 
genom att egenviktsresultantcn flyttas längre ut från rotationscentrum. 
StabHitetsberäkning kan utföras enligt :412 eller :42. Vattcnständshöj
ningens skredutlösandc effekt har aktualitet vid vattenkraftutbyggnad i 
älvar med höga nipor. Dessa har så småningom ställt in sig med en säker
hetsfaktor som obetydligt överskrider F,:,= 1,0. En stabilitetsförsämring 
med några procent till följd av dämning är då tillräcklig för att utlösa om
fattande skred (se fig :632). Fullgod släntförstärkning kan utföras med tryck Fig :632. Nipor vid Indalsälvcn
bankar av erosionssäkert material upp till vattenytan. Bankarna dimen vilka rasat till följd av uppdäm
sioneras då så att säkerheten genom bankutfyllningen återförs till eller ning 

något över den säkerhet Fip = 1,0 som antas har rått före uppdämningen. Till 
följd av massornas omfång kan emellertid kostnaden för sådana bankar 
bli avsevärda. 

För en helt vattendränkt slänt gäller samma stabilitetsförutsättningar 
och samma friktionsvinkel som för motsvarande slänt av rent friktions
material ovan vatten. 
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:633 Slänt med grundvattenström 

En grundvattenström i riktning mot eller parallellt med släntytan försämrar 
slän tsta bili te ten. 

Om grundvattenströmmens yta följer släntytan erhålls 

F,:, - [y'/(1 +y1](tan g,'/tan /JJ (I) 

där y' = markens densitet under vatten (t/m3) och övriga beteckningar som 
i formel :631 (1). 

Vid y' = l t/ma gäller exempelvis att en sW.nt med ,f,' = 37°, som normalt 
kan stå i släntlutning 1 : 1,3, under inverkan av grundvattenström.men flyter 
ut till I: 2,6. 

Tumregel 
En slänt, i vilken en grundvattenström mynnar, ställer in sig i en lutnings
vinkel som är hälften av rasvinkcln för samma slänt i torrt tillstånd. 

Grundvattenströmmar av liknande slag uppkommer vid hastig sänkning 
av vattenståndet invid en slänt eller genom häftiga regn. För att stabili
sera en hotad slänt kan man minska släntlutningen eller lägga på ett mer 
genomsläppligt ytlager, i vilket vattnet omedelbart kan sjunka undan. 

:64 Stabilitet enligt c,4>-analys 

De viktigaste användningsområdena för c,<p-analys är vid problem be
träffande lerslänters långtidsstabilitet och tätjordsfyllningars släntstabilitet 
(vanligen jorddammars stabilitet). 

:641 Enkel slänt 

Beräkningen kan utföras antingen enligt friktionscirkelmetoden, som be
skrivs i :413, eller enligt metoden för oregelbunden slänt enligt :642. 

:642 Oregelbunden slänt, cirkulärcylindrisk glidyta 
[2], [17] (jfr :413) 

Glidkroppen delas upp i lameller av verlikala element, där för varje ele
ment skjuvhållfasthetsparametrarna c' och <p' betraktas som konstanta längs 
elementets glidytedel. Om lamellbredderna väljs lika kan beräkningen 
underlättas av uppgjorda diagram. Säkerheten Fe,p beräknas ur den inramade 
formeln i fig :642. Den i formeln ingående faktorn 

ma =cos IX (l + tan IX tan ef,'/Fe,:,) (I) 

kan erhållas direkt ur diagrammet i fig :642. Eftersom säkerhetsfaktorn Fe,:, 
ingår i mc,,, måste man först anta ett värde på Fcp och sedan korrigera beräk
ningen, tills antagna och beräknade säkerheter överensstämmer. Säkerheten 
väljs: normalt Fcrt, = 1,4-1,6 och exceptionellt Fcrt, = 1,1-1,5. 

Ett exempel på beräkning av schaktslänt hämtat ur [2] framgår av fig 
:642. I detta exempel har antagits att grundvattnets nivå i respektive ver
tikal motsvarar den brutna linjen ABC, eftersom grundvattenståndet före 
schaktningen låg på nivån AB. Ett sådant förenklat antagande är i regel 
på säkra sidan när det gäller långtidsstabilitet. 

174:6 

Se kap 177 
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1,58• 

c'+(p-u)ton,,t{ 
maFcrp ,,,~~~pc,;~,a~-

Meler u1,51-,0"++~-o~sr'.-'r-'.-',-o+-F'~"L"rc-i\,Y.r~~/-f//,t~~/~'"
0 5 10 
.lf''f··'-•-1-1-'--)- ~ 1,3 1-1-+--l--l

.E 
Se tobel\ ~\,\ -

-1o.s'---t-_-rt-H= 
~ 0 ,-«-C!717,f=::T 
jo,1 ---·-\:a, 

- ·1, -~,c~++-
0,5 -40° -30• -'20" 

Utgångsvärden Be~äkning 
p psm a c' +(p-11)tun ,f,' [c' +(p-u)tan <J,')lmaLamell a' sin« " "'a 
kN/m' kN/m~ kN/m' kN/m2 Fcq,=1,4 kN/m; 

I 46 0,719 78 ~ 0 56,1 51,3 0,91 56,5 
2 34 0,559 127 37 71,0 56,3 1,00 56,3 
3 22 0,375 138 62 51,8 50,4 J,04 48,4 
4 10 0,174 128 66 22,3 44,4 1,03 43,1 
5 -I -0,018 96 49 -1,7 38,0 0,99 38,3 
6 -Il -0,191 47 24 -9,0 27,8 0,92 30,2 

r: 190,5 kN/mt E 272,8 kN/m1 

Fig :642. Exempel på stabilitetsberiikning av !ersliint med cirku!ärcylindrisk glidyta och c,0-analys f2J. Beträffande p, 11 

och «, se fig :624a och b 

:643 Oregelbunden slänt, sammansatt glidyta 

Vid lika lamellbredder beräknar man enligt [2] säkerheten Fe</! ur den in
ramade formeln i fig :643. Den i formeln ingående faktorn 

Ila =cos2 o:: (1 + tan o:: tan ef/fFcq,) (1) 

kan erhållas direkt ur diagrammet i fig :643. 
Liksom enligt formel i fig :642 måste man först anta ett värde på Fcrp 

och sedan korrigera beräkningen, tills antagen och beräknad säkerhet 
överensstämmer. 

Ett exempel på beräkningen av en naturlig älvslänt framgår av fig :643. 
Portrycket nära bergytan och i glidytans övre del har därvid antagits mot~ 
svara den streckprickade linjen. 

:644 Jorddammsslänt 

Släntstabiliteten för jorddammar erbjuder speciella problem, huvudsak
ligen som följd av portryck i tätjordsfyllningen under byggnadsstadiet och 
vid hastiga vattenståndssänkningar samt som följd av strömningstryck vid 
stationärt högvattenstånd i dammagasinet. Tätjorden i en damm inne
håller nästan alltid luft, vilket komplicerar beräkningarna. 

De lastfall som brukar läggas till grund för dimensionering av en damm 
är följande: 

1 uppströms- och nedströmsslänterna under arbetstiden med då rådande 
maximala portryck 

2 nedströmsslänten efter första uppdämningen med då kvarstående 
portryck samt strömningstryck 
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I''•{11~u)t~n11' 

Fc~ 9 fo j"piuna: 

t-'.ttir 

0 '-~ 
U1•.;<J1i<.0To 

Beräkning c' +(p-u) [c'+(p-11) 
Lamell «0 Ian « c' tan ef/ ptan a: t:m<J,' rnn,f,']/11/X.
Utgångsvärdcn 

p 
kN/m2 

" 
kN/m' kN/m" kN/m" kN/m~ kN/m! 

I 58 1,600 35,5 ~o 0 0,76 56,8 27,0 0,51 52,9 
2 44 0,966 69,5 20,0 13 0,61 67,2 43,2 0,72 60,0 
3 29,5 0,566 77,5 37,0 13 0,61 43,8 37,7 0,94 40,1 
4 20,5 0,374 67,0 33,0 13 0,61 25,0 33,7 1,01 33,4 
5 15,0 0,268 54,0 21,5 13 0,61 14,5 32,8 1,04 31,5 
6 9,5 0,167 35,5 8,5 13 0,61 5,9 29,5 1,04 28,4 
7 3,5 0,061 22,5 2,0 13 0,61 1,4 25,5 1,02 25,0 
8 -12,0 -0,213 9,5 ~o 13 0,61 -2,0 18,8 0,87 21,6 

:E=212,6 :E=292,9 

Pllhöjdsrörhållandet d/L= 0,17 varvidfo"' 1,065 enligt fis :625a. Då blir Fc,(J= 1,065 · 292,9/212,6= 1,47 

Pig :643. Exempel på stabilitetsberäkning av naturlig lerslänt med sammansatt glidyta och c,</>•analys [2]./o=korrektionsR 
faktor enligt fig :625a. Beträffande p, u och a:, se rig :624a och b 

3 nedströmsslänten efter långvarig uppdämning med då uppkomna 
maximala strömningstryck 

4 uppströmsslänten vid hastig vattenståndssänkning (katastroftappning) 
med då uppkommande maximala portryck. 

Beträffande beräkningsförfarandet i övrigt hänvisas till [17], [18], (19], {33]. 

:65 Säkerhetsbegreppet för naturliga lerslänter [25], [26], [29] 

Med nu tillgängliga metoder är det inte möjligt att tillfredsställande säkert 
förutsäga om ett litet lokalt skred kan utvecklas till katastrofal omfattning. 

Stabiliteten hos normalkonsoliderad lera i svenska älvdalar undersöks vanR 
ligen genom c•analys, trots att denna metod i första hand är tillämplig för 
beräkning av korttidsstabilitet. Stora skred brukar nämligen utlösas av 
mindre utglidningar och de snabba spänningsändringar som då uppkom
mer kan återspeglas bättre genom cRanalys (totalspänningsanalys) än genom 
c,t,6-analys (effektivspänningsanalys). De små utglidningarna i sin tur ut
löses vanligen av erosion i älvfåran eller tillfälliga portrycksändringar. I 
förhållande till vattenhaltsförändringarna i leran, vilka inträder mycket 
långsamt på grund av den extremt låga permeabilitcten i svenska leror, kan 
dessa belastningsförändringar betraktas som snabba. 

Eftersom det alltså finns skäl för stabilitetsundersökning enligt cRanalys, 
samtidigt som metoden är avgjort enklast och visar lika god överensstäm• 
melse som c,!pRanalys vid tillämpning på inträffande skred, brukas den 
även för undersökning av långtidsstabiliteten hos svenska lerslänter med 
större mäktighet. 

Se även kap Dammar, hd VägR 
och vattenbyggnad 
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Är säkerheten mot utglidning låg, bör kontroll göras med c,rj,-analys. 

Det är emellertid vanskligt att därvid värdera ut c- och ,P-värden entydigt. 
Erfarenheter av norska skred, där lerorna varit grovkornigare och haft 
högre permeabilitet, talar för att c,,P-analys där är att föredra [I]. 

I sådana trakter av Sverige, där stabilitetsförhållandena kan komma att 
ändras genom att ett vattendrag eroderar, en väg dras fram eller byggnader 
uppförs, fordras normalt en sil.kerhetsfaktor av 1,4-1,5 på den odränerade 
skjuvhållfastheten. I de trakter av Göta älv, där stabilitetsförhållandena inte 
förväntas ändras i framtiden och där byggnader inte uppförs nära älven, 
anses vanligen säkerhetsfaktorn 1,3 tillräcklig. 

Om säkerheten mot utglidning är så låg som 1,2-1,3 är det regel att 
skydda slänterna mot erosion samt att införa byggnadsförbud. Erosions
skydden utförs vanligen av sprängstensfyllning. Genom att skydda slän
terna mot lokala skred, brukar man också uppnå tillfredsställande säkerhet 
mot mer omfattande utglidningar. 

Där säkerhetsfaktorn understiger 1,2-1,3 brukar man eftersträva att 
förbättra stabiliteten genom att släntkrönet schaktas av, så att säkerheten 
höjs ungefär 10 %. Det är i allmänhet mer effektivt att schakta av slänt
krönet än att flacka ut slänten eller att åstadkomma en motfyllning vid 
slänttån. Pålning är en tveeggad metod för stabilisering av naturliga slfinter. 
Skakningarna, undanpressningen av jorden och förhöjningen av portrycken 
kan i stället utlösa skred. Om pålning måste utföras, bör pålraderna närmast 
sl1intfoten slås först. 

:7 Spontschakter 

:71 Allmänt 

Vid schaktning inom avstyvad spont måste följande tre stabilitetskrav upp
fyllas: 

1 Spont och stump skall med tillräcklig säkerhet uppta jordtrycken i alla 
stadier av utgrävningen. 

2 Schakten får inte göras djupare än att säkerheten mot bottenupptryck
ning är tillräcklig. 

3 Totalstabiliteten skall vara betryggande. 

Observera: Om villkoren för jordmassornas totala stabilitet inte är upp~ 
fyllda, föreligger katastrofrisk, även om sponten är fullgod [35]. 

Pig :71 illustrerar hur totalstabiliteten kan försämras tillföljdavattmot
hållande jordmassor schaktas bort. I ett dylikt fall måste kontrolleras att 
de pådrivande krafterna inte överstiger de mothållande på någon nivå. 
Det totala aktiva jordtrycket mot spanten beräknas dels för ett bruks-

Jfr 326:5 

Jfr 175:72 

Pig :71. För att en spontschakt 
skall vara stabil, måste villkoren ,- för totalstabilitet vara uppfylldar 
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Kap 174 Stabilitets- och brottproblem 174:7 
stadium (med säkerheten 1,0 på skjuvhållfastheten), dels för ett katastrof
stadium (med säkerheten 1,5 på skjuvhållfastheten). I det senare faUet kan 
då accepteras att påkänningarna i spont, stämp och hammarband uppnår 
sträckgränsen. 

Totalstabilitetens betydelse måste också uppmärksam.mas för bakåt
förankrade sponter. 

Sedan upprepade olyckshändelser och entreprenadtvister uppkommit i 
samband med spontningsarbeten för ledningar, utarbetades [22] och [23] 
där standardtyper för sponter i olika slags jord och vid olika schaktdjup 
anges. Dimensioneringen utförs på följande sätt: 

1 För givet schaktdjup bestäms hur djupt spanten behöver slås under 
schaktbotten. 

2 Spantens överdel dimensioneras för normalt jordtryck. 

3 Totaltrycket mot spanten undersöks genom stabilitetsberäkning, var
vid krafterna från glidmassan under spantens underkant flyttas upp, så att 
de upptas av spantens undre del. 

4 Spanten dimensioneras för de jordtryck som skulle råda om den vore 
nedslagen enligt I, även om den i verkligheten skulle råka ha slagits till 
större djup. 

:72 Korttidsstabilitet i lera (c-analys) 

Nedanstående framställning avser endast korttidsstabilitet, vilken enligt 
:23 kan behandlas med c-analys. För permanenta spontschakter i lera 
fordras i princip c,,fo-analys, men även c-analysanvänds i praktiken, varvid 
man stöder sig på tidigare erfarenheter. Säkerhetsproblemet vid c-analys 
behandlas i :32. 

:721 Utförandestadier 

Den i fig :721 visade schakten i homogen lera skall utföras ned till nivå c. 
Fast botten är belägen på nivå d. Alternativ I-111 avser tre olika typfall, 
vilka uppträder vid olika val av spontlängd. 

Alternativ 1 
Sponten ncddriven till I A •• •• . ' ' . l·~,-' • _,_, -- Q ···--· ... ·.··~----,~'-"(schaktbotten 

',,,, ,) ':.· ... :- b j - - ' 
Lera ------ B ,.• X. c 

. C d 
.. ,... -, _, •·-:•;: ..,.; ,.-' ... , ,' ., :;'.: '~; ·. ~-- ...... ,~-.-;....-.,...... ',• . ~ 
Prnnmo 

Alternativ Il 
Sponten neddriven under 

schaktbotten 

Alternativ 111 
Sponten neddriven i 

fasta botten 

Fig :721. Stabilitet hos spont
schakt i lera under olika utfö• 
randestadfor 
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Alternativ I. När schaktningen utförts ned till nivå a, är marken mest 
ansträngd längs glidyta A genom slänttån, såvida inte spanten genom sin 
styvhet förmår stabilisera schaktväggen. Genom att stämpen (I) monteras, 
avlastas denna glidyta. Vid fortsatt schaktning ned till nivå b växer i stället 
risken för rotationsskred och bottenupptryckning genom brott Hings glid
ytor av typ B. Stämp (2) eliminerar risken för rotationsskred, men risken 
för bottenupptryckning ökar ju längre schaktningen fortskrider mot c. I 
detta läge bar den farligaste glidytan formen C. Under schaktningens senare 
stadium utsätts spanten för stora böjmoment, vilka reduceras först när 
stämp (3) kommer på plats. 

Om fasta botten ligger högre än på figuren, minskas tendensen till bot
tenupptryckning i schaktningens slutstadium genom att glidyta C pressas 
uppåt. 

Alternativ Il. Till en början är förloppet detsamma som i alternativ I. 
Vid schaktning mellan nivåerna a och b blir emellertid risken för skred 
mindre än i alternativ I, därför att spanten antingen förbättrar stabiliteten 
för högt belUgna glidytor (B1) eller pressar glidytorna nedåt (B2). Risken 
för bottenupptryckning ökar ju längre schaktningen fortsätter mot c. In
till dess stämp (3) kommit på plats, utsätts spanten för än större böjmoment 
än i föregående alternativ. Är emellertid spanten och stämpen kraftiga, 
kommer spanten att förbättra stabiliteten genom att överföra horisontal
trycken under c till stämp (2) eller senare till stämp (3). 

Alternativ III. Begynnelseförloppet är detsamma som ovan. Om spantens 
nederände är neddriven i det fasta bottenlagret på nivå d, förbättras i slut
stadiet spontens effektivitet på två sätt. Dels reducerar stödet i nederänden 
böjmomenten i sponten vid stämp (2) och (3) till ca en fjilrdedel av värdet 
för alternativ II, dels hänger den glidbenägna jordmassan upp sig genom 
vidhäftning mot sponten, så att vertikallasten på nivå c minskar. Under 
förutsättning att spanten och stämpen förmår motstå de stora laster för 
vilka de utsätts, kan det därför vara fördelaktigt att slå spanten till fast bot
ten, när denna ligger på rimligt djup. 

:722 Spontavstyvning 

Såväl iasten mot spanten som risken för bottenupptryckning kan enklast 
beräknas för alternativ I ovan. Beräkningen av sponttrycken kan emeller
tid - på grund av den nästan stumma uppstämplingen - inte baseras på 
den klassiska teorin för aktivt jordtryck utan måste utföras enligt den em-
piriska metod som anges i 175:72. 

Om spanten drivs ned under schaktbottnen enligt alternativ II blir spant
trycken desamma som för alternativ I, så länge säkerheten mot rotations
skred och bottenupptryckning är betryggande. Spanten beräknas då som 
för alternativ I. Någon last på spontdelen under schaktbotten behöver man 
i detta fall inte räkna med. Är schaktstabiliteten däremot hotad, så att 
brott börjar utbildas längs någon glidyta som skär genom eller under span
ten, blir denna utsatt för stora laster från schaktens utsida men samtidigt 
stabiliserad av det passiva trycket från jordmassan mellan spontcrna, 
schaktbotten och sponternas underkuntsnivå. Beräkningen kan då för en 
långsträckt schakt utföras enligt [23]. Om sponten och stämpen inte för
mår motstå den päverkande lasten, kommer spanten att böjas in och 
schaktbottcn att pressas upp. 

Vid schaktning enligt alternativ III kan sponttrycken beräknas på mot
svarande sätt som för alternativ Il. Det gynnsammare uppläggningssättet 
medför i detta fall lägre påkänningar j materialet. 

Observera: En svår olyckshändelse kan lättare inträffa, om stämp och 
hammarband knäcks, än om enbart spontplankorna ger vika. Det är där
för en sund regel, att dimensionera stämp och hammarband med betryg
gande säkerhet men tillåta höga påkänningar i spontplankorna. 

Jfr 326:545 
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:723 Bottenupptryckning 

Under förutsättning att spanten är tillräckligt avstyvad, bestämmer spän
ningarna i en zon under och vid schaktbotten hur djupt man kan gräva. Vid 
brott pressas schaktbotten upp samtidigt som marken utanför schakten 
sjunker. 

Problemet kan behandlas i analogi med det motsatta fallet med belas
tande platta på visst djup under markytan [20]. På så sätt erhålls för schakt
ning i torrhet säkerheten Fe ur fig :723a. 

Skjuvhållfastheten c bör väljas som medelvärdet av lerans odränerade 
skjuvhållfasthet under schaktbotten ned till ett djup av 0,7B där B=schakt
bredden. Förekommer något lager med utpräglat låg skjuvhållfasthet inom 
djupet 0-1,5B under schaktbotten bör man ta förhållandevis stor hänsyn 
härtill, eftersom en stor del av glidytan kan utbildas j detta lager. 

Tumregel 
Risk för bottenupptryckning föreligger, när totala överlagringstrycket 
(ygD) på schaktbottennivån uppgår till 7-9 gånger lerans odränerade skjuv
hållfasthet (-r:fu), förutsatt att djupet till schaktbotten är minst 4 gånger 
schaktets bredd (fig :723 b). 

Om det visar sig ogörligt att med nöjaktig säkerhet schakta ned till en 
viss nivå på he1a schaktytan, bör man undersöka följande möjligheter: 

a sektionsvis schaktning, varvid säkerheten ökas med minskande tvär
snittsdimensioner B och L 

b neddrivning av spanten under schaktbotten, eventuellt ända ned till 
fast botten 

c schaktning under vatten 

d schaktning i kassun med Juftövertryck. 

När spanten drivits ned under schaktbotten men inte ända ned till fast 
botten, kan säkerheten mot bottenupptryckning bestämmas genom att man 
räknar schaktdjupet D till spantens underkant och betraktar jordmassan 
mellan spontväggarna såsom motlast p, förstärkt av vidhäftningen mellan 
sponterna och den delvis omrörda leran. Detta förutsätter, som ovan på
pekats, att sponten är tillräckligt styv för att kunna ta upp sidokrafterna 
under schaktbotten. 1 praktiken måste därför oftast stålspont användas. 

1 fallen b-d erhålls säkerheten 

(I) 

där p=motlast mellan spontväggarna på nivån genom spontunderkant i 
kN/m2 och övriga beteckningar som i fig :723a. I fall bär matlasten vikten 
av jordmassan mellan spontväggarna jämte vidhäftningen mellan denna 
jordmassa och sponterna, i fall c vattentrycket mot schaktbotten och i falI 
d lufttrycket utöver atmosfärtryck. 

Önskvärd säkerhet: normalt Fe"" 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3-1,5. 

:724 Vertikal spontöppning 

På liknande sätt som vid härledning av säkerheten mot bottenupptryckning 
i en trång spontgrav kan sidostabiliteten analyseras för ett hål i en spont
vägg [24], (fig :723 bl. 

Tumregel 
Risk för sidoinpressning genom en cirkulär öppning i en spontvägg före
ligger, när det totala överlagringstrycket vid hålets överkant uppgår till 6-8 
gånger lerans odränerade skjuvhållfasthet, förutsatt att djupet från mark
ytan till hålets överkant är minst 4 gånger hålets diameter. 

174:7 

Fig :723 a. Säkerheten mot bot• 
tenupptryekning vid spont
schakt i lera. Beträffande Nc se 
också :542 

1= 
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Bottenupptryckning 5idobro!r 

Fig :723 b. Brottmekanismen är 
likartad vid bottenupptryckning 
i en spontschakt och vid sido
iopressoing genom hål i en 
spontvägg 
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Åtgärder för att förhindra sidobrott, om leran är alltför lös enligt regeln 
ovan, vidtas på motsvarande sätt som vid risk för bottenupptryckning. 
Sålunda kan en lerpropp Jämnas kvar i rör som trycks genom spontöpp
ningen. Svårigheter vid håltagning och vid insättning av det första röret 
kan bemästras genom att en extra spont slås strax utanför schaktsponten. 
En annan möjlighet är att schakta av marken för att minska överlagrings
trycket. Vid tunneldrivning används ibland luftövertryck för att reducera 
det totala överlagringstrycket. 

Likheten i brottkriterier vid bottenupptryckning och sidoinpressning 
framgår av fig :723 b. Likheten gäller också niir en spont slås till stort 
djup under en schaktbotten och niir ett rör trycks med propp genom sido
öppning i en spont (fig :724). 

:73 Stabilitet i grus och sand 

1 motsats till förhållandena vid schaktning i lera är riskerna för skjuv
spänningsbrott i grus och sand vanligen mindre svårbemästrade lin grund
vattenproblemen. 

:731 Spontavstyvning 

Beräkningen av sponttrycken utförs enligt 175 :72. 

:732 Hydraulisk bottenuppluckring 

Vid schaktningar under grundvattenytan i grus och sand kan det uppåt
riktade strömningstrycket bli så stort att grundvattenerosion eller hyd
rauliskt grundbrott inträffar. 

Hydrauliskt grundbrott inträffar när det uppåtriktade strömningstrycket 
blir lika stort som jordens densitet under vatten. Säkerheten mot sådant 
brott blir därför 

(1) 

där Fh = säkerhet mot hydrauliskt grundbrott, vanligen minst 1,5 i grus 
och 2,5 i sand 

y' = jordens densitet under vatten (t/m:i) 
= hydraulisk gradient (se fig :732) 

Yw =vattnetsdensitet= 1 t/m:i. 

Hydrauliska gradienten i erhålls tex genom att man ritar upp strömnät 
[21]. 

Formel (1) visar sig i praktiken tämligen osäker. Man bör i Öppna schak
ter tillämpa en säkerhet Fn > I,5 i grus och Fh > 2,5 i sand. Om marken är 
inhomogen bör säkerheten höjas. I mycket trånga schakter, såsom brun
nar, brukar schaktningsförhållandena visa sig avsevärt gynnsammare än 
formeln anger. 

Säkerheten höjs, om man reducerar den hydrauliska gradienten. Detta 
kan ske genom att strömningsvägen förlängs eller genom att tryckfallet 
minskas. Praktiska åtgärder vid för låg säkerhet blir därför att slå spanten 
djupare, att schakta under vatten (tryckluft) eller att sänka det yttre grund
vattenståndet genom pumpning i filterbrunnar eller filterrör. Grundvatten
erosionen motverkas dessutom, om man allteftersom schaktningen når 
grundläggningsnivån successivt täcker schaktbottnen med ett filter av sten 
eller grus, vilket släpper fram vattnet men hindrar borttransport av jord. 

174:7 
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Fig :724. Upptryckning i 
schnktbotten och inpressning 
vid rörtryckning kan förhindras 
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plugg 

Jfr 172:12 och 177:2 

Fig :732. Hydraulisk gradient 
vid spontschakt i sand 
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Tumregel 
Utan hänsyn till schaktens form gäller som grov regel med ca trefaldig 
säkerhet att man, där så är möjligt, bör söka driva ned sponten ungefär lika 
djupt under schaktbottcn som schaktbotten ligger under grundvattenytan. 

Litteratur 

[I] Bjerrum, L och Kjaernsli, B: Analysis of tlw stabi/ily oj some Norwegia11 11at111·al 
clay slopes. Norges geotekniske institutt. Publikation 24. Oslo 1957 

[2] Janbu, N. Bjerrum L och Kjaernsli, B: Ve/ledning vid {os11ing av J1111dan11mteri11gs
oppgauer. Norges geotekniske institutt. Publikation 16. Oslo 19.56 

[3] Brinch Hansen, J: Bmdstadiebereg11i11g og partia/sikkerheder i geotek11ikke11. 
lngenioren 1956: 18, s 382-385. Köpenhamn 

[41 Janbu, N: Stability a11alysis oj slopes with dimension/ess parameters. Harvard soil 
mechanics series, Nr 46. Cambridge, Mass 1954 

[SJ Taylor, D. W: Fundame111als of soil mechanics. New York 1948 
[6] Odenstad, S: Logaritmiska spiraler som glidytor i lwhesionsjord. Teknisk tidskrift 

22 april 1944. Stockholm 
[7] Brinch Hanscn, J: Geotekniske stabifiteuproblemer. Ingenioren 1953: 37. Köpen

hamn 
[SJ Bjurström, G: Jordstatisk berf//(llil/gsmetod vid kalwsio11iir mark 111ukr antagande 

av sfäriska glidytor. Teknisk tidskrift 1944: 25, s 769-771. Stockholm 
[9J Skcmpton, A W: The hearing capacity of cluys. Bui!ding research congrcss. Lon• 

don 1951 
[10] Odenstad, S: Ett slabilitctsproblem l'id gm11d/ägg11i11g med platta pil kohe.rion.~iord. 

Teknisk tidskrift 1941:3, s 37-39. Stockholm 
{l lJ Jakobson, B och Odcnstad, S: Ett geotekniskt stabilitetsprobh•m med speciell till

h1111p11b1g på tryckbmikar. Teknisk tidskrift 1940: 2. 5 17-23. Stockholm 
[12] Odcnstad, S: Markbiirighet och tryckba11lwr vid lwhcsiomjord. Teknbk tidskrirt 

1956:44, s 1033-1035. Stockholm 
[13} Brinch Hanscn, J: Simpel beregning ajJ1111dame11tcrs ba?reccne. Jngeniorcn 1955:4, 

s 95-JO0. Köpenhamn 
{14] Terzaghi, K och Pcck. R B: Soil mechanic.v in e11ginecritlg practicc. New York 1967 
[I SJ Mcycrhof, G G: The ultimate bearillg capacity o.f Jo1111datio11s 011 slopes. Intcr

national confercncc soil meclmnics and foundation cngineering. Proceedings 4, s 
384-386. London 1957 

[16} Meyerhof, G G: The hearing capacily o.f joundatio11s under eccellfric and inclhied 
loads. International confercnce soi! mcchanics und foundation cngincering. 
Proccedings 3. Vol I, s 440-445. ZUrich 1953 

[I 7J Bishop, A W: The usc oj slip circl,•s in the stability mwlysis of s/opes. GCOtechnique 
1955:l,s 7-17, Vo15. London 

{181 Rcinius, E: The stabifity of /11c slopcs of carth dams. GCOtcchniquc 1955:2, s 181-
189. Vo! 5. London 

[19J Fröhlich, 0 K: 011 thc dangcr oj sliding oj tlw upstream cmbankmcnt oj an carth 
dam, cased by complete or partial discharge o{ the reservoir. Congress grand barr. 
Vol 1. s. 329-342. New Delhi 1951 

[20] Bjcrrum, L och Eide. O: Stabilitet av m!stitwle urgrrw11illgcr i leire. Norges gco
tckniske institutt. Publikation 14. Oslo 1956 

(211 McNamec, J: Seepuge itlfo a sheeted cxcat·ation. GCOtcchnique 1949:4. s 229-241. 
Vol I. London 

[22] A11vis11inKar Jiir spout i Jed11i11gsgrav. Svenska tekno!ogförcningen. Stockholm 1967 
[23J P1W angående bcrälmingsgrundcr Jiir spant i {edningsgrar. Svenska teknologför

eningen. Stockholm 1967 
(24] Broms, B och Bcnncrmark, H: Stabi!ity o.f clay al twlical ope11ings. Särtryck. 

Statens geotekniska institut. Stockholm 1967 
[25] Broms, B: Lands/ides in thc Göta rfocr t'alley. Sjunde internationella geotekniska 

kongressen. Mexico 1969 
[26] Skcmpton, A W and Hutehinson, J: Stability oj 11awral slopes and embankme11t 

Jotmdations. Sjunde internationella geotekniska kongressen, Mexico 1969 
[27) Brinch Hansen, J: A gencra/Jormula for hearing capacity. The Danish geotcchnica\ 

imtitute. Bulletin 1 l. Köpenhamn 1961 
[28] Skempton, A W: Lo11g term stability oj clay slopes. GCOtechniquc. London 1964 
[291 Rasrisker i G01aäfodale11. Götaä\vkommittCn. Statens offentliga utredningar. Stock

holm 1962 
[30] Odenstedt, S: Diagram fur beräkning nv lcrsliinters stabilitet. Väg- och vatten

byggaren. Stockholm 1967 

125 



174:7Avd 17 Geoteknik 

[31] SBN 67, Statens Planverk. Stockholm 1967 
[32] Code oj practicc for foundation enginecring. Dansk ingenjörsförening. Geoteknisk 

institut. Bulletin 22, Köpenhamn 1966 
[33] Reinius, E: The stability oj the dow11stream part oj earth dams. Theroyal institute 

of technology. Division of hydraulics. Bulletin 59. Stockholm 1961 
[34] Lindskog, G: Geoteknik. Stockholm 1964 
[35] Alte, B: Brott i spontschakt. Väg- och vattenbyggaren nr 8. Stockholm 1968 
[36] Helenelund, K V: Markstabilitet och markgenombrott med specic{/ hänsyn till 

Jiirnvtigsbankar i Finland. Helsingfors 1953 

126 



175:1-2 

Kap 175 Jordtryck 
Av överdirektör Bengt Broms 

: 1 Allmänt 
:2 Beräkningsprinciper 
:3 Vilojordtryck 
:4 Aktivt jordtryck 
:5 Passivt jordtryck 
:6 Beräkningsdata 
:7 Jordtryck mot olika stödkonstruktioner 
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:1 Allmänt 

Intensiteten hos det tryck som verkar mot stödväggar, källarmurar, bro
landfästen eller spontkonstruktioner benämns vanligtvis jordtryck. Även 
den kraft som detta tryck resulterar i benämns jordtryck. Dess storlek be
stäms främst av det bakomliggande jordmaterialets hållfasthets- och dc
formationscgcnskaper, det effektiva eller det totala överlagringstrycket och 
av stödkonstruktionens rörelse. I tjälfarliga och i svällande material kan 
jordtryck uppkomma till följd av tjälskjutning eller svällning. Det jord
tryck, som beror av jordens egenvikt eller av laster på markytan, kan i re
gel beräknas eller uppskattas. Jordtryck till följd av tjälskjutning eller 
svätlning kan i allmänhet endast grovt uppskattas. Dessa ofta höga jord
tryck kan i regel undvikas eller kontrolleras. För att undvika tjältryck bör 
återfyllnadsmaterialet bakom exempelvis stödmurar och källarväggar inte 
vara tjälfarligt. Dessutom bör det dräneras på ett tillfredsställande sätt. 
Vid spontväggar kan isolering eller uppvärmning komma ifråga. 

:2 Beräkningsprinciper 

:21 Samband mellan jordtryck och rörelse 

Jordtryckets storlek och fördelning beror i hög grad av stödväggens rörelse 
och relativa deformation (utböjning). Samspelet mellan rörelse och jordtryck 
visas i princip i fig :21 a. Om exempelvis en stel vägg rör sig från den bakom
liggande jorden, minskar jordtrycket mot väggen allteftersom jordens skjuv
hållfasthet tas i anspråk för att förhindra utglidning längs potentiella brott
ytor i jorden. Det lägsta jordtrycket Pa (aktivt jordtryck) uppnås, när jor
dens skjuvhållfasthet helt har utnyttjats. Aktivt jordtryck erhålls, när den 
genomsnittliga skjuvspänningen i den brottyta längs vilken utglidning sker, 
är lika med jordens skjuvhällfasthet. 

Rör sig väggen däremot mot den bakomliggande jorden ökar jordtrycket 
tills ett maximalt jordtryck PP (passivr jordtryck) uppnåtts. Jordtrycket 
minskar em~llertid i många fall, om väggen förskjuts ytterligare mot den 
bakomliggande jorden. Är väggens förskjutning avsevärd är jordtrycket 

Betr beteckningar se kap I 11 
och 171 

Se kap 176 

Jordtryck,? 

PassivtAkt,vt
jordtryck, Jord tryck 
po f/, 

V1!ojordtryck, f'o -!nåt 
Väggrörelse 

Fig :21 a. Samband melian jord
tryck och väggrörelse 
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beroende av jordmaterialets residua/skjuvhållfasthet (dvs hållfastheten vid 
mycket stor deformation) mer än av dess maximala skjuvhåilfasthet. 

Jordtryckets fördelning påverkas av väggens relativa rörelse och utbö} 
ning. Roterar en stel vägg kring sin underkant deformeras hela den utgU
dande jordmassan. Det lägsta jordtrycket (aktivt jordtryck) erhålls, när 
jordmaterialets skjuvhållfasthet har tagits i anspråk längs ett stort antal 
brottplan såsom anges i (a) av fig :21 b. Vid den visade relativa väggrörelsen 
erhålls för friktionsjord (sand och grus) ett jordtryck, som ökar lineärt med 
djupet. 

Rör sig den stela väggen parallellt med markytan, minskar jordtrycket 
till dess brott sker i jorden längs ett enda brottplan eller brottyta. Deforma
tionen i den del av jordmassan som är belägen mellan brottplanet och väg
gen blir i detta fall liten. Motsvarande jordtrycksfördelning visas i (b) av 
fig :21 b. 

Roterar den stela väggen kring överkanten erhålls vid brott en jordtrycks
fördelning, som i det närmaste är parabolisk. Utglidning sker därvid längs 
en brottyta som inte är plan. Den buktiga brottytan skär markytan ap
proximativt vinkelrätt såsom visas i (c) av fig :21 b. 

De metoder som vanligtvis används vid beräkning av jordtryck an
knyter till de i fig :21 b nämnda enkla jordtrycksfallen. En allmän beräk
ningsmetod baserad på plasticitetsteorin har föreslagits i [4]. Med denna 
metod kan man beräkna jordtryckets totala storlek och i många fall även 
jordtrycksfördelningen. För att metoden skall vara tillämpbar krävs, att 
stödväggens rörelse är tillräckligt stor för att framkalla brottzoner eller 
glidytor i jorden. 

:22 Aktivt och passivt jordtryck 

Vid beräkning av aktivt och passivt jordtryck mot en långsträckt stödvägg 
antas utglidning ske längs en godtyckligt vald brott- eller glidyta. Brottytan 
antas vara plan, spiralformad, cirkulärcylindrisk eller sammansatt. Ur en 
jämviktsekvation beräknas det jordtryck, som svarar mot den antagna 
glidytan. Beräkningarna måste upprepas för olika godtyckligt valda brott
ytor. Den brottyta som ger det största eller det minsta värdet på jordtrycket 
benämns kritisk brottyta. Brott sker alltid längs den brottyta, som erbju
der det minsta motståndet mot utglidning. Aktivt jordtryck svarar mot den 
kritiska brottyta, som ger det största värdet på det beräknade jordtrycket, 
när väggen rör sig från den bakomliggande jorden, medan passivt jordtryck 
svarar mot det minsta värdet på det beräknade jordtrycket, när väggen rör 
sig mot jorden. Denna beräkningsprincip formulerad av Coulomb bildar 
grundvalen för den klassiska jordtrycksteorin. 

Aktivt jordtryck kan vanligtvis beräknas med tillräcklig noggrannhet om 
brottytan antas vara plan, även när man tar hänsyn till väggfriktionen mellan 
stödkonstruktionen och bakomliggande jord. Det passiva jordtrycket över
skattas diiremot vid friktionsmaterial, om en plan brottyta används vid 
beräkningarna, när väggfriktionsvinkcln ef>a iir större än ca r/,'/3 till 
<fo'/2. I sådana fall bör spiralformade cirkulärcylindriska eller samman
satta brottytor användas vid beräkningarna. Är den antagna friktionsvinkeln 
mindre än <fo'/3 till r/,'/2 kan man anta, att brottytan är plan med till
räckligt stor noggrannhet. Vid beräkningarna förutsätts, att stödviiggens 
längd är stor i förhållande till höjden, så att inverkan av friktion längs 
väggens ändytor blir liten. Är längden mindre än 2 a3 ggr stödväggens höjd, 
bör friktionen längs ändytorna beaktas. Denna kan beräknas för kohe• 
sionsmaterial ur antagandet, att brott sker längs en sfärisk brottyta. 
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:23 c-, ,f,- och c,,f,-analys 

Vid jordtrycksberäkningar skiljer man vanligtvis mellan friktionsjordarter, 
mellanjordarter och kohesionsjordarter. Vid friktionsjordartcr används 
rfoManalys (1:1 = a; tan rfo') och vid mellanjordarter c,rfi-analys [-i:"r = c' + 
(a1-u1) tan rfo'l med ett uppskattat eller uppmätt värde på porvattentrycket 
u1. För kohesionsjordarter används cManalys (1:1 =cu) vid beräkning av jordM 
tryck under byggnadsstadiet och c,rpManalys [r1=c'+(a1-u1) tan rfo'J vid 
beräkning av jordtrycket under långtidsförhållanden. Skjuvhållfastheten 
hos överkonsoliderad lera (tex moränlera) minskar med tiden på grund 
av den utjämning av de porvattenundertryck, som erhålls i samband med 
urschaktning. 

:24 Friktion och adhesion mellan vägg och bakomliggande jord 

:241 Friktion och adhesion vid aktivt jordtryck 

Rör sig väggen från jordmassan genom rotation kring underkanten förskjuts 
jorden nedåt i förhållande till väggen. En del av jorden bärs då av friktion 
och adhesion längs väggen enligt Ta= ca+ a~ tun rfoa och jord trycket minskar. 
Friktionen gör, att jordtrycksresultanten lutar vinkeln rfoa med normalen 
till stödväggen. Tecken ( + eller - ) för lutningsvinkeln rfoa vid beräkning av 
aktivt jordtryck anges i fig :241. 

Sätter sig väggen i förhållande till den bakomliggande jorden, kommer 
kraften Pa att luta nedåt i förhållande till normalen. I detta fall dras jorden 
nedåt av väggen och väggfriktionsvinkeln blir negativ. 

Väggfriktionsvinkeln rfoa är för friktionsmaterial beroende dels av väggens 
råhet, dels av det bakomliggande jordmaterialet. Försök har visat, att för 
en slät betongyta och friktionsmaterial är väggfriktionsvinkeln 4° till 5° 
lägre än materialets inre friktionsvinkel. För en stålyta är väggfriktions
vinkeln i stort sett konstant (ca 24°) och oberoende av materialets inre 
friktionsvinkel [9]. Vid friktionsmaterial antas ofta, att rfoa=2rf,'/3 för en 
betongyta och rfoa=rfo'/2 för en stålyta. 

Vid kohesionsmaterial påverkas jordtrycket av adhesionen ca mellan 
vägg och bakomliggande jord. Denna adhesion kan bestämmas med direkta 
skjuvförsök. Vid beräkningarna bör det lägsta möjliga viirdet pä ca användas 
för att det aktiva jordtrycket inte ska underskattas. Vid betong rekommenM 
deras ca= 0,8 cu och vid still ca= 0,5 cu när cu < 50 kN/m2• I det fall då 
cu> 50 kN/m2 bör Ca= 30 kN/m2 användas vid betong och ca= 10 kN/m2 

vid stål. 

:242 Friktion och adhesion vid passivt jordtryck 

När en vägg roterar kring underkanten mot en jordmassa, rör sig jorden 
uppåt i förhållande till väggen. En nedåtriktad skjuvkraft påverkar därvid 
den utglidande jordkilen såsom visas i fig :242. Resultanten PP till denna 
skjuvkraft samt till normalkraften lutar vinkeln + rfoa med normalen till 
väggen. Det passiva jordtrycket ökar emellertid kraftigt med ökad väggfrikM 
tionsvinkcl samtidigt som brottytorna i jorden blir al!tmer buktiga. Det 
passiva jordtrycket kommer att avsevärt överskattas, om brottytorna antas 
vara plana och den använda väggfriktionsvinkeln rfoa är större än rfo'/2 
eller rf,'/3 vid rfo'<35° resp rfo'>35°. Överstiger cfoa dessa värden bör cirM 
kulärcylindriska eller spiralformade brottytor användas vid beräkningarna. 
Vid negativ mantelfriktion, när muren rör sig uppåt med avseende på den 
framförliggande jorden, minskar jordtrycket med ökad väggfriktionsvinkel. 
Vid beräkning av jordtrycket bör konvexa brottytor användas. 

9-722445 Bygg 1B, Särtryck 

175:2 

Jfr 171:63 

Fig: :241. Positiv och negativ 
väggfriktion vid beräkning av 
aktivt jordtryck 

Stödblockets 
r6relse 
---,.. 

p~ 

~ 

P,, 
Fig :242. Positiv och negativ 
väggfriktion vid beräkning av 
passivt jordtryck 
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:3 Vilojordtryck 

:31 Jordtryck från egenvikt 

Det horisontella effektivtrycket, som verkar i en naturligt avlagradjordmassa 
eller mot en oeftergivligt stel vägg, benämns vilojordtryck. För en naturligt 
avlagrad jordmassa med horisontell markyta är vilojord trycket a;lo' beroende 
av det effektiva överlagringstrycket a~ enligt 

a;10 = K(la~ 

där K0 är den sk vilojordtryckskoefficienten. För friktionsmaterial och 
normalkonsoliderad lera kan K0 uppskattningsvis beräknas ur K0 =(1-
sin cfo') där ,j,' är jordmaterialets inre friktionsvinkel såsom den utvärderas 
ur dränerade treaxliga eller direkta skjuvförsök. Värdet på K(l varierar för 
friktionsmaterial vanligen mellan 0,35 och 0,55. Vid lutande markyta be~ 
räknas K0 för friktionsmatcrial ofta ur ekvationen 

K0 == (l - sin ,f,')(1 +sin O!) 

där a är markytans lutning. Denna lutning är positiv, när marken lutar mot 
väggen enligt fig :31 a, negativ när marken lutar från väggen. 

Vilojordtryckskoefficienten K0 är för överkonsoliderade leror beroende 
av överkonsolideringsgraden. Vid starkt överkonsoliderade leror kan K0 
vara av samma storleksordning som jordtryckskoefficienten KP för passivt 
jordtryck enligt Rankine och kan således vara betydligt större än 1,0, se :414. 

Jordtrycket mot en vertikal oeftergivlig vägg är främst beroende av hur 
återfyllningen skett och av äterfyllnadsmaterialets egenskaper [2]. Vid lös 
utfyllnad utan packning är jordtrycket i friktionsmaterial approximativt 
lika med det som beräknas enligt Rankines jordtryckstcori (aktivt jord tryck). 
Om jordmaterialet däremot packas, erhålls ett jordtryck som är trapetsfor
mat enligt fig :31 b. Det kritiska djupet z,,r och jord tryckets intensitet a;io 
erhålls för friktionsmaterial ur tabell :31. 

Tabell :31. Jordtryck mot oeftergivlig vägg vid packning 

Zkr 
(m) 

aJw 
(kN/m1) 

Skikttjocklek 
(m) 

10,2 tons slät vält ;),58 20 0,5 
3,3 tons vibrationsvält 0,52 19 0,5 
1,4 tons vibrationsvält 0,30 12,:i 0,3 

400 kg vibratorplatta 0,45 16 0,4 
120 kg vibratorplatta 0,32 11,5 0,2 

Effektivtryck Porvattentryck 

l'D• "fl"~.b•ll _j5, '"} w 
J_;<,_<ro-, ---

GW ____sz_ __ 

z 

Fig :Jla. Jordtryck mot ocfter
i;ivlig vägg vid lutande markyta 

Totaltryck 
~ 

6JI 
.J_i<odj 

a Högt belägen grund Packning Ufo utfyllnad b Lågt belägen grund Packning l.lis utfyllnad 
vattenyta vattenyta 

Fig :31 b. Jordtryck mot oeftergivlig vägg 
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Används lera som återfyllnadsmaterial visar mätresultat, att det kvar
stående jordtrycket mot en oeftergivlig vägg kan efter packning bli betyd
ligt större än det totala överlagringstrycket. Detta jordtryck torde minska 
med tiden, beroende på jordens konsolidering. Dessutom bärs en del av 
återfyllnadens tyngd av friktion längs väggen. 

:32 Jordtryck frän linjelast eller punktlast 

Jordtrycket mot en oeftergivlig glatt vertikal vägg från en yttre linjelast 
eller punktlast antas ofta vara dubbelt så stor som den tryckökning som 
erhålls ur Boussinesqs spänningsekvation (fig :32a). I figuren visas ett jord
elemcnt, som är beläget längs den oeftergivliga glatta väggen a-a och som 
vid belastning förskjuts längs väggen. Samma förskjutning och jordtrycks-

p p' a p

,J~LJ~
" /o J-,
' , 

2:,1'::'I .\ 
Deformation-\ f,,Q~formot1on 
frön P \ J från P' 

I I 
I I 

8 1'B' 
0 

fördelning erhålls genom att ersiltta den stela väggen med en symmetriskt 
verkande last P' såsom visas i (b). Lasten P förorsakar, att jordelementet 
förskjuts strilckan (0--2). På motsvarande siltt förorsakar symmetrilasten 
P' att samma element förskjuts sträckan (0-2'). När P och P' verkar samtidigt 
sker förskjutningen liings symmetrHinjen (0-1). Spänningsökningen i 0 
kommer därför att teoretiskt motsvara summan av sptinningsökningarna 
från P' och P. För ett idealt elastiskt material med konstant elasticitets
modul blir spänningsökningen teoretiskt dubbelt så stor som den spän
ningsökning ilas som erhålls ur Boussinesqs ekvation. 

Försöksresultat har emellertid visat, att det jordtryck, som erhålls mot 
en källarvägg från ett väl packat friktionsmaterial, kan bli något mindre än 
2Lias, medan jordtrycket vid lös utfyllnad kan bli något större än 26as 
[lOJ. Enligt den engelska »Code of Practice» antas jordtrycket motsvara 
1,86.as, 

När jordtrycksökningen antas vara dubbelt sä stor som den som erhålls 
ur Boussinesqs spänningsckvution, kan ökningen av jordtryckct från en 
linjelast Q (kN/m) beräknas ur 

6.a1io= (4Q/TTz) sin2 a cos~ a 

där z är avståndet från markytan till en punkt, där jordtrycksökningen be
räknas enligt fig :32 b. 

Spänningsökningen från en punktlast P (kN) erhålls ur 

6.a1to = (3P/r:R2) sin2 a cos a 

där R är avståndet från lastens angreppspunkt till den punkt, där jordtrycket 
beräknas (fig :32b). Vid berilkningarna har antagits att kontraktionstalet 
m=2,0. 

Fig :32:i. Beräkning av jord
tryek mot oeftergivlig vägg 

Linjelast Q eller 
punJdlasl P 

Fig :32b. Jordtryck mot oefter
givlig vägg från linjelast eller 
punk tias 
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:4 Aktivt jordtryck 

:41 Aktivt jordtryck i lriktionsmaterial 

:411 Erforderlig väggrörelse 

Försök har visat, att den vinkeländring eller parallellförskjutning som er
fordras för att jordtrycket skall minska från vilojord tryck till aktivt jordtryck 
är av storleksordningen H/2 000, när fyllnadsmaterialet bakom väggen ut
görs av ett väl packat friktionsmaterial (hög relativ Jagringstäthet), medan 
H/500 erfordras, när den relativa lagringstätheten är låg. (Här stödväggens 
höjd.) Vid exempelvis en 5 rn hög vägg erfordras en parallellförskjutning av 
storleksordningen 2,5 mm för att uppnå aktivt jordtryck i friktionsmaterial 
när lagringstätheten är hög. 

:412 Allmänt fall 

Vid oregelbunden markyta och överlast kan jordtrycket för en oändligt 
lång vägg bcr'Jknas grafiskt enligt Culmanns metod såsom visas i fig :4J2a. 
För en antagen plan glidyta AB avsätts j ett kraftdiagram med godtycklig 
skala den utglidandc jordkilens tyngd W, linjelasten Q och den del av den 
utbredda lasten ql, som verkar på jordkilen i (a) av fig :412a. På jordkilen 
verkar även kraften R som är resultanten till normalkraften N mot den an· 
tagna glidytan och skjuvkraften T längs samma glidyta. Resultanten R till 
dessa två krafter lutar vinkeln cfa' mot normalen till glidytan AB och vinkeln 
(rf/ + /3) mot horisontalplanct. (Jord materialets skjuvhållfasthet antas vara 
helt tagen i anspråk längs den antagna glidytan, <p-analys.) 

Resultanten R:s riktning kan bestämmas genom att avsätta vinkeln /J 
från en sk baslinje, som lutar vinkeln cfa' med horisontalplanet såsom visas 
i (a) av fig :412a. På den utglidande jordkilen verkar dessutom väggens 
reaktionskraft P, som även benämns jordtryck. Denna krafts riktning är 
beroende av dels väggens lutning (ro), dels väggfriktionsvinkeln Pa· Kraften 
P lutar vinkeln (ro+ <fia> med horisontalplanct såsom visas i (a). Jämvikt 
fordrar, att kraftpolygonen är sluten. Detta villkor bestämmer P:s och R:s 
storlek för den antagna brottytan. 

Eftersom man inte på förhand vet vilken brottyta, som erbjuder det lägsta 
motståndet mot utglidning och det högsta värdet pä jordtrycket, måste ett 
antal olika brottytor (I, 2, 3, 4 och 5) undersökas såsom visas i (b) av fig 
:412 a. Den brottyta som ger det högsta värdet på reaktionskraften P är 
den kritiska brottytan längs vilken utglidning sker. Den rcaktionskraft, som 

Linjelost, Q Utbredd last, q_ 
'-

R 

R:s 
riktning 

a 

Fig :4l2a. Beräkning av aktivt jordtryck i friktionsmaterinl. (Grundvattenytan belilgen under stödmurens fotpunkt) 
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Linjelast, G 
'-- u,<7 

"'Jw. 

w,, 
Fig :412b. Beräkning av aktivt jordtryck i friktionsrnatcrial. (Grundvattenytan belägen 

svarar mot denna brottyta är lika stor som det aktiva jordtryck Pa som vcrM 
kar mot väggen. Detta jordtryck kallas aktivt jordtryck enligt Coulomb. 

Det totala jordtryckets storlek är enligt denna beräkningsmetod oberoM 
ende av jordtryckets fördelning som påverkas av väggens deformation. 
Roterar stödväggen kring fotpunkten genomkorsas jorden av ett stort antal 
brottplan, som utgår från väggen på olika nivåer. Fördelningen kan i detta 
fall bestämmas genom att beräkna det aktiva jordtrycket för glidytor på 
olika nivåer. Om markytan inte är plan eller om jordmatcrialets egenskaper 
varierar (exempelvis skiktat) ökar jordtrycket inte rätlinigt med avståndet 
under markytan. 

Beräkningen av jordtrycket mot en stödkonstruktion, där grundvatten
ytan är belägen över väggens fotpunkt, visas i fig :412b. Parvattentrycket 
mot stödkonstruktionen eller längs den antagna brottytan antas vara pro
portionellt mot avståndet till grundvattenytan. Ingen strömning antas ske i 
jorden. De resultanter U1 och U2 till de hydrostatiska parvattentryck som 
verkar mot den antagna brottytan och mot stödväggen kan sedan beräknas. 
Resultanten till dessa två krafter balanserar tyngden Ww av den kil med 
vatten (streckad i fig :412b), som är belägen under grundvattenytan. Den 
kraftpolygon, där krafterna Ui, U2 och Ww ingår, är således sluten. Jämvikt 
fordrar även, att den kraftpolygon där krafterna Q, q/, W', P' och R' ingår, 
är sluten. Kraften W' motsvarar den utglidande jordkilens tyngd under vat
ten. Krafterna P' och R' är de effektivkrafter, som erfordras för jämvikt längs 
den antagna brottytan. Totalkraften P mot stödmuren kan sedan beräknas 
ur krafterna P' och U2 (fig :412b). Beräkningarna måste emellertid uppre
pas för olika möjliga brottytor genom väggens fotpunkt på samma sätt som 
i fig :412a. Den brottyta, som ger det största värdet på P' och som erbju
der det minsta motståndet mot utglidning, motsvarar den verkliga brottytan 
i jorden och det verkliga jordtrycket. 

Linjelast,Gl 

,1 Ekvipoten
t t1al!inje 

Fig :412c. Beräkning av aktivt jordtryck i friktionsmaterial vid vattenströmning 

Q -..f.l~linje
R~' 

91 

p 

w' 

över stödmurens fotpunkt) 

~ >--........._.(3aslinje 

'('s ri.kt- -....._ 
p {;, nmg -........ 

W R:s riktning 
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Vid strömning i jorden råder inte jämvikt mellan de krafter, som svarar mot 
porvattentrycken i olika snitt. Vid beräkning av jordtrycket mot en stöd
vägg måste samtliga krafter beaktas såsom visas i fig :412c. Parvattentrycket 
och den resulterande kraften U längs en potentiell brottyta kan beräknas 
med hjälp av ett strömlinjenät. Denna hydrostatiska kraft verkar vinkel
rätt mot den antagna brottytan. Resultanten R' till effektiv- och skjuvspän
ningarna Hl.ngs brottytan lutar vinkeln cfi' med normalen till brottytan. 
Jämvikt fordrar. att kraftpolygonen för samtliga krafter är sluten. Efter
som P':s och R':s riktningar är kända, kan resultanten R' beräknas för den 
antagna brottytan (fig :412c). Beräkningarna måste emellertid upprepas 
för olika antagna brottyper genom väggens fotpunkt. Den brottyta som 
ger det största värdet för resultanten P' motsvarar den verkliga brottytan 
och maximivärdet det aktiva jordtrycket mot väggen. 

:413 Jordtryck vid konstant marklutning och konstant överlast 

Det aktiva jordtrycket Pa ökar med ökad överlast Q och med ökad lut
ning a av markytan. Vid jämnt fördelad överlast q och vid konstant vägg
lutning ro kan Pa beräknas direkt ur ekvationen 

K01,2--------------
1.0 I 

0,5 

0 1
O,l ~: -20j -10· 0 • .,,,:-30•: -20j -10' +10" 

1,2 1:~ 1:1,5 1:2 1:3 

0/, -
,0 

0,1 . -1 o,, ...,=-...c.a 
- 'L_ e-c;? L.<c '~ _w -:;:.--"'!'.::-~r-1-l ~+ ~ 

0,2 
20· 

0,2 ,... 1 ·r-:::::;:l-==--,_., 

~- --- - ---- .,, ~.:.•-=11+-+,-_+'-_-_--i=----!'=-----1---L,.-+-'--'-,--'-' _J...--' ' .!-~!.--1;-
o,1 -0

·J.-3o-J -~i -10· +to" rio· :•30•~ c(.-t,0' :-:io·: -2oj -10' o •10· 

Flg :413a 

-lp° :, I ' 

-2;o•l:-f11iv, >.. 

~20· :•'.lO": +t.0•a. 

1:2 1:1 1;1 1:2 1:\5 1:2 1:3 1:3 1:2 1:1,5 

Fig :413b. Samband mellan faktorn Ka, inre friktionsvinkeln </> samt o:, w och fa enligt fig :413a. För värden på efia mel
lan O och +</>' kan interpoleras riitlinigt 

134 



Kap 175 Jordtryck 175:4 

Pa=Ka [ygh2/2+qh/(1 +tanw tan a)J 

där Ka är jordtryckskoefficienten för aktivt jordtryck. Denna kan beräknas 
ur uttrycket 

- -------:-=-co:.:s_',.,(p7'=-=w=)====a==:K -
a [ v,in(f'+p)sin(f'-a)]'cos2 w cos ('Pa + w) 1 + _ _:__ _c:•c._ _ _:__ 

cos ('Pa +w) cos (a -w) 

Vid rotation kring stödväggens fotpunkt när jorden genomkorsas av ett 
stort antal brottplan erhålls jordtrycket ur ekvationen 

O'a =- Ka[ygz-J- q/(I +tan w tan a)J 

Värdena på jordtryckskoefficienten Ka anges i fig :413 b. 

:414 Jordtryck mot vertikal glatt vägg vid horisontell markyta 

När väggen är glatt (friktionsfri) och vertikal och när markytan är hori~ 
sontell, kan jordtryckets storlek och fördelning beräknas direkt ur den 
spänningscirke!, som motsvarar brott i jorden (Rankines jordtrycksteori). 
Det aktiva jordtryck a: som verkar mot stödkonstruktionen är i detta fall 
lika med den minsta huvudspänningen a;, medan det effektiva överlagrings• 
trycket a~ motsvarar den största huvudspänningen O'~ enligtfig :414a. Denna 
beräkningsmetod förutsätter emellertid, att jorden bakom stödkonstruk
tionen befinner sig i brottillstånd och att utglidning sker längs ett stort antal 
brott- eller glidytor, dvs stödkonstruktionen roterar kring fotpunkten. Man 
kan visa, att brottytorna i detta fall lutar vinkeln (45°+,f,'/2) mot horison• 
talplanet. 

Effcktivjordtryckets intensitet a~ på avståndet z under markytan kan 
detta fall direkt beräknas ur ekvationen 

a~ = Kaa; = [(I -sin </,')/(1 +sin</,')] [q+y1gh1 +(y111 -yu)c(z-lt1)] 

Till detta effektivtryck tillkommer eventuellt porvattentryck. Parvatten· 
trycket är beroende av grundvattenytans läge. För det fall som visas i fig 
:414a är 

Effektivspönnings·
cirkel 

P' 

Totalspännings. 
cirkel 

>; GW ______.:;,_ ' ' ' IL'---l'--'--+---'i---L---0' 

Effektiv tryck 

Fig :414a. Aktivt jordtryck enligt Rankine för friktionsmaterial 
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Totaltrycket O'a mot väggen är lika med summan av effcktivtryckct a: och
porvattentrycket u enligt 

O'a=a"a+u 

Det jordtryck, som erhålls enligt denna beräkningsmetod benämns aktivt
jordtryck enligt Rankine. 

Exempel. I fig :414b visas jordtrycksförde!ningcn mot en 4 m hög stödje
mur, där återfyllnadsmaterialet består av sand med cf,'=31°. Grundvatten~
ytan är belägen 2 m under markytan. Stödmuren antas vara vertikal och
friktionsfri (glatt). Markytan är horisontell. 

0 
o;'a u o;,

Nivå kN/rni kN/rnl kf¼n' 
-2 m -2 m 9,9 0 9,9 

-4m 14,2 20,0 34,2 

Pig :414b. Beräkningsexempcl 

:415 Jordtryck frän yttre last 
Jordtrycket från en jämnt fördelad överlast q eller en linjelast Q beräknas
enligt :412 och :413. Jordtrycket !J.Pa från en punktlast P kan approxima
tivt beräknas ur 

ll.Pa - (P/a) tan (45° -f'/2) 

0 

C lPunki!ast{P) eller
linje!ast(Q) --Punktlast(P) eller 

/ , - linJelast (Q)
/r

/ ✓ I 

I/ /// 

• I
I

I
I

1/ 

Utbredd last,
9 (Bxl) 

.ö. Pa (linjelast) 

b b 
Fig :415a. Jordtryek från överlast enligt [16J Fig :415b. Jordtryck från överlast enligt [71 
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Enllgt [16] kan !:iPa betraktas som en linjelast på strlickan a. Dess angrepps

punkt kan berliknas såsom visas i fig :415a. Emellertid torde D.Pa vara ut
bredd över en viss höjd av väggen. Den fördelning som föreslås i [7] visas i
fig :415b. Det har hUrvid antagits, att jordtrycket är triangulärt fördelat
längs väggen.

En linjelast Q, som är parallell med stödväggen ger ett jordtryck D.Pa.
Detta jordtryck kan approximativt beräknas ur uttrycket 

ilPa- Q tan(45°-f'/2) 

Läget av vcrkningslinjen enligt [16] anges i (a) av fig :415a.
En utbredd last q som verkar på en avgränsad yta B x L, där L är lastens

utsträckning parallellt med stödväggen, kan beräknas såsom visas i fig :415a.
Avståndet mellan lastytans framkant och väggen är lika med a. Tillskottet
per längdenhet på sträckan (a+ L) blir 

ilPa - [qBL/(a+L)] tan (45°-f'/2) 

Verkningslinjens läge erhålls pä samma sätt som vid linjelast. 

:42 Aktivt jordtryck i kohesionsmaterial 

:421 Erforder[ig väggrörelse 

Samspelet mellan väggrörelse och jordtryck i kohesionsmaterial är obe
tydligt utforskat. Faktorer som materialets konsolidering och krypning bi
drar till att relativt stor väggrörelse erfordras för att aktivt jordtryck skall
kvarstå under en längre tid. Erforderlig väggrörelse för att uppn{t aktivt
jordtryck torde vara av storleksordningen 0,01 H vid fast lera och 0,02 H
vid lös lera, där Här vägghöjd [15]. 

:422 Allmänt fall 

När såväl markytan som väggen lutar, erhålls jordtrycket enklast grafiskt
enligt den metod som visas i fig :422a. Väggen antas vara oändligt lång.
När väggens längd är mindre än 3 it 4 gånger vägghöjden, bör man ta hän
syn till kohcsionen längs ändytorna vid beräkning av jordtrycket. Längs 

linjelast, Q
\ 

C ,:,.{ c
0 O 0 

Q 

N 

w 

Fig :422a, Beräkning av aktivt
jordtryck i kohesionsmatcrial 

137 



Avd 17 Geoteknik 175:4 

IV 

Fig :422b Fis :422c 

den antagna brottytan i fig :422a verkar skjuvkraften C11, som är propor
tionell mot den odränerade skjuvhftllfastheten c11 och brottytans längd le. 
Adhesionskraften Ca längs väggen är beroende av väggens längd la och ad
hesionen ca. Adhesionen räknas endast vara verksam längs den del av väg
gen, som är belägen under den ytliga sprickzonen. Reaktionskraften P er
hålls ur en kraftpolygon (fig :422a). Riktningarna hos krafterna P och När 
kända. Man kan bestämma jordtrycket genom att undersöka stabilitetsför
hållandena längs olika glidytor (fig :422b). Farligaste glidyta är den, som 
ger det största jordtrycket mot väggen. Om markytans översta del utgörs 
av sprucken torrskorpclera, antas glidytorna sluta vid sprickzonens un
derkant (fig :422c). I sprickzonen räknar man vanligtvis med ett vatten
tryck Pw om sprickzonen är odränerad. 

Dragspänningar uppstår i jorden närmast markytan, som förorsakar 
dragsprickor ett par dagar till ett par veckor efter en urschaktning. Djupet 
av denna ytliga dragzon Hkr i fig :422c kan beräknas ur ekvationen 

Hkr = (Zr,11 - q)/yg 

där y är materialets densitet (skrymdensitet) och g är jordaccelerationen 
(9,8 m/s2J. Sprickorna reducerar lerans genomsnittliga skjuvhällfasthet 
sprickzonen varvid det aktiva jordtrycket mot väggen ökar. 

När väggen lutar kraftigt mot den bakomliggande jorden, beräknas 
jordtrycket med hjälp av cirkulärcylindriska glidytor. Jordtryckets verk
ningslinje antas vanligtvis skära stödväggen på halva höjden. 

:423 Jordtryck mot vertikal vägg vid horisontell markyta 

Jordtrycket mot en vertikal, glatt (adhesionsfri) vägg kan direkt beräknas 
ur ett mohrdiagram, när markytan iir horisontell (fig :423a). Den största 
huvudspänningen motsvarar det totala överlagringstrycket Cfv, medan den 
minsta huvudspänningen motsvarar det aktiva, totala jordtrycket Cfa (in
klusive porvattentryck). Utglidning antas ske längs brottytor, som lutar 
45° med horisontalplanet. Det totala aktiva jordtrycket erhålls ur 

aa = Cfv-2r1u. = q+ygz-21/u 

w p 
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l\ntis-kn brottytor 
r

( Vnttcntryck 
2 r,u-q

~__.,..---;g-
2 Tru-9. 

h V-.r,,,>g c~[ ..-Totnlspcinningscirkcl,-L-_ _,_______L__ _:(T 

'7a" r;.;-J_fruI l 
'--'"'"'----------Vl--!-

JJ9h+<.J-2 'tru 

Fig :423a, Aktivt jordtryck enligt Rankinc för kohcsionsmatcrial 

Jordtryckct ökar således med ökad utbredd last q och med ökat djup un
der markytan. När övcrlagringstrycket är lågt erhålls dragspänningar i 
jorden närmast markytan ned till det kritiska djupet (2r1u-q)/yg. Eftersom 
draghållfastheten är låg spricker jorden ned till detta djup. Sprickorna kan 
emellertid bli fyllda med vatten, vilket ökar horisontaltrycket mot stöd
väggen. Vid beräkning av jordtryck antas som regel ett hydrostatiskt tryck 
mot väggen ned till djupet (2 -r:1u - q)/(y-yw)C (fig :423 a). 

Nivå o;, 
kN/mi 

,,;; 
kNftnl 

q,1J 

kN/m~ 
-Zm -

-2m -8 20 20 

~4m- -t,m 24 ,,o 40 

-6m 56 60 60 

-6m- -Sm " 80 88 

-lom 120 100 120 
-8 m-

1l o;;=q; ncir q;~ if.v 
Fig :423b. Bcräkningscxempcl 

°'1" Oi"v niir o;;"' iT,v. 

Exempel. I fig :423 b visas jordtrycksfördelning mot en 10 m hög spont
vägg. Jorden bakom spontväggen utgörs av lera med en odränerad skjuv
hållfasthet av 20 kN/m2, Spontväggen antas vara glatt (-ra= 0) och markytan 
horisontell. De sprickor som erhålls närmast markytan har antagits vara 
vattenfyllda. 

:5 Passivt jordtryck 

:51 Passivt jordtryck i friktionsmaterial 

:511 Erforderlig väggrörelse 

Enligt [I SJ erfordras en väggrörelse av storleksordningen 0,002 H för att 
uppnå passivt jordtryck i friktionsmaterial vid fast lagring (JD= 1,0), där H 
är vägghöjden. Motsvarande väggrörelse vid lös lagring (JD=0) är 0,006 H. 
Dessa värden torde gälla för en relativt glatt vägg med låg väggfriktion. 
Emellertid erfordras troligtvis en betydligt större rörelse (av storleksord
ningen 0,05 H till 0,1 H) för att uppnå passivt jord tryck, när väggytan är rå. 
Det passiva jordtrycket som då erhålls kan vara 3 å. 4 gånger större än 
passivt jordtryck enligt Rankine (vid glatt vägg). 
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:512 Allmänt fall 

Plan brottyta. Jordtrycksresultantens storlek och läge kan beräknas grafiskt 
enligt fig :512a. Vid låga värden på väggfriktionen när brottytan antas vara 
plan beräknas det passiva jordtrycket mot stödblocket såsom visas i fig 
:512a. Skjuvkraften T som verkar längs den antagna brottytan är riktad 
mot stödblocket. Resultanten R lutar vinkeln t./i' mot normalen vid brott 
i jorden. Ur en kraftpolygon kan kraften P beräknas. Kraftens storlek är 
emellertid beroende av den antagna plana brottytans lutning mot vertikal
planet. Eftersom brott sker längs den brottyta som erbjuder det minsta mot
ståndet mot utglidning måste ett antal möjliga brottytor undersökas (fig 
:512b). Den brottyta som ger det lägsta värdet på P benämns kritisk brott
yta. Utglidning vid brott sker längs denna yta och värdet på P antas mot
svara det passiva jordtrycket PP' 

Spiralformad brottyta. Passivt jordtryck kan även beräknas ur antagandet, 
att brott sker längs en spiralformad brottyta (fig :512c) med ekvationen 

r= roeOtan,t,· 

Den logaritmiska spiralen har den egenskapen, att radien till kurvan lutar 
vinkeln <p' med normalen. Eftersom även resultanten till normal- och 
skjuvspänningarna längs den antagna brottytan lutar vinkeln rfo' med nor
malen, kommer verkningslinjen för R att gå igenom spiralens centrum. Den 
reaktionskraft P som svarar mot den antagna brottytan kan sedan beräknas 
ur en momentekvation med avseende på spiralens centrum 0. Vid jämvikt är 

P= (Qr1 +qlr~+ Wrw)/rp 

Eftersom utglidning sker längs den brottyta som erbjuder det minsta mot
ståndet måste ett antal olika möjliga brottytor undersökas. Den brottyta 
som ger det minsta motståndet benämns kritisk brottyta och värdet på jord
trycket P motsvarar det passiva jord trycket Pp· Emellertid är det beräknade 
värdet på PP beroende av kraftens vcrkningslinje. Dess läge är bl a beroende 
av väggens deformation och rörelse. Vanligtvis antas, att PP verkar mitt 
på väggen. 

Antagen 
brottyta 

N 
w 

Cf
0 

~P-/2 vid\!'11 <35" WI•=Q+9t+v.;
✓✓✓ 

Pa, ~P/3 vid l>35" --\Baslinje w,' 
.,...,.., </ w:at<c::-"lir- w: 

ql wt w 

p 

Fig :5l2a. Beräkning av passivt jordtryck i friktions Fig :512b 
material när brott antas ske längs plan brottyta 

175:5 

2 

5 
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h/2 

h/2 

r, 9~~P= Qr;+q-l'i_·+Wrw w
'i, p 

Fig :512c, Beräkning av passivt jordtryck när brott antas Fis :512d. Beräkning av passivt jordtryck när brott antasske längs en spiralformad brottyta ske längs en cirkulärcyiindrisk brottyta 

Cirkuliircylindrisk brottyta. Det passiva jordtrycket PP kan även beräk
nas med hjälp av cirkulärcylindriska brottytor (fig :512d). Brottytan vars
centrum är beläget i punkten Opasserar genom stödblockets fotpunkt. Först
beräknas resultanten W* till egenvikten W, linjelasten Q och den utbredda
lasten ql. Sedan bestiims skärningspunkten A mellan resultanten W* och
jordtrycket P vars riktning och verkningslinje antas vara känd. Genom
punkten A verkar även resultanten R till normal- och skjuvkraften längs
brottytan. Denna resultant m[tste emellertid även tangera den streckade
»friktionscirkelm> med radien KR sin <f,'. (Koefficienten K är beroende av
spänningsfördclningen längs den antagna brottytan samt av centrumvin
keln 0,) Detta villkor bestämmer resultantens riktning. Resultantens och Se 174:412
jordtryckcts storlek kan sedan beräknas ur en kraftpolygon för den antagna
brottytan (fig :5l2b). Eftersom brott sker längs den brottyta som erbjuder
det lägsta motståndet mot utglidning måste ett antal möjliga brottytor med
olika läge undersökas. Passivt jordtryck P P erhålls för den brottyta, som ger
det lägsta värdet på jordtrycket och således erbjuder det lägsta motståndet
mot utglidning. 

:513 Lutande vägg och lutande markyta 
Vid plan vägg och lutande markyta kan det passiva jordtrycket beräknas
direkt ur ekvationen 

P11 = KP yghe/2 

där KJJ är jordtryckskoefficienten för passivt jordtryck. Denna koefficient
kan beräknas ur ekvationen 

cos2 (<f,' + w)
K ~ - -----,:--~',,========~

p • (coswwcos w-.,,')[1- v,in(f'+fa)sin(f+a)]' 
a cos(w-cf>Jcos(a:-w) 

Vid härledning av denna ekvation har antagits att brottytan är plan varför
ekvationen endast är tillämpbar när väggfriktionsvinkeln <foa uppfyller
villkoren i :51 I. 
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Kp 

1~:gt 
M~ 
,o 
,0 

,,o 
Fig :513. Samband mellan Kp 
och inre friktionsvinkeln ,f, för 
<Pa=O, 'Pa=4i'/3 resp <ba=,t,'/2 
vid jordtryck mot vertikal vägg 
(w=O) vid horisontell markyta 
(«=0) 

Jordtryckskoefficienten Kp visas i fig :513 för en vertikal vägg som en 
funktion av den inre friktionsvinkeln rp•. Beräkningarna har utförts för 
Pa-0, fa-p'/3 och Pa-p'/2. 

:514 Vertikal glatt vägg och horisontell markyta 
Jordtryckets storlek och fördelning kan direkt beräknas med hjälp av ett 
mohrdiagram (fig :514a) när viiggcn är glatt. Vid rotation kring stöd
blockets fotpunkt sker utglidning längs ett stort antal plana brottytor, 
som lutar (45° - rfo'/2) med horisontalplanet. Det vertikala effektiva övcr
lagringstryckct a~ motsvarar i detta fall den minsta huvudspänningen a; 
och horisontaltrycket a;i den största huvudspänningen a;. Effektivtryckct
a;i erhålls direkt ur ekvationen 

<(h = KP a~ 

r 
E!frk!iv-

~,---.._.,,.-Totol~pö.nn,ng 

l,<'.'.:__j__L_';__-1.__,r 

::[_· ,- :r1 l <T) <T, ~J 
' 

l_t 
(9 • h,)"19• h2./9)K/' hzYw 9 

Det effektiva överlagringstrycket är beroende av grundvattenytans läge. 
Jordtryckskoefficientcn Kr.i beräknas ur 
KP = (1 +sin cfo')/(1 - sin cfo') = tan2 (45" + cfo'/2) 
Det antas i detta fa\1, att ingen grundvattenströmning sker i jorden. Total
trycket, som är lika med summan av cffcktivtryck och partryck, är bero
ende av grundvattenytans läge. 

Exempel. I fig :514b visas det passiva jordtrycket mot ett glatt förank
ringsblock med 2 m höjd. Markytan som är horisontell är belastad av en 

Fig :514a. Passivt jordtryck en
ligt Rankinc för friktionsmate
rial 

Nivå 

0 m
GW 

-1 m 

-2 m 

,,, up a;, 
kN/m2 kN/m2 kN/m2 

30 0 30 

" 0 " 
111 10 121 

Fig :514b. Beräkningsexcmpel 
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överlast q= 10 kN/m2• Jorden framför förankringsblocket utgörs av sand 
med tf,' = 30'\ Grundvattenytan är belägen I m under markytan. 

:52 Passivt jordtryck i kohesionsmaterial 

:521 Erforderlig väggrörelse 

Man bör i regel räkna med att en mobilisering av det passiva trycket i ko
hesionsmaterial kräver större väggrörelser än det aktiva trycket. Erforderlig 
rörelse vid glatt vägg torde vara av storleksordningen 0,02 H vid överkon
soliderad lera och 0,04 H vid normalkonsoliderad lera, där H är vägg
höjden. 

:522 Allmänt fall 

Plan brottyta. Det passiva jordtryckcts storlek kan beräknas grafiskt såsom 
visas i fig :522a. På den utglidande jordkilcn verkar längs stödblocket ad
hesionskraften Ca och längs den antagna plana brottytan kohesionskraften 
Cu. Denna är proportionell mot brottytans längd och materialets odränerade 
skjuvhållfasthct. Plana brottytor kan användas vid beräkningarna när 
Ca<½ Cu och när markytan är horisontell. Jord trycket mot stödblocket be
stäms för ett antal olika möjliga brottytor (fig :522a). Det lägsta jordtrycket 
motsvarar passivt jordtryck mot stödjemuren och motsvarande brottyta 
representerar den kritiska brottytan. 
fi:Cirku/ärcylindrisk brottyta. När väggen eller markytan lutar, beräknas 
jordtrycksresultanten med hjälp av cirkuliircylindriska glidytor (fig :522b). 
Vcrkningslinjen för resultanten P antas skära stödväggen på halva höjden. 

Den reaktionskraft P som erfordras för jämvikt längs den antagna brott
ytan kan beräknas ur en momentekvation med avseende på rotationspunk
ten 0. Emellertid måste ett antal möjliga brottytor undersökas. Den brott
yta som erbjuder det Higsta motståndet mot utglidning och som ger det 
lägsta värdet på P motsvarar den kritiska brottytan längs vilken ulglidning 
sker. Värdet på P motsvarar passivt jord tryck PP mot stöd blocket. 

:523 Vertikal glatt vägg och horisontell markyta 

Passivt jordtryck kan i detta fall beräknas direkt med hjälp av ett mohr
diagram (fig :523). Utglidning antas ske längs brottytor, som lutar 45° 
med horisontalplanet (c-analys). Det jordtryck som då erhålls är det total
tryck som verkar mot väggen 

aP =av+2r1u 

Vid en jämnt utbredd överlast q erhålls följande jordtryck på avståndet = 
under markytan 

175: 5 

' 

Fig :522a. Beräkning av passivt 
jordtryck i kohesionsmaterial 
(brott längs plan brottyta) 

p,, Wr,,. ... ar, ... qlr2... Cu'c-Ca'9 
rP 

Fig :522 b. Beräkning av passivt 
jordtryck i kohesionsmaterial 
(brott längs cirkulärcyHndrisk 
brottyta) 

Fig :523. Passivt jordtryck enligt Rankine för kohesionsmaterial 
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:6 Beräkningsdata 

:61 Allmänt 

Enligt gängse svensk praxis uppskattas friktionsmaterials inre friktions
vinkel och skrymdensitet med ledning av materialets benämning och !ag
ringstäthet. Vid kohesionsmaterial bestäms i allmänhet den odränerade 
skjuvhållfastheten (r1u) och skrymdensiteten (vanligen Ym) på geotekniskt Se kap 171 och 178 

laboratorium. Säkcrhetsfaktorer som används vid beräkning av jordtryck 
behandlas principiellt i 174: 3. Vid beräkning av jordtryck används i allmän Se liven kap 312 

het en nominell inre friktionsvinkel <fired (tan rf>red = tan tp/F<J,) och en 
nominell kohesion cred (cred=c/Fc) där Fq, och Fe är delsäkerhetsfaktorer. 
Delsäkerhetsfaktorn Fq, väljs ofta lika med 1,3 vid permanent konstruktion 
och lika med 1,2 vid temporär konstruktion. Värdet på Fe sätts i allmänhet 
lika med 1,5 vid permanent konstruktion och lika med 1,3 vid temporär 
konstruktion. 

Jfr hd 2, se även 171:23 och:62 Materialkonstanter 171: 66 

Material Skrymdensitet Inre friktionsvinkeln (<f,) 
Över GW1 Under GW Gränsvärde: Normal-
y (t/m') y' (t/m') värde~ 

Sprängsten 1,7' !,! 40~-45° 42° 
G,~ 1,8' !,I 32°-40"'' 34• 
Sand 1,8' !,! 300-3604 32° 
Koks 0,5 40°-45° 40° 
Stenkol 0,80-0,85 300-400 
Styckekalk 0,7 45° 
Sågspån 0,25 30°-34° 
Koksaska 0,7-1,0 25°-45° 
Puderkalk 0,7 25° 
Cement i pulverform 1,2-1,4 20°-30° 25° 
Spannmål (vete, råg) 0,9-0,95 25°-30" 25° 

1 Med GW avses grundvattenytan 
z Med gränsvärden avses värden, som rekommenderats i olika normer och tekniska 
skrifter. Beträffande grus och sand gäller de lägsta värdena för ensgradcrade, löst lag
rade jordarter och de högsta för välgraderade, fast lagrade jordarter. Med normalvår• 
den avses värden, som i allmänhet kan användas om materialens egenskaper inte är 
noggrannare undersökta, 
~ Välgraderade material har högre densitet, 2,0 t/m' eller mera. 
' För runda korn är friktionsvinkeln ca 2" lägre och för kantiga och flisiga korn 2° 
högre än de angivna vilrdena. 

:7 Jordtryck mot olika stödkonstruktioner 

:71 Jordtryck mot stödmurar och källarväggar 

:711 Allmänt Se kap 326 

Jordtryckets storlek och fördelning är beroende av konstruktionens efter
givlighet och deformation. Eftergivliga konstruktioner såsom stödmurar 
och källarväggar dimensioneras i allmänhet för aktivt jordtryck, medan 
oeftergivliga konstruktioner såsom kulvertar och rambroar dimensioneras 
för vilojordtryck. 
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Fig :7l2a. Inverkan av vilggcnsi' Vciggdeformation Vciggdeformotion deformation och friktion på
jordtrycksfördclningen 

0 b 

:712 Jordtryck mot eftergivlig källarvägg eller stödmur 

Skador på källarväggar som förorsakats av för stora jordtryck har blivit 
allt vanligare beroende på att tunga schaktmaskiner används i ökad ut
sträckning vid återfyllningsarbetet och att källarväggarna utförts av be
tonghålsten, gasbetongblock eller lättklinkerblock. 

Jordtrycket mot en källarvägg eller en stödmur är främst beroende av 
hur återfyllnadsmaterialet placeras och packas samt av väggens eller murens 
eftergivlighet (fig :712a). Roterar väggen kring underkanten kommer jord
trycket att öka i stort sett lineärt med djupet enligt (a) om återfyl!nads
materialet består av friktionsmaterial (sand eller grus). Är väggen understödd 
nära markytan så att den deformeras såsom visas i (b) minskar jordtrycket 
mitt på väggen på grund av valvverkan. Det totala jordtryckets storlek 
påverkas däremot inte av väggens utböjning. Friktion längs schaktvägg och 
källarvägg eller längs en stödmur påverkar jordtryckcts storlek och fördel
ning såsom visas i (c). En sådan upphängning erhålls när jorden inte packats 
och återfyllnadsmaterialet sätter sig. Består återfyllnadsmaterialet av frik
tionsmaterial (sand eller grus) blir det totala jord trycket ca 20 a 30 % Higre 
än det i (a). 

Stödmurar och källarväggar av betonghålsten- eller lättklinkerblock torde 
i de flesta fall vara tillräckligt eftergivliga för att kunna dimensioneras för 
aktivt jordtryck om återfyllnadsmaterialet utgörs av sand eller grus. 

Vid beräkning av jordtrycket mot stödmurar och källarväggar används 
i,b-analys om återfyllnadsmaterialet utgörs av sand eller grus. Enligt [16] 
bör ef, = 34° användas vid grus, i,b= 32° vid sand och tp = 30° vid mo. Emeller
tid torde återfyllnadsmaterialets inre friktionsvinkel i allmänhet vara större 
än dessa värden. Används torrskorpelera eller morän, vars finjordshalt är 
större än 10 å 15 %, bör stödmurarna eller källarmurarna dimensioneras för 
vilojordtryck. Även risken för tjälskjutning bör beaktas eftersom silt och 
morän ofta är starkt tjälfarliga. Intill uppvärmda källarutrymmen torde 
risken för tjälskjutningar vara ringa. 

Vid beräkning av aktivt jordtryck och vilojordtryck förutsätts vanligtvis, 
att grundvattenytan är belägen under grundläggningsnivän. Det strömlinje
nät som erhålls när vatten står fritt på ytan visas i fig :712 b. Parvattenöver
trycken i återfyllnaden närmast grundmuren blir i detta fall mycket små. 
Om dränerna helt eller delvis täpps igen genom att finjord spolas ut ur fyll
ningen kan höga parövertryck uppstå. Täpps dränerna helt igen kan ett 
kombinerat vatten- och jordtryck uppstå, som är två till tre gånger större 
än det jordtryck som erhålls när dräncrna fungerar. 

När återfyllnadsmaterialet placeras försiktigt bakom en stödmur eller 
källarvägg utan packning erhålls ett jordtryck, som i stort sett motsvarar 
aktivt jord tryck om äterfyllnadsmaterialet utgörs av friktionsmaterial. Detta 
jordtryck kan beräknas efter Coulombs eller Rankines jordtrycksteorier 
(:412 eller :414). Jordtrycket från yttre last beräknas enligt :415. 

Packas återfyllnadsmaterialet bör stödmuren eller källarväggen stöttas. 
Efter packningen tas stöttorna bort. Jordtrycket under packningen blir då 
främst beroende av det packningsredskap som används. Stöttorna, stödmur 
och källarvägg bör dimensioneras för det jordtryck, som gäller för oefter
givlig vägg (:31 och :32). 

G) Strömlinje 

@Ekvipolentiol!inje 

Fig :712b. Berilkning avporöver
tryck med strömlinjenät 
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:713 Jordtryck mot oeftergivlig källarvägg eller stödmur 

Är stödmuren eller källarväggen inte eftergivlig bör den dimensioneras för 
vilojordtryck. (Har återfyllnadsmaterialet packats erfordras en deformation 
av storleksordningen 0,05 % av vägghöjden för att minska jordtrycket från 
vilojordtryck till aktivt jordtryck. Vid lös utfyllnad ilr erforderlig väggde
formation ca 0,2 % av vägghöjden.) 

Enligt [16] dimensioneras en gjuten betongvägg, som är uppstyvad av 
bjälklag och tvärväggar för ett jord tryck som är 50 % större än aktivt jord
tryck. Detta jordtryck motsvarar approximativt vilojordtryck. Används 
kohesionsmaterial som återfyllnad, dimensioneras väggen enligt [16] för ett 
jordtryck, som är 80 till 100 % av det totala överlagringstrycket. Detta jord
tryck bör vara minst I ,2 gånger det aktiva jordtrycket. 

Vilojordtryck vid lös utfyllnad eller när återfyllnadsmaterialet packas be
räknas enligt :31. Jordtrycket från yttre last beräknas enligt :32. 

:72 Jordtryck mot spontkonstruktioner 

:721 Allmänt 

Jordtrycket mot en spontvägg påverkas bl a av den typ av spontvägg som 
används, valt förankringssystem, spontväggens böjstyvhet och nedslagnings
djup samt av den bakomliggande jordens hållfasthets- och dcformations
egenskaper. 

Spontväggar klassificeras i allmilnhet enligt tabell :721. 

Tabell :721. Klassificering av spontväggar 

Huvudgrupp Undergrupper 

Konsolspontvägg 

Förankrad eller strfivad spontvägg med en förankrings• eller Ej inspänd 
avsträvningsnivå Inspänd 

Förankrad eller slrävad spontvägg med/lera förankrings- eller 
avsträvningsniväer 

En konsolspontvägg utan förankringar eller avstrilvningar visas i (a) av 
fig :721 a. Jordtryckct mot spontväggen upptas av den del av spontvilggen, 
som är befägen under schaktbottnen. Vid avsträvade eller förankrade 
spontväggar upptas jordtrycket av förankringar eller avsträvningar såsom 
visas i (b) och (c). 

Ncdslagningsdjupct och spantens böjstyvhet påverkar jordtryckets stor
lek och fördelning (fig :721 b). Vid en böjlig spontvägg erhålls vid vanliga 
lastfull ett jordtryck, som mitt pii. spanten il.r lilgre än det som beräknas 
enligt Ranklnes jordtrycksteori pii. grund av valvverkan, nilr jorden bakom 

i 
/ Utböj-

1 ning ~~7 ~.··":2::·, ~ r = ~ .~I .I , , 

o Konsolspontvögg b Avströvad eller förankrad spontvögg c Avströvod eller fcirankrod spontvOgg med 
med en avströvnings- eller foronkr,ngsnivå flera ovstrOvnings- eller forankringsnivtier 

Fig: :72la 
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Fig :721 b. Jordtrycks- och mo
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spontcn utgörs av friktionsmaterial. Jordtrycket vid förankringsnivån eller 
intill spontfoten blir däremot högre än det som erhålls ur den klassiska jord
trycksteorln. Jordtrycket mot spantens framsida når ett maximum ovanför 
spontfoten något under schaktnivån. Jordtrycket intill spantens underkant 
blir i allmänhet lågt. Skillnader i spänning gör att det maximala böjmomen
tet blir för en böjlig spant betydligt lägre än böjmomentet för en relativt styv 
spant, såsom visas i (c) av fig :721 b. Viss valvverkan torde även uppträda 
vid kohesionsmatcrial så att jordtrycket vid förankringsnivån och intill 
spontfoten blir större än mitt på spanten. Emellertid torde denna jordtrycks
fördelning inte vara beständig beroende på konsolidering och krypning, 
när skjuvhållfastheten är låg (r/u <25 kN/m11). Sambandet mellan jordtryck 
och relativ deformation är ofullständigt utredd och påverkas av ett!stort 
antal faktorer. Jordtryckets fördelning kan beräknas endast för vissa fall. 

Även det valda förankringssystemet påverkar jordtrycksfördelningen. 
Används förspända stagförankringar eller placeras avsträvningarna efter 
hand som urschaktningen utförs kan jordtryckct mot spontcn i vissa full 
bli betydligt större än vad som svarar mot Rankines eller Coulombs jord
tryckstcorier. Jordtrycksfördelningen blir i friktionsmaterial och f fast lera 
i stort sett parabclformad på grund av att spantens utböjning blir liten vid 
markytan. 

Stora tilläggstryck kan erhållas på grund av vattenströmning under en 
spontkonstruktion (fig :72lc och d). Detta tU\äggstryck, som i stort sett 
är trapetsformat, kan beräknas med hjälp av ett strömlinjenät. 

Vatten som strömmar genom jorden påverkar jordtryckets storlek och 
fördelning, när jorden utgörs av friktionsmaterial. När vattenströmningen 
är nedåtriktad såsom visas i (a) av fig :72le ökar effcktivtrycket i jorden. 
Det aktiva effektivtrycket mot spantens baksida kan beräknas genom att 
använda en korrigerad, skenbar densitet 

Y;rorr= (y' + iv Yw) 

där iv är strömningsgradienten i vertikalled. 
På motsvarande sätt minskas det passiva cffektivtrycket vid spontfoten 

mot spantens framsida av en uppåtriktad vattenström ((b) i fig :721 e). Vid 
beräkningarna används en korrigerad, skenbar densitet 

'J'{o.r = (y' - iv Yw) 

" 
r:wr" ')", iy i',,, 

h 

)':or~ /-iv }',,, 
Fig :721 e. Strömningstryck 

a Strömlinje-nöt b Vattentryck a Stnim!injenöt b Vattentryck 

Fig' :721 c, Vnttentryck vid förankrnd spontkonstruktion Fig :721 d. Vuttentryck vid konsolspont 
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Strömningsgradienten iv är för det fall som visas i fig :721 c ungefär 
lika med Hw/3D. För det fall som visas i fig :721 d är iv= (H2 - H1)/2D. 

:722 Konsolspont 

Det jordtryck som kan användas vid dimensionering av konsolspont visas 
i fig :722. Vid friktionsmaterial antas aktivt jord tryck enligt Rankine verka 
mot spantens baksida. Det höga koncentrerade jordtryck som verkar intill 
spontfotcn har ersatts med en linjelast R. Mot framsidan antas passivt jord
tryck. 

I (c) av fig :722 visas det jordtryck som verkar mot en temporär eller 
permanent konsolspont i lera, vars odränerade skjuvhållfasthet -cfu under 
schaktnivän antas vara större än 50 kN/m2• Det är inte lämpligt att använda 
konsolspontvägg utom när leran är överkonsoliderad. I annat fall kommer 
spantens utböjning att bli mycket stor. Nettojordtrycket (4-cfu-ygH) mot 
spantens framsida under schaktnivån motsvarar skillnaden mellan passivt 
jordtryck på spantens framsida och aktivt jordtryck enligt Rankine mot 
spantens baksida. På samma sätt har nettojordtrycket intill spontfoten be
räknats. Vid temporär konstruktion antas att aktivtjordtryck enligt Rankine 
verkar mot spanten över schaktnivån, när -c1u> JO kN/m2• Detta jordtryck 
har kompletterats med ett vattentryck närmast markytan. N!!.r-c1u,.;; 10 kN/m2 

bör spontväggen dimensioneras för vilojordtryck (ah0 =0,8 ygz). 
I (c) av fig :722 visas ävenjordtrycksfördelningen vid permanent konstruk

tion, när den odränerade skjuvhållfastheten över schaktnivån är mindre än 
ca 25 kN/m2• Jordtrycket motsvarar vilojordtryck, eftersom en relativt stor 
deformation erfordras för att lerans skjuvhållfasthet skall tas i anspråk. 
När skjuvhållfastheten är större än 25 kN/m2, motsvarar jordtrycket det 
som erhålls ur en effektivspänningsanalys med de hållfasthetsparametrar, 
som erhålls exempelvis ur dränerade direkta skjuvförsök (c,,P-analys). 
Vid denna beräkningsmetod erfordras att porvattentrycket uppmäts eller 
beräknas. 

De föreslagna jordtrycksfördelningarna är grundade på ett mycket ringa 
antal mätningar. Man bör således vara försiktig vid metodens användning. 
Framförallt är man osäker på vilken tidsgräns, som bör sättas på en tempo
rär konstruktion. Vissa mätningar tyder på att jordtryckct i överkonsoli
derad lera kan öka avsevärt redan efter ett par månader. Så kan vara fallet 
med de skånska moränlerorna där lerhalten är låg. 

Jordtrycket kan också öka avsevilrt, när jorden bakom spanten fryser, 
även om jorden inte är tjälskjutande. Porvattnets volym ökar med 9 % när 

--,
I 
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Pig :722. Jordtryck mot konsolspont 
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det fryser. Ökar vattenhalten på grund av vattenuppsugning kan volymök
ningen bli ändå större. Denna volymökning kan förorsaka att sponten rör 
sig successivt utåt varje vinter [14]. Vid permanent konstruktion bör den 
bakomliggande jorden bestå av ett inte tjälfarligt material och grundvatten
ytan bör vara belägen under schaktbottnen. I annat fall bör spontkonstruk
tionen isoleras eller kunna värmas, så att den bakomliggande jorden inte 
fryser. Man kan även minska inverkan av tjäle genom att släppa efter på 
förankringsstagcn. 

:723 Spontvägg med en avsträvnings- eller förankringsnivä 

Jordtrycket mot en spontvägg med en avsträvnings- eller förankringsnivå 
beräknas vanligen efter Rankines eller Coulombs jordtrycksteorier (fig 
:723 a och b) när brott antas ske längs en plan brottyta eller ur antagan
det, att brott sker längs en cirkulärcylindrisk eller spiralformad brottyta. 

Det verkliga jordtrycket blir som regel något lägre vid spantens mitt än 
det aktiva jordtryck. som beräknas enligt Rankines jordtrycksteori, be
roende på valvverkan och friktion längs spanten. På samma sätt kan jord
trycket mot spantens framsida under schaktbottnen bli betydligt större än 
passivt jordtryck enligt Rankine. Denna valvverkan kan emellertid etimine-

0,8 ;,gz 

(r1"::;:;25kN/rr-i2) 

D 

-l-,t 
41:ru·ygH 

Ternpordr konstruktion 

t.-t 
4'yu-f9H 

Permanent konstruktion 

a Brotlrnekanisrn b Friktionsmaterial c Kohesionsmaterlal 

Fig :723a. Jordtrycksfördelning vid icke inspänd spontvägg med en förankrings- eller avsträvningsnivå 

R·--' 

Temporär konstruktion Permanent konstruktion 

a Brot !mekanism b Friktionsmaleriol c Kahc!'iionsmateriol 

Fig :723b. Jordtrycksfördclning vid inspänd spontvilgg med en förankrings- eller avsträvningsnivä 
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ras genom skakningar eller att förankringarna ger sig något. En deformation 
av storleksordningen 0,001 H erfordras vid friktionsmaterial för att elimi
nera eventuell valvverkan. Det maximala böjande moment som erhålls ur de 
angivna jordtrycksfördelningarna är i vissa fall betydligt större än det verk
liga böjmomentet i spanten beroende på inspänning vid spontfoten när 
spontväggcn är böjlig (fig :721 b). I [12] och [1 JJ har därför föreslagits, att 
det beräknade maximala böjmomentet skall multipliceras med en momcnt
reduktionsfaktor µ som är beroende av spontväggens flexibilitet (L4-jEl) 
och av jordmaterialets egenskaper. Vid den beräkningsmetod som föreslagits 
i [19] beräknas böjmoment i spontväggcn ur antagandet, att den är fritt 
upplagd i nivå med schaktbottnen, dvs att böjmomentet vid schaktbottnen 
är försumbart. Denna beräkningsmetod gäller endast för en relativt böj
lig spontvägg såsom visas i (c) av fig :721 b. 

Över förankringsnivån kan passivt jordtryck erhållas i det fall spanten rör 
sig mot den bakomliggande jorden. Detta höga jordtryck kan förorsaka att 
kraften i förankringarna eller avsträvningarna kan bli betydligt högre än 
vad som mmsvarar Rankines jordtrycksteori. Emellertid är det möjligt att 
begränsa stagkraften genom att göra spanten vek vid stagnivån så att en 
plastisk led (flytled) utbildas vid denna nivå om stagen eller avsträvningarna 
överbelastas. 

En icke i11spii11d spontvägg dimensioneras ofta för det jordtryck, som visas 
i fig :723a. Vid friktionsmaterial antas vanligtvis att aktivt jordtryck verkar 
mot spantens utsida och passivt jordtryck mot spantens insida intill schakt
bottnen såsom visas i (b) av fig :723a. Erforderligt nedslagningsdjup bestäms 
av kvoten mellan mothällande och pådrivande moment kring avsträvnings
cller förankringsnivän. Denna kvot bör för permanent konstruktion vara 
minst 2,0 och för temporär konstruktion 1,5. Vid temporära sponter och 
små schaktdjup (H<2 å 3 m) kan denna kvot i vissa fall väljas så låg som 
1,3. 

Jordtrycksfördelningen vid kohcsionsmaterial visas i (c) av fig :723a. 
Det föreslås, att en temporär spontkonstruktion dimensioneras för aktivt 
jordtryck enligt Rankinc ned till schaktbottnens nivå när r1u> 10 kN/mll. 
Dessutom har antagits, att ett vattentryck verkar mot spanten ned till den 
nivå, där vattentrycket är lika stort som jordtrycket, beroende på att de 
dragsprickor som utbildas i jorden närmast markytan kan vara fyllda med 
vatten. När•,u,.;; 10 kN/mll bör spontväggen dimensioneras för vilojord tryck 
(.:h0=0,8 ygz). Under schaktnivån verkar nettotrycket (4.:1u-ygH) mot 
spantens framsida. För att undvika stora rörelser av spontfoten p.l grund av 
krypning och konsolidering bör leran under schaktbottncn vara starkt över
konsoliderad <•iu > 50 kN/m11). En permanent spontkonstruktion bör di
mensioneras för ett högre jordtryck än en temporär spont såsom visas i 
(c) av fig :723 b. När materialets skjuvhållfasthet 7:fu ,-,;; 25 kN/m2 antas jord
trycket mot spontväggen svara mot vilojordtrycket (a110 =0,8 ygz). När 
.:fU > 25 kN/m11 bör de hål\fasthetsparametrar som erhålls ur exempelvis 
dränerade direkta skjuvförsök användas vid beräkning av jordtrycket 
(c,tp-analys). 

I det fall bakomliggande jord utgörs av muddringsmassor bör spontväg
gen vid mjäla och lera dimensioneras företthydrostatisktjordtryck (ah =ygz). 
Vid fridränerade muddringsmassor av sand eller grus bör spontväggcn di
mensioneras för ett jordtryck som motsvarar 50 % av det hydrostatiska jord
trycket (ah=0,5 ygz). Härvid förutsätts, att den permanenta grundvatten
ytan är beliigen under schaktbottnen. 

Inspända spontväggar dimensioneras ofta för den jordtrycksfördelning 
som visas i fig :723 b. Brott antas ske genom att en plastisk led (flytled) bil
das nära schaktbottnen, där det negativa böjmomentet når ett maximum. 
Den del av spontväggen som är belägen under den plastiska leden roterar 
kring en punkt belägen nära spontfoten. 

Jordtrycksfördelningen i friktionsmaterial visas i (b) av fig :723b. Samma 
jordtrycksfördelning antas gälla som vid en icke inspiind spontvägg med 
undantag av att det höga jordtryck som verkar alldeles intill spontfoten 
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mot spontväggens baksida har ersatts med en koncentrerad linjelast R i en
lighet med förfarandet vid konsolspont. En förutsättning är att friktions
materialets lagringstäthet är hög. I annat fall kan skakningar från exempel
vis pålslagning eller trafiklast avsevärt minska spontfotens inspänning. 

Vid dimensionering av förankringarna eller avstyvningarna föreslås att 
förhöjt jordtryck antas verka över stagnivån, när spanten kommer att röra 
sig mot jorden. Dessutom kan trycket mot spanten bli stort på grund av 
tjälskjutning. Eventuellt kan passivt jordtryck enligt Rankine användas vid 
beräkningarna. 

Jordtrycksfördelningen i kohesionsmaterial visas i (c) av fig :723 b. Samma 
jordtryck antas verka över schaktnivån som mot en icke inspänd spontvägg. 
Nettojordtrycket (4-cru+ygH) representerar skillnaden mellan passivt 
jordtryck enligt Rankine mot spontens baksida och aktivtjordtryck enligt 
Rankine mot spontens framsida. Di!tta nettojordtryck skall emellertid vara 
mindre än 81:'ru för att hindra att brott sker längs en brotlyta under spontfoten. 
Förutsättningen för att inspänningen skall vara permanent är att lerans 
odränerade skjuvhållfasthet vid spontfoten är större än 50 kN/m2• I annat 
fall kan inspänningen minska på grund av konsolidering och krypning i le
ran. 

En permanent inspänd spont i kohesionsmaterial bör dimensioneras för 
vilojordtryck (mro=0,8 ygz) när det bakomliggande materialets odränerade 
skjuvhållfasthet ilr mindre än 25 kN/m2 på grund av konsolidering och 
krypning. 

:724 Spontvägg med flera avsträvnings- eller förankringsnivåer 

Spontväggens deformation påverkar dels jord tryckets storlek, dels jordtrycks
fördelningen. På grund av valvverkan främst i friktionsmaterial kan jord
trycket mot deformerade delar av spanten bli betydligt lägre än jordtrycket 
enligt Rankines jordtrycksteori. Denna minskning av jordtrycket medför 
att jordtrycket mot angränsande delar av sponten ökar så att detta kan bli 
betydligt större än aktivt jordtryck enligt Rankine. 

På basis av utförda mätningar har i [18] i princip föreslagits den jord
trycksfördelning som visas i (b) av fig :724 för dimensionering av förankw 
ringar och avsträvningar i friktionsmaterial. Den visade jordtrycksfördel
ningen har modifierats något så att den även kan användas när sponten 
slagits ned under schaktbottnen. Detta erfordras inte normalt. Det föreslås, 
att en förspänd eller avsträvad spontvägg dimensioneras för ett konstant 
jordtryck 0,65 Kayg(H+ D). D representerar minsta erforderliga nedslag• 
ningsdjup. Det visade totala jord trycket är ca 30 % större än aktivt jordw 
tryck enligt Rankine. Beräkningsmetoden är grundad på mätningar utförda i 
10 till 15 m djupa schakter. Försiktighet bör iakttas när schaktdjupet är större 

Hi-~:=== Jr- i]0,25(H•Dl J'ld~25(H.D)
0,75(H+D) 0,S0(H+D) 

- r,-,...,-, rrr,,-
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Fig :724, Jordtrycksfördelning vid spontvägg med flera förankrings• eller avsträvningsnivåer 
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än 15 m. Jordtrycket bakom sponten kan bli betydligt större än de angivna 
värdena om vatten strömmar mot utschaktningen. Dessutom bör beaktas 
den minskning av det passiva jordtrycket vid spontfoten, som kan äga rum 
vid grundvattenströmning (:721), 

De jordtrycksfördelningar som visas i (c) av fig :724 har i p.focip före
slagits i [18]. Vid temporär konstruktion antas, att jordtrycket är trapets
format och att dess storlek är [yg(H+ D)- 4·z:/

1
t] när schaktdjupet H> 41:1ui 

yg. D är minsta erforderliga nedslagningsdjup. Det föreslås att passivt jord
tryck används framför spanten för att beräkna erforderligt nedslagnings
djup. Relativt stor deformation kan emellertid erfordras vid lös lera för att 
utveckla passivt jordtryck. I det fall sättningskänsliga byggnader är belägna 
intill spontväggen bör ett lägre jordtryck än passivt jordtryck enligt Ran
kine användas vid dimensionering av spanten. 

Det föreslagna jordtrycket 0,35yg(H+D) när H<41: ufyg motsvarar 
approximativt vilojordtryck (K0 '.:::::'.0,5). Denna jordtrycksfördelning bör så
ledes även kunna användas vid dimensionering av en permanent spont
konstrnktion när 1:1>25 kN/m2• Härvid förutsätts att avstyvnings- och för
ankringskrafterna kan justeras vid behov genom kilning eller tilldragning av 
spännskruvar. Det är viktigt, att jorden närmast markytan inte utsätts för 
dragspänningar så att sprickor uppstår. Dessa sprickor kan förorsaka en 
minskning av lerans skjuvhållfasthet när sprickorna fylls med vatten och en 
ökning av jordtrycket. Vidare förutsätts, att spanten isoleras så att den 
bakomliggande jorden inte fryser. 

I lös lera med en skjuvhållfasthet lägre än 25 kN/m2 bör den permanenta 
konstruktionen dimensioneras för ett jord tryck som motsvarar 80 % av det 
totala överlagringstrycket såsom visas i (c) av fig :724. 

:73 Jordtryck mot stöd- och förankringsplattor 

:731 Allmänt 

Stöd- och förankringsplattor används för att motstå de horisontella krafter 
som erhålls från exempelvis rörkrökar eller förankringsstag. Dessa dimen
sioneras vanligtvis så att de vid exceptionella lastfall inte förorsakar brott i 
jorden Uordbrott) eller att sidoförskjutningen vid vanliga lastfall inte blir 
större än vad som kan tillåtas (vanligtvis I it 2 cm). 

:732 Friktionsmateria1 

Vid beräkning av brottlast utgår man vanligtvis frän det grundfall där stöd
plattans övre kant når upp till markytan och plattan är lång i förhållande till 
höjden. (Plattan kan betraktas som oändlig när längden är större än ca 
fyra gånger platthöjden.) För detta grundfall antas, att fullt aktivt och fullt 
passivt jordtryck verkar mot plattans bak- och framsidor. Det förutsätts 
att den uppåtriktade komponenten av det passiva jordtrycket längs plattans 
yta är mindre än eller lika med summan av plattans vikt och den nedåtrik
tade komponenten av det aktiva jordtrycket. I [4] har föreslagits, att jord
trycket mot en sådan platta beräknas med avseende på en brottfigur, som 

~·_1,s~-.•. ~/2 __"==;-1~
Brnttyto • 'i=fL 

Fig :732a. Sf P-brott vid vertikal 
.J...~-0,15 m platta r4] 
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svarar mot en ren sidoförskjutning (sk SfP-brott) såsom visas i fig :732a. 
Sådana beräkningar har utförts [8]. 

Det finns inte någon teoretisk metod att beräkna aktivt och passivt jord
tryck mot en stöd- eller förankringsplatta med begränsad Hi.ngd eller höjd. 
För kvadratiska plattor har emellertid föreslagits en halvempirisk beräknings
metod [8], som delvis är grundad på resultat från modellförsök. I fig :732b 
visas sambandet mellan brottlast Qbrott> plattarea A, grundläggningsdjup 
a och friktionsmaterialets inre friktionsvinkel 4>'. Vid beräkning av erfor
derlig plattarea har antagits att stöd- eller förankringsplattans tjocklek är 
minst 15 cm och att plattans yta är rå. Dessutom har antagits att jordens 
skrymdensitet y är 1,8 ton/m3, att dess skenbara densitety' under vatten är 
1,0 ton/m3 och att grundvattenytan är belägen under plattans underkant. 
Vid beräkningarna har använts en reducerad inre friktionsvinkel </>red (tan 
<fored=tan rf,'/F,t,, där F,t, är en partiell säkerhetsfaktor som valts lika med 
1,2). Jordens inre friktionsvinkel tf,' har antagits vara 30", 35°, 40° och 45". 

När grundvattenytan är belägen över plattans underkant blir brottlasten 
lägre än den som erhålls ur fig :732b. Är grundvattenytan belägen vid mark
ytan blir brottlasten ca 60% (100·1,0/l,8) av de angivna värdena. Är 
grundvattenytan belägen m~llan plattans underkant och markytan kan 
brottlastcn uppskattas genom att interpolera rätlinigt. 

Fis :732b. Samband mellan för
skjutningskraft, erforderlig area 
och grundlfiggningsdjup 
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Vid rektangulära plattor måste en annan beräkningsmetod användas. När 
avståndet D frän markytan till plattans underkant är mindre än ca 2B, där 
B är plattans höjd, motsvarar det totala jordtrycket mot plattan det som 
verkar på en ekvivalent platta med längden L och höjden D. Den ekviva
lenta plattan antas nå upp till markytan. Det totala jordtrycket Qbrott 
som förorsakar brott i jorden kan sedan beriiknas ur 

Qbrott = Qp-Qa+2Qs 

där QP och Qa är de krafter, som svarar mot passivt respektive aktivtjord
tryck mot plattans fram- och baksida. Termen 2Q5 är den mothullunde 
kraften (friktion) längs plattans sidoytor. Överslagsberäkningar har visat, 
att denna term vanligtvis är mindre än 0,25 Q1r Jordtrycket Qa är för frik
tionsmaterial i allmänhet mindre än 0,1 Qp. Försummas 2 Q8 och Qa kan 
det totala jordtrycket beräknas ur 

Qbrott = 0,5ygD2L Kv 

Denna ekvation gäller endast när D ~ 2B. Den verkliga brottlasten blir i 
allmänhet något större än den som erhålls ur ovanstående ekvation efter
som 2Q

8 
i allmänhet är större än Qa utom för mycket långsmala plattor. 

SidoJOrskjutningen O hos en rektangulär platta beräknas ofta med hjälp 
av en s k bäddmodul k(N/cm3

) enligt ekvationen 

/j ~q/k 

där q är lasten per ytenhet (N/cm2). 

Bäddmodulen k0 för en kvadratisk eller cirkuHir platta med kantlängden 
eller diametern 0,30 m vars mitt är belägen 1,0 m under markytan kan upp
skattas ur tabell :732. 

Tabell :732a. Beräkning av bäddmodulcn k 0 (N/cm3) för friktionsjordarter [17] 

Lagringstäthet, /D 
Låg Normal Hög 

Över grundvattenytan 7 22 59 
Under grundvattenytan 4 13 35 

De ovan angivna värdena är de lägsta som kan förväntas för varje lagrings
täthct. Dessa ger i allmänhet en sidoförskjutning som är 2 a 3 gånger större 
än plattans verkliga förskjutning. 

Bäddmodulen och därmed sidoförskjutningen är beroende av den be
lastade plattans storlek. Sidoförskjutningen ökar lineärt med pluttbredden 
B. I fig :732c visas två plattor med bredden B1 och B2 som är grundlagda 
på samma djup. (Formen hos de två plattorna antas vara densamma.) Om 
sidoförskjutningen för den första plattan är 01 så blir den andra plattans 
sidoförskjutning å2 =å1(B2/B1) vid samma last per ytenhet (kontakttryck). 
Denna ökning av sidoförskjutningen medför att bäddmodulen minskar med 
ökad plattstorlek. Om bäddmodulen för en vertikal platta med bredden 
B1 är k 1 blir bäddmodulen k 2 för en platta med bredden B2 lika med k1(B1/B2), 

när kontakttrycket och avståndet a under markytan är desamma i de två 
fallen. Bäddmodulen ökar lineärt med det effektiva överlagringstrycket i 
jorden och således med avståndet a till markytan (fig :732 c). Det effektiva 
överlagringstrycket påverkas dessutom av grundvattenytans läge. Är grund
vattenytan belägen under plattans underkant blir det effektiva överlagrings
trycket vid plattans mitt ayg där y är jordens densitet (skrymdensitet) i 
fuktigt tillstånd. Om grundvattenytan däremot är belägen vid markytan 
blir det effektiva överlagringstrycket ay'g där y' är jordens skenbara densi
tet under vatten (y' =Ym -rw). Är grundvattenytan belägen mellan dessa 
nivåer kan man interpolera rätlinigt. 

.. , . __ , _ rrr )ryckbub!l.;:"~/J--,eA0

J,9E§;:
LI, LJ 

s, 

nB, 

Pig :732c. Beräkning av bädd
modulen 
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Om bäddmodulen är lika med k1 för en fyrkantig platta med sidan B1 

som är belägen på l m djup och där grundvattenytan är belägen under 
plattnivån, blir bäddmodulcn k 3 = (ay'/y)k1 för samma platta, om den är 
belägen på djupet a under markytan och grundvattenytan är vid markytan. 

Plattans form (B x L) påverkar bäddmodulen. Om bäddmodulcn för en 
kvadratisk platta med sidan B1 är lika med k1, blir värdet på bäddmodulen 
k 4 för en rektangulär platta med samma bredd (B1) men med varierande 
längd (L) enligt tabell :732 b. 

Tabell :732 b. Samband mellan bäddmodul och plattans form 

Plattans längd (L) 

B, 2 B, 3 B, 
Bäddmodul k.1 0,73k1 0,63k1"' 
Exempel. Beräkna sidoförskjutningen för en rcktanguli.ir platta med 1,0 m 
bredd och 2,7 m längd. På plattan verkar förskjutningskraften 110 kN. 
Denna kraft verkar på J,5 m avstånd under markytan. Friktionsmaterialet 
kring plattan antas vara löst lagrat. Grundvattenytan är belägen vid mark• 
ytan. 

Bäddmodulen k0 för en fyrkantig platta med 0,3 m sida är enligt tabell 
:732a ca 4 N/cm3 när grundvattenytan är belägen vid markytan och lagrings• 
tätheten är låg. Bäddmodulen för en platta med längden 2,7 m och höjden 
l,0 m är 1,2 N/cm3 [4·(0,3/l,0)· l,5·0,66] när avståndet till plattans mitt är 
1,5 m. 

Plattans sidoförskjutning erhålls ur det beräknade värdet på bäddmo· 
dulen och ur kontakttrycket mot plattan. Kontakttrycket 4,3 N/cm:: 
[I 10·(10:1/I00)·270] förorsakar en sidoförskjutning av 3,6 cm (4,3/1,2). 

:733 Kohesionsmaterial 

Brattlasten för en vertikal platta är beroende av den omgivande jordens 
odränerade skjuvhållfasthet, plattans form och avståndet under markytan. 
Vid brott verkar mot plattans framsida passivt jord tryck aP enligt ekva
tionen 

Gp=av+2TN 

där av är det totala överlagringstrycket och r 1u är kohesionsjordens odrä
nerade skjuvhåtlfasthet. Det förutsätts att plattan är glatt och friktionsfri, 
är lång i förhållande till bredden och når upp till markytan. Om adhesionen 
Ta mellan platta och jord är lika med r 1u ökar det passiva jordtrycket mot 
plattans framsida till 

ap=av+2,57T1u 

På plattans baksida verkar aktivt jordtryck. Detta jordtryck aa erhålls ur 
uttrycket 

O'a =O'v-2Tfu 

nä~. av";,!<2rfu· Är av <2r1u blir det aktiva jord trycket litet och försumbart. 
Ar en kvadratisk platta grundlagd på ett avstånd Dunder markytan kan 

brottmotståndet när D";,!<2 B approximativt beräknas ur 

Qbrott=6r/u A 

Plattans form inverkar emellertid på sidomotståndet. Försöksresultat har 
visat, att brottlasten för en horisontell kvadratisk platta är ca 20 % högre 
än brottlasten för motsvarande långsträckta platta. Samma förhållande 
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äller troligtvis även för vertikala plattor. Sidomotståndet kan approxima
tivt beräknas ur ekvationen 

Qbrott =(I+ D/B)(1 +0,2 B/L)T1uA 

när D/B<.4 och 

Qbrott = 5(1 +0,2 B/L)-r1uA 

när D/B>4 

I denna ekvation är L plattans längd [3]. 
Sidoförskjutningen för en platta i normalkonsoliderad lera kan med ti

den bli stor, medan sidoförskjutningen i överkonsoliderad lera vanligtvis 
blir liten om förkonsotideringstrycket inte överskrids. Vid beräkning av 
sidoförskjutningen delas jorden i vertikala element med lämplig tjocklek 
framför plattan intill ett avstånd av ca tre plattbredder från plattan. Därefter 
beräknas hoptryckningen för varje element på samma sätt som vid beräk
ning av sättningarna för en platta. Den totala sidoförskjutningen motsvarar 
summan av hoptryckningarna för varje delelement. 

:74 Tryckfördelning i silobyggnader 

:741 Allmänt 

Det horisontaltryck som uppträder i en hög silo är beroende av det förva
rade materialets hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel och kohesion), 
silobyggnadens geometriska utformning och siloväggarnas rö.het. Försöks
resultat visar, att ett betydligt högre horisontaltryck erhålls vid tömning än 
vid påfyllning bl a beroende av att rörelsefriktionen är lägre än vilofriktionen 
och att de enskilda kornen vid vila är inkilade i varandra. Tömningstrycket 
torde även påverkas av sådana faktorer som tömningsöppningcns placering 
och ändringar av silons tvärsnittsarea. 

:742 Tryckfördeloing vid påfyllning 

Om en behållare innehåller en vätska, ökar trycket mot siloväggarna med 
vätskans densitet y och avståndet It till vätskeytan enligt 

ah =ygh 

Silos som innehåller grönfodcr eller betmassa dimensioneras ofta för vätske
tryck. Horisontaltrycket antas därvid öka lineärt med avståndet h. 

Har materialet en viss skjuvhållfasthet kan trycket mot sidoväggarna bli 
betydligt lägre än vätsketrycket, särskilt om silon är smal och hög, genom 
att en del av fyllnadsmassan bärs av friktion längs väggarna. 

Horisontaltrycket i en silo efter uppfyllning minskar vanligtvis med tiden 
allteftersom materialet packar sig. Trycket mot silons botten ökar däremot 
med tiden. Sväller materialet i en silo efter påfyllningen, kan givetvis mycket 
höga horisontaltryck erhållas, som kan vara betydligt högre än vätsketrycket. 
För ett material utan kohesion (c=O) beräknas horisontaltrycket vid fyll
ning i allmänhet enligt de metoder som föreslagits i [6] och [11]. 

I fig :742 visas ett horisontellt skikt i en silo. På detta skikt med tjockleken 
dz verkar egenvikten ygAdz, friktionen Uv Utan tf>adz längs väggen samt 
normalkrafterna avA och (av+duv)A mot skiktets över- respektive under
sida. A är silons area, U är omkretsen och efia är väggfriktionsvinkeln. Ho
risontaltrycket a,. mot silons väggar kan beräknas ur en jämviktsekvation. 
Antas att kvoten u,.fuv= K erhålls 

a,, ~ (ygR/tan fa){l - exp [-(K/R)z tan fal} 

där R~A/U. 
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Fig :742. Horisontaltryck i silo
byggnader 
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Vid z=co blir 

ah =ygR/tan cfoa 

när /z~ 5 å. 8 diametrar närmar sig horisontaltrycket gränsvärdet ygR/tan 'Pa· 
Vid härledning av ovanstående ekvation har antagits, att normaltrycket 

är jämnt fördelat över skiktets yta. Normaltrycket är emellertid på samma 
nivå vanligtvis större mitt i silon än intill väggarna under och efter påfyll
ningen (före tömning). Detta har till följd att det verkliga horisontaltryckct 
blir något större, främst i silons övre del, än det som beräknas enligt ovan
stående ekvation. Man kan ta hänsyn till denna effekt genom att reducera 
värdet på koefficienten K. 

I fl l] har även föreslagits en metod för beräkning av horisontaltrycksför
delningen i silos. Vid denna berfikningsmetod tas hfinsyn till den kon av 
material, som byggs upp i silon under fyllningen. Antas att tryckfördelningen 
är hyperbelformad erhålls horisontaltrycket för en cirkulfir silo ur följande 
ekvation 

a,. - (ygR/tan ,1,)11-(z/A +1)-'J 
där A ~D/[4 tan p, tun' (45° - p/2)]- h/3 

I denna ekvation är D silons diameter, rp är materialets inre friktionsvinkel 
och h är konens höjd i silon [/J = (D/2) tan tp]. För icke cirkulfir silo blir 
D = U/rc där U är silons omkrets. Har en silo en rektanguH!.r tvärsnittsyta 
(B x L) blir horisontaltrycket mot en kortsida (B) ungefär det som erhålls i 
en silo med kvadratiskt tvärsnitt vars sida är lika med B. En jämförelse har 
visat att den senare metoden ger ett något högre horisontaltryck längs silons 
övre del än den tidigare. Det motsatta förhållandet erhålls längs silons nedre 
del. 

Vid h!l.rledningen av ovanstående ekvation har antagits, att K=u1Juv= 
tan2 (45° -efi/2), dvs att Rankines jordtrycksteori är tillämpbar. Försöks
resultat [Il] tyder emellertid på att kvoten a11/uv inte är konstant utan varie
rar med silons höjd och form såsom tidigare nämnts. Emellertid påverkar 
även väggfriktionen det ovan angivna värdet på K såsom påpekats i bl a [5] 
varför ett något högre värde bör användas vid beräkningarna. Man kan visa 
att följande samband gäller 

K = (l +sin2 rf,- 2V sin2 <p-µ2 cos2 rf,)/(cos2 rp +4µ2) 

därµ =tan cfia• Vidµ= tan cfi förenklas ovanstående ekvation till 

Ka = cos2 efi/(1 +sin2 ef,) 

Väggfriktionsvinkeln 'Pa är beroende av väggytans råhet. Värdet ef-a = 
= ½ef, torde kunna användas för en betongyta och cfia = cfi/2 för en stålyta. 

Horisontaltrycket påverkas även av hur materialet placerats vid påfyll
ningen. Om materialet får falla fritt (strilas) över hela silons yta, erhålls 
under påfyllningen och vid tömningen ett lägre horisontaltryck än om ma~ 
terialet vid påfyllningen får »rinna» ned i silon i en relativt koncentrerad 
strid ström. I det förra fallet blir materialet packat, medan i det senare fallet 
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materialets lagringstiUhet blir låg. När materialet får rinna ned i en strid 
ström kommer materialet att rulla nedför den kon, som efterhand byggs 
upp i silon. För att få ett så lågt horisontaltryck som möjligt under påfyll
ning och tömning kan silon vara utrustad med en strilanordning så att ma
terialet blir jämnt fördelat över silons yta. 

Horisontaltrycket påverkas även av eventuella tvärbalkar i en silo. Dessa 
tvärbalkar kan avsevärt minska horisontaltryckct, eftersom en del av ma
terialets vikt bärs av balkarna. Även silons tvärsnittsyta har stor inverkan på 
horisontaltryckct. Är tvärsnittsytan inte konstant utan minskar kan hori
sontaltrycket i den sektion där arean minskar bli betydligt större än den 
som erhålls ur ovanstående beräkningsmetoder. 

:743 Tryckfördelning vid tömning 
Vid tömning av en silo där materialet är packat »strömmar» materialet mot 
öppningen i silons botten. Det finns för närvarande inte någon metod att 
beräkna horisontaltrycket vid tömning. Mätresultat [1 I] har emellertid visat 
att höga horisontaltryck erhålls vid tömningen på grund av valvverkan, 
främst i silons övre del. Tryckökningen mot siloväggarna verkar vara ore
gelbunden särskilt vid excentrisk tömning så att böjspänningar uppstår i 
siloväggarna. I [I I] observerades en ökning av borisontaltrycket vid töm
ningen med upp till 139 % av fyllningstryckct. Andra mätningar har visat 
att horisontaltryck som tömning kan vara upp till två a tre gånger större lin 
horisontaltrycket vid fyllning av silon [!], [20], 
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Kap 176 Frost och tjäle i jord 

Av fil dr Allan Jerbo och överingenjör Erik Sandegren 

:1 Definitioner 
:2 Frost- och tjälskador 
:3 Frostfritt djup - tjäldjup 
:4 Skyddsåtgärder mot frost- och tjälskador 

Litteratur 

Hänvisningar 

Värme, kap 135 
Kap Grund och källarstomme, hd Husbyggnadsteknik 
Väg- och järnvägsbyggnad, hd Väg- och vattenbyggnad 
Kap Flygfält, hd Väg- och vattenbyggnad 
Kap Vattenförsörjning, hd Väg- och vattenbyggnad 
Kap Avlopp, hd Väg- och vattenbyggnad 

:1 Definitioner 

Eftersom det för närvarande råder stor förbistring beträffande hur orden 
frost och tjäle används i svenska språket har i detta kapitel viss sanering 
försökt åstadkommas, varvid även sneglats på internationellt språkbruk 
(tex ty Frost im Baugrund, Frostschäden osv och eng frost action, frost 
damages osv). Att få ett enhetligt språkbruk torde dock vara ogörligt med 
hänsyn till att klart ologiska ordbildningar förankrade i språkbruket genom 
hävd inte kan förkastas. Här har dock i huvudsak följande riktlinjer försökt 
följas: 

Frost köldmängd (värmeavgivning), som fortplantas ned i jorden 
Tjäle resultatet av frysning genom frostens inverkan 
Frostskada köldskada (frysning) 
Tjälskada skada på grund av inverkan av tjälbildningen (lyftning, 

ytuppmjuknlng, tjälskott) 
Frostdjup 0-gradsisotermens läge i jorden 
Tjäldjup tjälgränsens läge i jorden 

:2 Frost- och tjälskador 

:21 Frostens och tjälens byggnadstekniska skadeverkan 

Frostens byggnadstekniska skadeverkan beror på att vissa jordarter vid 
frysning utvidgar sig kraftigt på grund av vattenuppsugning till tjälgränsen, 
där överskottsvattnet magasineras som is. Utvidgningen riktar sig vanligen 
uppåt och yttrar sig som en höjning, uppfrysning. När vattenöverskottet 
vid upptiningen frigörs orsakar det en bärighetsnedsättning hos den tinande 
jorden, som i vissa fall kan bli helt lös och flytande (jordflytning, tjälskott 
på vägar). 

För byggnader (samt järnvägar, trafikytor med betongbeläggning mm) 
är det oftast själva lyf111illge11 vid tjälning som är skadeorsaken, medan för 
vägar och i vissa fall även för järnvägar uppmj11k11i11ge11 vid tjällossningen 
spelar största rollen. 
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:22 Uppfrysningens fysikaliska förutsättningar [3], [4], [5], 
[?], [14], [16], [17] 

För att uppfrysning skall ske förutsätts att Hings tjälgränsen rörligt vatten 
kan komma in i kontaktytan mellan jordpartiklarna och de växande is
kristallerna. Detta är möjligt genom en speciell adsorptionseffekt, som inne
bär att partikelytans fria valenser binder de elektriskt polära vattenmole
kylerna i ett adsorptio11svatte11htJ/je, med utåt avtagande effekt. Iskristallen 
vilar inte i direkt kontakt med partikelytorna utan är mellanlagrad av en 
adsorptionsvattenfilm. Vid iskristallens tillväxt infogas i kristallgittret de 
yttersta molekylerna ur adsorptionsvattenhöljet, som därmed förtunnas. 
Höljets mekaniska egenskaper är emellertid sådana, att det strävar att bi
behålla sin tjocklek, som är i balans med rådande kompressionstryck. För
tunningen av adsorptionsvattenhöljet innebär en sugeffekt. Från angrän
sande porvatten vandrar följaktligen vattenmolekyler in mellan isyta och 
partikelyta. Härvid återställs adsorptionsvattenhöljet. Porundertrycket 
sprids nedåt genom parsystemet, varigenom vattenuppsugning kan ske. Ett 
lager av iskristaller kan således växa obegränsat i tjälgränsen, så länge 
vattentillförseln ur porsystemet underifrån är snabb nog att mata isbild
ningen. 

Adsorptionseffekten är beroende av jordens mineralsammansättning: 
starkt ytaktiva mineral som lermineralen ger mäktiga vattenhöljen. För ett 
och samma mineral är höljets absoluta mäktighet oberoende av partikel
storleken. Detta innebär att i grovkornigt material vattnet måste transpor
teras lång väg i den tunna filmen mellan partikel och iskristall. Sand och 
grus består vanligen av föga ytaktiva mineral, dominerade av kvarts och 
fältspat. Adsorptionsfilmen har här ringa absolut tjocklek. Härtill kommer 
den kristallisationsmekaniska skillnaden mellan isbildningen i finporigt 
och grovporigt system. Denna skillnad innebär att ju grövre porer dess 
lättare växer isen ned i porerna och omsluter partiklarna (fig :22a). Dessa 
samverkande orsaker medför att grovkornig vattenfylld jord, tex sand, inte 
fryser expansivt ens vid lågt tryck, sålunda är frostpassiv. Förutsättningen 
är här ett nedåt öppet system; i ett slutet vattenfyllt system sker nödtvunget 
en utvidgning motsvarande ca 10% av vattenvolymen. 

Trycket inverkar på så sätt att adsorptionsvattenhöljena förtunnas med 
växande tryck, varvid först de yttersta, svagast bundna och mest rörliga 
molekyllagren pressas undan. En »successiv avskalning» sker således där 
det allt tunnare höljet består av allt fastare bundet vatten (fig :22b). 

I homogen jord vid konstant tryck (innefattande den kapillära sugtryck
effekten) blir uppfrysningshastigheten konstant, oberoende av frostens ned
trängningshastighet (konstant uppsugning och överskottsisbildning i tjäl
gränsen). Det procentuella isöverskottet blir sålunda mindre ju snabbare 
tjälningen sker (jfr djupfrysningstekniken), långsam tjälning ger ringa tjäl-

Lyftning mm/h 

Iskristall 

finsilt (finmj:ila) 

:.,.·c:L" 
/" '°' 

. ' . . 
b~ 
~ 

1 mm Sand 

Fig :22a. Iskristallernas växt i 
frostaktiv jord (I) och frostpas
siv jord (Il). Bilderna är sche
matiserade tvärsnitt i tjälgränsen 

Fig :22b. Uppfrysningshastig
hetens beroende av lasten 
1 Svagt lerig morän 
2 Mellan- och finsilt (mjäla) 
3 Lättlera0,01 o.oi 0,03 0,04 4 Silt (mjälig finmo), lerfri

MN/m' S Grovsilt (finmo) 
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1b Fig :22c. Uppfrysningens be
roende av vattenförråd och gc
nomsliipplighet 

Figurerna visar skillnaden vid nedfrysning av grov jäslera (finmo, 1) och mycket fin
kornig (styv) lera (2). Utan (a) och med (b) beröring med fritt vattenförråd. Skill
naderna beror på att jordart 1 äger mycket ringa ))mobiliserbart vattenförråd». men 
har stor genomsläpplighet, jordart 2 dfiremot stort mobi!iserbart vattenförråd men 
mycket ringa genomsläpplighet. 

Vid tjfilning av den förra utan vattentillförsel {la) strömmar det lilla rörliga vatten
förrådet snabbt till tjälgränsen och anrikas som isrfinder i tjälens översta del. Då det 
hastigt minskar och tar slut blir därför isränderna snart tunnare och glesare och 
försvinner till sist alldeles. Totala utvidgningen blir mycket ringa. Vid tillgång till 
grundvatten (lb) sker däremot en successiv uppsugning därifrån och hela tjillcn blir 
isrik, varjämte en betydande utvidgning (uppfrysning) äger rum. 

Vid tjälning av den >istyva» leran strömmar det rikliga rörliga vattenförrådet från an
gränsande lerpartier till isränderna. På grund av den oerhörda tätheten hinner inte sug
tryckzonen fortplantas nämnvärt långt utan strömningen blir helt lokal. Också när pe
laren är i beröring med fritt vatten (2b) sker ingen uppsugning; 2a och 2b blir därför 
lika. Utvidgningen är i båda fallen obetydlig. >>Styva» leror blir kraftigt israndiga, men 
ger ingen uppfrysning (frostp:miv). 

Med avseende på kornstorleken förhåller sig mellanliggande jordar (leriga mjiilor och 
lättare leror) intermediärt: de blir visserligen avseviirt isskiktade även utan extra vat
tentillgång, men om sådan finns, blir de betydligt isrikare, och uppfrysningen stor. 

djup men däremot hög halt överskottsis (fig :22c). Isöverskottet bildar ett 
system av separata isskikt, den specifika tjiilstrukturen i frostaktiv jord. Is
skiktningen tenderar till att bli parallell med tjälgränsen och vinkelrät mot 
utvidgningsriktningen (normalt samverkande), varjämte särskilt uthålliga 
isskikt bildas i gränsytan mellan olikajordlager. 

Kemiska tillsatser kan inverka både stegrande och minskande genom att 
de påverkar adsorptionsvattenhöljets mäktighet och struktur. 

Ytkrafterna orsakar även siinkt frystemperatur inom det därav påverkade 
vattnet. Adsorptionsvattenhöljet hålls därvid ofruset intill isfronten vid 
temperatur under 0°C. I finkornig högaktiv jord når ytkraftfälten ut till 
parmitten. Sådana jordar visar fryspu11kts11edsiitt11i11g, dvs temperaturen vid 
tjälgränsen ligger märkbart under nollpunkten (fig :22d). 

:23 Faktorer som inverkar på uppfrysningen [7] 

Uppfrysningen är beroende av jordart, tryck och avstånd till grundvatten~ 
ytan (fig :22c). 

Jordartens betydelse. Man skiljer mellan frostaktiva jordarter, vilka ger 
uppfrysning i en omfattning som beror av vattentillgång och tryck, och 
frostpassiva jordar. Finkorniga jordar med partikelstorlek under ca 0,06 
mm är frostaktiva. Gränsen mellan grövre passiv och finkornigare aktiv 
jord är inte skarp utan beroende både av sorteringsgrad och mineralsam
mansättning. Inom gränsområdet liggande jordarter, exempelvis sk mel
lanmo, är svagt frostaktiva, dvs tjällyftande vid högt grundvattenstånd 
respektive ringa belastning. 

Själva aktiviteten växer med ökad finkornighet, men med minskad korn~ 
storlek avtar genomsläppligheten väsentligt snabbare än kapillariteten växer. 
Lera är så tät att den blott ger måttlig uppfrysning, men t ex ett tunnare ler-

Fry,puokt,ncd!,;lunmg, °C 
-10" 

I _,. t-----!Lc.._----+---rcc--j 
_L_j_ 

10/100 10;100 
K0nc I p0rvaunct 

1/100 1/200 1/300 11,00· 
Kon< I p0,-;attnet 

Il 

Fig :22d. I Vägsalt som frys
punktsnedsättande material 
Il Glykol som fryspunktsnedsät
tande material 
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lager på vattenfylld silt (finmo•mjäla) kan ge våldsam uppfrysning. Vid 
måttligt grundvattendjup och lasttryck blir uppfrysningen störst i siltjord
arterna (finmo•mjäla). Denna mest tjälskjutande jordartsgrupp är samtidigt 
särskilt känslig fär vattenöverskott och tjälens isöverskott gör jorden under 
tiningen flytande (»jäslera»). 

Inverkan av djupet till gru11dcattenyta11. Vattenuppsugningen till tjälgrän
sen kan jämföras med uppsugningen till en avdunstande markyta: frysningen 
betyder en uttorkning av jorden med den skillnaden att det flytande vattnet 
överförs i fast form i stället för i gasform. Djupet från tjälgränsen till grund
vattenytan inverkar både på det drivande »aktiva kapillärtrycket» och på 
det hydrodynamiska motståndet mot uppsugningen. En ökning av detta 
avstånd medför en minskning av vattenuppsugningshastigheten till tjäl
gränsen (verkan av djupdränering). Man bör dock härvid alltid komma ihåg 
att frostnedträngningen i en jordart ökar med minskad vattenhalt. Ett grov
poröst lager av tex sand placerat minst så högt över grundvattenytan som 
motsvarar sandens kapillära stighöjd kan bryta den kapillära förbindelsen 
med ovanför liggande jord, som därigenom kan bli frostpassiv. Dock 
kvarstår viss ångdiffusion. 

Belastningstryckets lyftningsminskande verkan är större ju grövre den 
frostaktiva jorden är. Vid lera kan märkbar tjällyftning ske även vid be
lastningstryck av ca 2-3 MN/m~ (fig :22b). 

Uppfrysningen sker mestadels kontinuerligt, dock med variationer och 
eventuellt avbrott beroende på jordmaterial, grundvattendjup och last. 
Lyfrni11gshastigheten, som är oberoende av frostens nedträngningshastighet, 
minskar plötsligt när värmeförlusten underskrider det tröskelvärde som 
motsvarar dittillsvarande tjälvolymens isbildningsvärme. 

Uppfrysnillgens belopp uppgår vid vägar normalt till nägon dm men kan 
nä närmare 0,5 m. Dess skadeverkan beror främst på byggnadsverkets art. 
Vid känsliga objekt, tex husbyggnader, lir ett par cm oftast fullt märkbara. 

:24 Jordarternas indelning ur frostfarlighetssynpunkt 

Sedan gammalt indelas jordarter i tjälfarlighetsklasser, det s k Beskowska 
systemet. Det är emellertid angeläget att påpeka att denna indelning inte 
motsvarar moderna krav. Detta gäller speciellt i frostskyddssammanhang 
där högaktiva isolermaterial ingär. En indelning som bättre motsvarar dessa 
krav är i frostaktiva och Jrostpassh'a jordarter. 

Frostakth·a jordarter deltar i en uppfrysningsprocess och karaktäriseras 
av att de har en permeabilitet och kapillaritet som ger jordvattnet möjlighet 
att snabbt (hög permeabilitet) stiga högt (hög kapillaritet). 

Frostpassim jordarter deltar inte i en uppfrysningsprocess utan ingår blott 
som komponenter (ballast) i det frusna vattnet. Den enda rörelse som uppstår 
på ytan är således förorsakad av vattnets volymökning nfir det fryser. Det 
bör samtidigt påpekas att den frostpassiva jorden har större tjäldjup än 
den frostaktiva. Detta har stor betydelse inom frostskyddstekniken. 

Frostfarligheten definieras i SBN 67 [23] enligt nedanstående. 
»Ett jordlager är tjälfarligt* i följande fall: 

a Jordarten är tjälfarlig och vatten finns på den nivå där jorden fryser 

b Jordarten är vattenmättad och vattenavgång förhindrad vid frysning 

Jordarters tjälfarlighet bedöms och undersöks enligt Statens vägverks 
byggnadstekniska anvisningar för vägbyggnad [20]. Såsom tjälfarliga jord
arter skall i detta sammanhang anses de jordarter som i nämnda anvisningar 
benämns 'mycket tjälfarliga' och 'måttligt tjälfarliga'. 

Som allmän regel gäller att till tjälfarliga jordarter hänförs mineraljord, 
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varav mer än 16 viktprocent av den del av materialet som är mindre än 16 
mm passerar sikt med 0,074 mm maskvidd, om dessutom dess kapillaritet 
är minst I m. Det bör observeras att jordproven i regel måste tvättsiktas 
för att siktningsanalysen skall vara tillförlitlig. 

Ovannämnda regel innebär bl a att grus, sand och mycket grusig eller myc
ket sandig morän normalt inte är tjälfarliga jordarter. Jordlager härav kan 
emellertid vara tjälfarliga, om de innehåller skikt av finkorniga jordmateriaL 

Vissa jordarter såsom grovmo, moig sand, grusiga och sandiga moräner 
kan, beroende på kornsammansättning och övriga inverkande faktorer, 
ibland vara tjälfarliga, ibland icke tjälfarliga. Finmo, mjäla, lera, moiga 
och mjäliga moräner samt leriga jordarter är däremot praktiskt taget alltid 
tjälfarliga.» 

:25 Tjälskador på vägar och järnvägar [14], [181, [19], [20] 

På grusvägar och vägar med böjlig belägg11i11g inträffar de huvudsakliga 
skadorna under upprh1inge11, då det i samband med tjällyftningsprocessen 
uppsugna och i vägkroppen som is magasinerade överskottsvattnet frigörs 
och mjukar upp vägkroppen, så att under inverkan av trafiklasten svåra 
deformationer och flytningar uppkommer (tjälskoll). Vägar med styv be
läggning skadas i regel inte av tjälskott men däremot är sådan beH!.ggning 
känslig för ojämn uppfrysning. 

Vid hög körhastighet kan även de av uppfrysningen orsakade ojämn
heterna i vägbanan direkt utgöra ett allvarligt trafikhinder, särskilt de 
tvära svackor som kan uppstå över trummor på frostaktiv jord, där vägen 
höjer sig på ömse sidor om den stillaliggande trumman. 

Vid järnvägar dominerar ovannämnda direkta ojämnhet såsom skadeor
sak. Förekommer ojämna uppfrysningar krävs ett speciellt vinterunder
håll, som kompenserar de successivt uppkommande ojämnheterna, först un
der frysningen och sedan under upptiningen. På grusballast sker denna 
spåravjämning 111ed olika höga träplattor mellan sliper och rälsfäste (»kil
ning»), på makadamballast vanligen genom justering av ballasten eller i 
svårare fall även genom kilning. Detta arbetskrävande spårunderhåll elimi
neras genom grundförbättringsåtgärder (se :42). 

:26 Tjälskador på byggnader [I], [2), [3], [9], [14] 

Skadorna uppstår genom ojämn /yft11i11g av grunden (och efterföljande 
ojämn sättning), varvid brott och deformationer kan uppstå, till art och 
svårighetsgrad beroende av byggnadens konstruktion samt lyftningens stor
lek. Vanligt är sprickor i grundmurar, bjälklag och väggar, bucklor och 
sprickor på tapeter, skeva dörr- och fönsterkarmar etc. Ofta uppkommer 
skador vid yttertrappor och garagenedfarter på grund av att de inte ned
förts tillräckligt djupt. Vid relativt likformig lyftning av huskroppen uppstår 
skadorna främst i anslutning till den stillaliggande skorstensstocken. 

Svårartade skador uppstår om grundmuren vid upptiningen inte sjunker 
helt tillbaka i utgångsläget utan stannar något förhöjd, vilket ger ackumu~ 
lerad lyftning, som med tiden kan nå synnerligen stora belopp. 

Ojä11111heter11a i lyftningen kan bero på 

1 ojämn jordartsförde/11i11g respektive ojäm11 varre11til/Jörsel i jorden 

2 ojämnt frostdjup beroende på tex olika snöisolering (renskottade ytor 
växlande med snövallar eller drivor), olika inre värmceffekt, exempelvis 
skillnad mellan uppvärmd källare och ouppvärmd mur, större frostdjup un
der ytterhörn osv 

3 ojämn grundläggning, frilmst olika djup, men även olika utförande i 
övrigt. Tjälen kan verka under grundmuren, men även genom »sidogrepp» 
(se :432). 
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:27 Frost- och tjälskador på rörledningar [IO], [I I] 

Utom genomisproppning respektive sprängning av vattenfylld ledning genom 
det instängda vattnets utvidgning vid frysning kan rörledningar även skadas 
genom ojämn tjällyftning i lägen med tvär övergång mellan stark och ringa 
lyftning. Vattenledning är väsentligt frostkänsligare än avloppsledning, be
roende på det större värmemagasinet i avloppsvattnct. Vattenledning kräver 
därför större säkerhetsmarginal ifråga om Higgningsdjup eller biittre iso
lering än avloppsledning. 

:3 Frostfritt djup - tjäldjup 

:31 Inverkande faktorer 

i Temperaturförluilla11de11a, främst markytans vintertemperatur (kylans 
styrka och varaktighet). Produkten av köldintensiteten och tiden kullas 
köldmä11gdm (se :321) och uttrycks i minusgrader gånger tid (timmar). Då 
köldmängden beräknas efter Iufttemperaturen måste stundom korrigering 
göras dels för ofullkomlig termisk kontakt mellan luft och markyta, dels för 
ut- och instrålning. Utom köldmängden inverkar årsmedeltemperaturen på 
tjäldjupet, genom värmctillförseln underifrån. 

2 Jordartens värmeled11iugstal (). W/m0 C) varierar starkt beroende på 
sammansättning och vattenhult: volymandelen mineralsubstans (Ä= 1,2-1,7) 
samt vatten (}.=0,6) respektive is (},=2,3) kontra dåligt viirmeledande 
komponenter, organiskt jordmatcrial (}.=ca 0,1) och luft (},=0,02). För 
varje jordart ökar värmeledningstalet med ökad vattenhalt upp till mätt
nadsgränsen (ull porluft ersatt av porvatten respektive is) och denna skill
nad mellan torr och vattenmättad jord iir störst för jämnkorniga jordarter. 
Graderad, välpackad mineraljord såsom bottenmorän får högt värmeled
ningstal, som för vattenmättat system närmar sig massivt bergs. 

Viktig är skillnaden mellan ofrusen och frusen jord. Isens värmelcd
ningstal är nästan fyra gånger vattnets. Vattenfylld sand får exempelvis 
efter frysning värmeledningstalet ökat med storleksordningen 50 %. I tek
niskt betydelsefulla sammanhang har dock fruset sand-grus normalt blott 
måttlig till ringa vattenhalt, och detta vatten kristalliserar till luckra isnål
knippen som medför sämre kontakt mot partiklarna, vilket kompenserar 
den teoretiska stegringen. Motsvarande gäller för vattenmättad finkornig 
jord, dvs uppluckring genom den speciella tjälstrukturen med separata is
skikt. Dock kan i vissa full systemet isskikt-jordmassa bli så kompakt att 
). ökar med några tiondelar. 

Ungefärliga vården på}. för vid vintertid rådande betingelser, sålunda ef
ter hästregnen tjiilad jord, ges i tabell :322. 

3 Jordartens värmekapaciret (J/ma 0 q erhålls såsom summan av mineral
substansens och vattnets (isens) värmekapacitet :< volymandel. För mineral
substansen kan tas medelvärdet 2,3· 10°, för is l,9· 106 J/ma"'c. 

Ett i stället för värmekapucitet ofta använt men felaktigt begrepp är 
»frysmotståndet>>. Med värmekapaciteten menas i geotekniskt avseende den 
värmeavgivning (köldmiingd) som erfordras för att frän ytan frysa ett jord
lager av viss beskaffenhet och tjocklek. Värmekapaciteten erhålls direkt ur 
tjäldjupformlerna. 

En jordarts värmekapacitet är proportionell mot viirmemagasinerings
förmågan och omvänt proportionell mot värmeledningsförmågan. Det iir 
ett känt faktum att värmeisolcringsförmågun hos ett material försämras 
med ökad vattenhalt, dvs värmeledningstalct ökar. Effekten av en ökning 
av värmeledningstalet blir en ökad tjälnedträngning som kan betraktas som 
en minskning av värmekapacitetcn. 
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Tabell :31. Värmeledningstal och värmekapacitet för några olika material 

Torrdensite• Volympro- Värmeledningstal 
Material kg/cm3 cent vatten kcal/mh °C W/m°C 

Snö lucker 
Snö packad 
Mineralull 
Driineringsgrus
Lera-rinsilt (mjäla) 
Torv 

10-50 
300 
ISO 

I 800 
I 500 

160 

0 
0 

0-10 
5-15 

H>-40 
60-80 

0,05-0,10 
0,15-0,40
0,03--0,05 
0,80-1,00
1,00-1,50 
0,50-1,00 

0,06--0,12 
0,17-0,46 
0,03-0,06 
0,93-1,20
1,20-1,70 
0,60-1,20 

För att omvandla vatten till is åtgår 340· 106 J/m3 • Tjälens värmekapacitct 
är 2,l • 106 J/m3°C. I förhållande till den värmekapacitet som erhålls av jor
dens vatteninnehåll är tillskottet av de fasta partiklarnas värmekapacitet 
oftast försumbar. En ökning av vattenhalten kommer att medföra en ökad 
värmekapacitet, dvs jordlagrets »frysmotstånd» ökar (fig :31 a). Jordens vat
tenhalt inverkar således såväl positivt som negativt på värmekapaciteten. 
Tabell :31 visar värmeledningstalet och värmekapaciteten för några material. 
Den värmemängd som frigörs då vattnet fryser tiU is strömmar upp mot den 
kallare delen. Ju större motstånd (bättre värmeisolerande skikt) värme
strömmen stöter på desto starkare fördröjer den tjälens nedträngning. 
(Jfr inverkan av snö, halmtäckning etc.) 

Av det ovan sagda framgår att den köldmängd som åtgår för att tjäla 
ett jordlager är dels beroende av jordarternas frysmotstånd och dels av 
ovanförliggande jordlagers isolerförmåga (pälsverkan). 

Av fig :31 b framgår den reducering av tjäldjup som erhålls av ett ytligt 
liggande högisolerande skikt. 

Koldm:lngd, x 3,6. 10' s °C 
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 

0 

Exempel l Exempel I! 
Isolering 

Exem el Il 
0,5 Å=0,06 

W/m°C 

1,0 !IIIIrrm@(~:/f--------1 -, p~t 
I 

1,5 
Moran J i Morän I 

2,0 
m Tj:l!djup 

4 Jordartens vattenhalt (w, uttryckt i volymprocent). Faktorerna 2 och 3 
varierar starkt med vattenhalten; bägge ökar med ökad vattenhalt. Vatten
halten får dock sin största betydelse genom isbildningsvärmet, dvs den 
värmemängd som frigörs vid vattnets övergång till is (340 · 106 J/m3) och 
som verkar starkt bromsande på noll-isotermens nedträngande. 

Faktorerna 3 och 4 summeras i värmelwpaciteten Q J/m3 (se :321). 
5 Snötäcket. Lucker snö är genom sitt låga värmeledningstal värmeiso

lerande; tjockt snötäcke kan t om helt förhindra tjälning, även under kalla 
norrtandsvintrar. 

176:3 

Värmekapacitet 
kcal/m3 MJ/m3 

0 0 
0 0 

0- 8 000 0- 34 
4 000-12 000 17- 50 
8 000-32000 34-130 

48 000-64 000 180-270 

1?_'1"_··~~ 
0102030,0 

f ~ol-% vatten 

Fig :31 a. Sambandet mellan 
viirmekapacitct(= frysmotstånd) 
och jordarts vattenhalt. Gene
raliserad bild 

Fig :31 b. Tjäldjupets beroende 
av köldmängden för oi!lolerat 
respektive isolerat gruslager 
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:32 Beräkning av största frostdjup [3], [6], [10], [22] 

:321 Allmän teori 

För homogen jord (konstant värmeledningstal och värmekapacitet) gäller 
följande formel för tjäldjup (hänsyn har härvid inte tagits till den uppåt
gående värmeströmmen): 

s, -V2ll1NQ (I) 

där S 0 = tjäldjupet i rn 
{} = markytans yttertemperatur i minusgrader 
t = tid i sekunder 
Å = värmeledningstal för fruset material i W/m"C 
Q = värrnekapaciteten i J/ma 

Värmekapaciteten Q erhålls ur formeln 

Q = 340· 106 • w+2,1 · l06 •{}/2 

där 340· 106 = isens srnältvärme i J/ma 
w = vattenhalt i volymprocent 
2,1 • 106 = tjälens värmekapacitet i J/m3 

fJ/2 = tjälens medeltemperatur 

Termen 2,1 · 106/}/2 kan oftast försummas varför Q då blir lika med 

Q = 340· 106 • w (J/m3) 

Formelns faktorer kan lämpligen grupperas i köldmängd F(s"C) och mate~ 
rialkoefficient Mc(m2/s"C) 

F-fi·t M,-2ÄJQ 

Formeln blir då 

s,-JIF-M, (2) 

I föreliggande formler har det förutsatts att markytans temperatur vid 
tjälningens början är O"C från ytan och nedåt, vilket innebär att man för
summat värmetillförseln underifrån, En sådan finns dock och har betydelse 
speciellt i samband med att högisolerande skikt inläggs eller då kontinuerlig 
värmetillförsel från exempelvis en byggnad förekommer. (Jfr källarlösa 
småhus.) 

Den uppåtgående värmeströmmen, som härrör från jordvärmen, kan 
kvantitativt beräknas som pelarhöjd smält tjäle 

Sv = t},GJQ men 2Ä/Q = Mc fås Sv = tGMc/2 

där G = temperaturgradienten under tjälen i °C/m, räknad som medelvärde 
för tjälningsperioden. 

Då beräkningarna avser totala tjäldjupet blir temperaturgradienten G i 
stort sett lika med värdet under midvintern. Dessa värden framgår av tabell 
,321. 

Tabell :321. Temperaturgradienten G för några områden i Sverige 

Område 

Skåne-Halland 4-5 
Småland och mellansvenska låglandet 3,5-4 
NV Svealand och SÖ Norrland 

" 3Större delen av Norrland 1,5-2,5 
Fjällregionen och Nordkalouen 0-1,5 

Jfr kap 135 
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Formeln för tjäldjupet i m, justerat med uppåtgående värmeströmmen 
från jorden, kan nu skrivas 

(3) 

:322 Beräkningsgäng 

Nedan har en teoretisk beräkning för tre jordlager genomförts. Utförandet 
blir principiellt detsamma oavsett antalet jord!agcr. Fig :322 a och b visar 
förutsättningarna för de följande beräkningarna. 

Köldmängd F Tjocklek KOldmängd Mawria!koeff 
V.irme!cd-

ningstal 

Jord!ager 1 ,, ,, 
M" 

,, 
Jordlager 2 ,, ,, M" ,, 
Jordlager 3 - - M,, ,, 

1 Först beräknas den köldmängd som åtgår för att tjäla det översta lagret 

2 Från berfikningssynpunkt är det lämpligt att arbeta med en konstant 
temperaturgradient (rätlinigt temperaturfall) dvs en jämn nedträngning av 
kölden. Det frusna översta jordlagret omvandlas därför till ett fiktivt lager 
med samma värmeledning (samma värmemotstånd per meter) som det 
underliggande. 

Värmemotståndet per meter för det underliggande skiktet är 1/J,2• Totala 
värmemotståndet för det övre lagret är d1(1/Ä1). Den fiktiva tjockleken antas 
vara dx och erhålls ur följande samband 

d,(1/?,,) ~d,(1/Å,) 

Därefter beräknas den köldmängd som åtgår för att frysa det från värme~ 
ledningssynpunkt sålunda bildade homogena lagret av tjockleken (dx+d2), 
med materialkoefficienten Mc2 

Fx2 = (dx+d2J2/Mc2 

För att enbart frysa det översta fiktiva jordlagrct har det därvid åtgått 
köldmängden 

Fx = d';/Mc2 

För att frysa det andra lagret har det således åtgått köldmängden 

F2=F:a-Fx 

Anm. En komplettering till 
:321 återfinns på sid 223 

Fig :322a. Tre jordlager med 
tillhörande tjocklek, köldmängd, 
materialkoefficient (2l/Q) och 
värmeledningstal 

Fig :322b. Det översta jordlagret 
har ersatts med ett fiktivt lager 
med tjockleken dz 
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3 Den totala köldmängden som åtgått för att frysa de båda jordlagren

fås genom att addera köldmängderna F1 och F. 

4 Därefter omvandlas de båda övre frusna lagren till två fiktiva lager med
samma värmeledning som det tredje lagret.

De båda fiktiva lagren~ ~ammanlagda tjocklek blir 

d, +d, ~d,C!,,f),,)+ d,(!.,{)0 ) 

Därefter beräknas den köldmängd som åtgår för att frysa det så bildade
fiktiva homogena lagret av tjockleken dy+ d2 med materialkoefficienten Mc3 

Fy+ F2 = (dy+ d:)z./McJ 

5 Tidigare har beräknats vilken köldmängd (F1 och F;) som åtgått
för att frysa de båda övre lagren. Tillgänglig köldmängd för det aktuella
fal;et är F. För tjälning av det tredje jordlagret återstår således köldmängden 
F-F1 -Fz 

Enligt punkt 4 åtgår det för tjälning av de båda fiktiva lagren köldmängden 

F11 +F~ 

Genom att använda den kvarstående köldmängden (F- F1 - F2 ) och den
köldmängd som åtgår för att frysa de båda fiktiva lagren (Fv+F) kan tjä
lens nedträngning (tjälc'jupet= Sz) beräknas 

s, ~V[(F-F, -F;J+ (F,,+ F,)' M, 

Av det således beräknade tjilldjupet (S) utgör de övre fiktiva lagrens tjock-
lek dy+dz. ~

Tjälens nedträngning i det tredje jordlagret blir alltså 

Sa= S,:-(d11 +dz) 

6 I föregående beräkningar har hänsyn inte tagits till jordviirmen, som
uppgår till 

Sv= rGMcf2 

Det erhållna tjäldjupet i tredje jordlagret skall justeras med Sv, varvid det
slutliga totala tjäldjupet kan erhållas 

S=d1 +d~+S3-Sv 

För beräkningarna erforderliga A-vilrden se tabell :322. 

Tabell :322. Värmeledningstal ). i W/ m°C, för fruset material 

Materia! W/m°C Material W/m°C 

Vanliga jordarter lsolermaterial
Lerjord 0,8-1,3 Korkp!attor ca 0,05Sandjord, torr-fuktig 0,6-1,2 Halmbildd 0,06-0,08Silt (finmo-mjäla), våt l,4-1,7 Sågspån, torr ca 0,07Pinnmo 1,7-2,3 Träkolsstybb, torr 0,07Myrjord 0,1-0,3 Träkolsstybb, fuktig (10-20 volym-% H~O) 0,09-0,12Dränerat grus 0,9-1,2 Fibrös torv, torr ca 0,05Lera-finsilt (mjilla) 1,2-1,7 Fibrös torv. fuktig (10-25 volym-% HiO) ca 0,08-0,17

Fibrös torv, våt (70-80 volym•% H~O) 0,6-1,2Stenigt ba11kfyll11i11gsmaterial
Grus, måttligt fuktigt l,7-2,3 Aska, porös slagg, torr ca0,12-0,17Makadam ca 2,9 Aska, porös slagg, fuktig ca 0,2-0,3

Snö, lucker 0,09-0,14
Snö, packad 0,17-ca 0,5
Mineralull, torr 0,03
Mineralull, fuktig 0,06
Styrenplast, polyetenplast m m 0,03 
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:323 Beräkningsexempel 

Som praktiskt exempel för att åskådliggöra beräkningsgången som redo
visas i :322 har valts ett moril.nlager som i exempel I täcks av 30 cm grus 
och i exempel Il täcks av 20 cm grus och 1 0 cm isolering. De olika skikten 
visas i fig :323. 

1-- ,,,,_,,, ,_,,,_ ,,,, ,, ',,',,,,,1 f f 0IW@Wl!l1 ll\J:J!J~l\',1l\9JWI~m· Gru:. . 30 cm I Grus 

'""' 

! 20 cm l=,v, =-,-,/..,,w~-.,,,~,w~, ✓,,"--.,,,-1 } ...,.:,,::,,_,W_;;:#/_#/=,;,-_,y_,...,, ,}. Fig :323. Jordlagren vid exempel 
Morän I och IlMorän 

I tabell :323 nedan finns de förutsättningar som ligger till grund för de 
följande beräkningarna. Temperaturgradienten G antas i båda fallen vara 
2,0°C/m. 

Tabell :323. Materialdata för exempel I och Il 

Material Fukthalt Vil.rmeled Värmekapa Material Tjocklek dm 
volym-% ningstal A citet Q koefficient 

W/m°C J/m'' Mc Exl Exil 

Isolering 10 0,06 34•10' (1/28) ·IO-' 0,10
Grn, ID 1,20 34·101 (1/14) ·I0-0 0,30 0,20 
Morän 20 1,90 67 ·to• (l/18) •J0-G 

Exempel ], Tjälnedträngning i oisolerade jordlagcr 

Köldmängden som åtgår för att tjä!a gruslagret beräknas enligt :322 punkt 1 

F1 = 0,302/(1/14)· I0-6 = l,26· 106s°C 

Gruslagret omvandlas till ett fiktivt moränlager med tjockleken dx. Köld• 
mängden Fx beräknas enligt :322 punkt 2. 

dx = 0,30· 1,90/1,20 = 0,48 m 

Fx = 0,482/(1/18)· 10-0 = 4,15· 106 s°C 

Tjäldjupet Sx beräknas enligt :322 punkt 5. 

sx = VcF-F1+Fx)Mc2 

Antag F=36· 106 s°C 

s, rn VC36-1,26+4,1sJ-1o•onsJ• 10-0 1,41 mrn 

Tjälens nedträngning i andra jordlagret utan hänsyn till jordvärmen blir 

S 2 = Sx-dx= 1,47-0,48 =0,99 m 

Jordvärmen ger följande reducering av tjäldjupet enligt :322 punkt 6. 
Med t = 60 dagar och G = 2,0°C/m blir 

Sv rn 60· 24· 3 600·2,0· (l/18)· 10-•;2 rn 0,29 m 
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Tabell :323 a. Exempel I. Tjälnedträngning vid olika köldmängder i oisolerad jord 

Köldmängd s "'C 
F F, F-F1+F_ 

Antal 
fros.dngar 
1 

Tja!djup m 

St d-r s, S,, s 

3,6·101 X 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 

3,6•10-x 
360 
360 
360 
360 
360 

3,6•10'x 
1150 
1150 
1150 
1150 
1150 

3 6·101 x 
10790 
20790 
30790 
40790 
50790 

60 
90 

120 
150 
180 

1,47 
2,04 
2,48 
2,86 
3,18 

0 48 
0,48 
0,48 
0,48 
0,48 

0,99 
I,56 
2,00 
2,38 
2,70 

0,29 
0,43 
0,58 
0,72 
0,80 

1,00 
l,43 
l,72 
1,96 
2,14 

Det totala tjäldjupet blir 

S = d1 + S 2 -Sv = 0,30+0,99-0,29 = 1,00 m 

Tjäldjupet framräknat på samma sätt som ovan, med andra förutsatta köld
mängder (F), framgår av tabell :323a. 

Exempel Il. Tjälnedträngning i isolerad jord 

Köldmängden som åtgår för att tjäla isoleringslagret beräknas enligt :322 
punkt 1. 

F1 = 0,102/(1/28)· 10-7 = 2,8· 106 s°C 

Isoleringslagret omvandlas till ett fiktivt gruslager 
Köldmängden Fx beräknas enligt :322 punkt 2. 

med tjockleken d:,;• 

dx = 0,10· 1,20/0,06 = 2,0 m 

Fx:i. = (2,0+ 0,2)2/(1/14)· 10-6 = 68· 10° s°C 

Fx = 2,02/(1/14)· 10-0 = 56· 106 s°C 

F2 = Fxs-Fx = (68-56)• 106 = 12· 106 s°C 

Totala köldmängden F1 + F~ beräknas enligt :322 punkt 3. 

F 1 +F2 = (2,8 + 12) · 10° = 14,8· 106 s°C 

De fiktiva lagrens sammanlagda tjocklek dy+dz samt köldmängden Fy+Fz 
beräknas enligt :322 punkt 4. 

dy+dz = 0,10· 1,90/0,06+0,20· 1,90/l,20 = 3,52 m 

Fy+ Fz = 3,522/(1/18)· 10-6 = 224· 106 s°C 

Tjäldjupet Sz beräknas enligt :322 punkt 5. 

Antag F= 36· 106 s°C 

s, ~ Vl(36- 14,8)+ 224]· IO'· (l/18)· 10-• ~ 3,68 m 

Tjälens nedträngning i tredje skiktet utan hänsyn till jordvärmen blir 

S3 =3,68-3,52=0,16 m 

Jordvärme ger följande reducering av tjäldjupet (se Exempel I) 

So= Ss-S11 = 0,16-0,29 
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Tabell 323 b. Exempel II. Tjälnedträngning vid olika köldmängder i isolerad jord 

Köldmängd s °C Antal 
F-(F1+F~) frostdagar Tjäldjup m 

F F1+F, Fu+F.. +(F11+F2) t s, du+dz s, s. s 

3,6·10ix 3,6·toix 3,6·101 x 3,6·101 x 
10000 4160 62000 67840 60 3,68 3,52 0,16 0,29 
20000 4160 62000 77840 90 3,94 3,52 0,42 0.43 
30000 4160 62000 87840 120 4,19 3,52 0,67 0,58 0,39 
40000 4160 62000 97840 150 4,42 3,52 0,90 0,72 0,48 
50000 4160 62000 107840 180 4,65 3,52 1,13 0,86 0,57 

Eftersom tjäldjupet blir negativt inträffar ingen frysning j tredje skiktet. 
För att fastställa hur djupt tjälen tränger ner i andra skiktet får ny beräk

ning göras med antagande av två skikt. 
I de fall S3 > Sv blir totala tjäldjupet 

S=d1 +d2+S3 -Sv 

Tjäldjupet, framräknat på samma sätt som ovan, med andra förutsatta 
köldmängder (F), framgår av tabell :323 b. 

:33 Relativa tjäldjupet i olika material [4], [JO] 

Vid lika termiska betingelser blir tjäldjupet, S, i olika jordarter (eller andra 
materialsorter) en enkel funktion av materialkoefficienten Mc, se :321. För 
sedimentara mineraljordar vid olika vattenhalt är Mc märkligt konstant. 
Detta beror på att värmeledningstalet växer med ökad vatten(is)halt, IV, 

så att Mc=2).f340· 106w blir i det närmaste konstant för alla vattenhalter 
och på att kornstorleken inte inverkar nämnvärt annat än vid ytterlighets
fallen grovgruMten och lera. Man kan därför praktiskt räkna med tjäl
djupet såsom en f1111ktio11 av klimatläget. Detta gäller praktiskt taget för fler
talet mineraljordar. 

Lämpligt är att utgå från ett för dessa jordarter karaktäristiskt medel
värde på Mc och beteckna därtill hörande tjäldjup såsom enhet för relativa 
tjäldjupet med tjäldjupskoef/icie11te11 S0 = 1,0. I jordart med annan Mc er
hålls sålunda från enheten avvikande tjäldjupskoefficient Sq. Kvoten Sq/S0 

benämns relativa tjäldjupet. Lämpligt enhetsvärde är Mc= 1,25 · 10-4 m2/h°C. 
Se tabell :33 nedan. Jfr även [10]. Observera att kvoten Sq/S0 ökar vid 
minskad vattenhalt i samma jordart. 

Tabell :33 

Materialkoefficienten Relativt 
tjäldjup 

Jordart m'/h °C m'/s 0 c· Sq/So
Mc=V.IQ 

Grus, sand 
Vattenmättad-fuktig (w>8%) (1,25 ±0,25) 10-• (35±5) ·10-· 1,0±0,1 
Tillnärmelsevis torr (w=2--3%). 

Aktuellt endast för grus-grot•sand 2·10-'-3,S·l0-• 56 ·10-1-97 ·JO-• 1,3-1,7 

Normal pim1mo 1,3 ·10-'-1,8 ·10-' 36 •to-•-50-10-• 1,0-1,2 

Stenig pinnmo 2·10·'-3·10·' 56 ·10-0-84 -10-• 1,3-1,5 

Silt (finmo-mjii/a), vattenmiittad 
a Obetydlig tjälskjutning ( = mycket 

väldränerad) I,25 ·10·'-1,0 ·10-' 35 •10-1-28 •10-• 1,0-0,9 
b Måttligt tjälskjutnndc ca l,0·to-• ca 28 ·10-0 ca 0,9 
c Mycket tjälskjutande l,0 ·10-'-0,7 ·to-• 28 ·10-'-19 ·lO-• 0,85-0,75 

(limesvärde: is) 0,5·10·' 14 •10-• 0,63 

Lerjord 0,75 •10·'-l,O ·I0-• 21 ·10-0-28 ·10-' 0,8-0,9 

Dyjord, våt-fuktig 0,2 · 10-'-0,3 -10-• 6·10-'-8•10-' 0,4-0,5 

Myrtorv, våt-fuktig 0,15 -10-•-0.2 -10-• 4·10-1-6·10·' 0,35-0,4 
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Med avseende på relativa tjäldjupet kan sålunda de naturliga jordarna 
uppdelas i två huvudgrupper, mineraljordar och organiska jordar, vartill 
kommer material sådana som å ena sidan träkolsstybb och porös slagg-aska 
samt å andra sidan stenfyllning. Följande översikt gäller: 

A Mineraljordar. Relativt tjäldjup ca 1,0, i torrt grus och stenig pinnmo 
upp till 1,5 a 1,7, i lerjord ned till 0,8 

B Organiska jordar: torv, dy, 11111lljord. Relativt tjäldjup 0,35-0,5 (lägst 
för lucker torv). Mellan A och B faller gyttja och gyttjig lera 

C Porös slagg, träkolsstybb. Relativt tjäldjup ungefär= B 

D Ste11fyll11i11g. Relativt tjäldjup (vid ren stenfyllning frostdjup) varierar 
från ca 1,5 vid rikligare jordinblandning (stenig pinnmo) till 2 å 3 vid ren 
stenfyllning. 

:34 Frostfritt djup [10], [12] 

:341 Allmänt 

Med frostfritt djup förstås den gräns varunder 0°C-isotermen inte gi:l.r. 
Denna gräns kan i vissa fall betraktas som en tjälgräns och är huvudsak
ligen beroende av jordartens vattenhalt och köldmtingden (fig :341). Härav 
följer att det frostfria djupet varierar starkt med klimat och jordart, varför 
alla kartor blir generaliserade. För att analysera frostdjupet rekommen
deras [10]. För översiktlig planering rekommenderas [12J. 

KOldmängd, x 3,6 · 10' s °C 
10000 20000 JO 000 ,;o ooo so ooo 60 ooo 

0,5 

2,5 +----'----'----'-------'-----'"'-----'----" 
m Tj:ildjup 

Fig :341, ovan. Tjäldjup i homogena jordarter, fria från 
vegetation och snö. Hänsyn har inte tagits till uppåtriktad 
värmeström 

Uddcvol 

Fig :342. Tjäldjup (110). Siffrorna anger djup i meter under 
markytan inom varje område 

Angivna tjäldjup avser naturligt lagrade tjälfarliga friktions
jordarter eller morän under vintrar med särskilt stor tjälned
trängning. De gäller under förutsättning att markytan är snö* 
fri och utan vegetationstlicke samt att tjälens normala ned• 
trängning inte förhindras genom särskilda åtgärder, exempel
vis genom isolering, värmetillförsel från byggnad eller grund* 
vattenstånd nära markytan 

176:3 
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:342 Frostfritt (tjälfritt) grundläggningsdjup 

För att bedöma tjälsäkert grundläggningsdjup för byggnader kan kartan i 
fig :342 användas som underlag för uppgifter om maximalt tjäldjup vid 
snöfri markyta. Djupet reduceras med hänsyn till byggnadsverkets art (iso
leringssätt, värmetillförsel) samt platsens exponering och normala snöför
hållanden. 

:343 Frostfritt djup för vattenförande ledningar [!OJ, [I I] 

Frostfritt djup för vattenledningar överensstämmer inte med omkringlig
gande jordarters största frostfria (tjälfria) djup. Detta på grund av att åter
fyllningen i en rörgrav utan isolering v.:nligen har sämre frosttekniska 
egenskaper än den omgivande jorden. 

Vid planering av vattenlednings läggningsdjup saknar ortens frostfria 
djup betydelse, då ledningen med enkla medel kan frostskyddas. 

:344 Mätning av jordtemperaturer [8], [10], [13], [21] 

Frostfritt d:up, största tjäldjup eller en iroterms läge kan bestämmas genom 
någon form av temperaturmätning (tabell :344). Dylika mätningar bör 
graderas efter noggrannhet, varvid grupp I hänförs till forskning. 

Tabell :344. Hjälpmedel vid tcmperaturmätningar i jord 

Klass Mil.tningstyp Aam 

Motståndstråd 
eller termoelcment 

Stor noggrannhet kan erhållas. 
Dyrbar men exakt metod 

[IO] 

Il Termistor Temperatur-motständskurvan 11.r riitlinig 
enbart inom snäva temperaturgränser. 
Billig men förhållandevis exakt metod 

[13] 

lII Jordtcrmometer Ger tämligen grova värden. Lämpar sig 
för grunda och långvariga mätningar 

[21] 

IV Tjäldjupsmätare Indirekt mätmetod baserad på vätska.~ färg-
omvandling vid frysning. Ger riktvärden 

18) 

:4 Skyddsåtgärder mot frost- och tjälskador 

:41 Principer 

Tjällyftning kan förhindras respektive minskas genom följande huvudgrup
per av åtgärder: 

Värmeisolering, eventuellt i kombination med 11ppi:ärm11i11g 

2 Utbyte av frostaktiv jord mot frost passivt material 

3 Inlägg av ett kapillaritetsbrytande lager, som förhindrar vattenuppsug
ningen till överliggande jord 

4 Sänkning av grundvattenytan genom djupdränering. Denna åtgärd kan 
endast minska, inte helt förhindra uppfrysning 

5 Kemisk jordpreparering. Två huvudtyper av preparat förekommer, 
nämligen sådana som belägger partikelytorna och hindrar ytaktiviteten 
gentemot vatten och sådana som sänker fryspunkten i porvattnet. 
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:42 Skyddsätgärder vid vägar och järnvägar [14], [15], [18], [20] 

Någon eller några av följande skyddsåtgärder kan vidtas. Se även :25. 

1 Värmeisolering med högvärdigt isolermaterial 

2 Värmekapacitetsökning med material som kan hålla stora mängder 
vatten 

3 Masskiftning (»urgrävning»), varvid återfyllningen skall utgöras av 
frostpassivt material 

4 Höglyft (endast vid järnväg) 

5 Dränering 

Med dessa åtgärder, som främst avser att förhindra tjälskott, minskas 
även uppfrysningen. Vill man heltfiirhindra all uppfrys11i11gmåste masskiftning, 
urgrävning eller isolering ske. 

Särskilt inom kallare trakter med stort tjäldjup är det angeläget att kunna 
avsevärt mi11ska urgräv11i11gsdjupet genom val av lämpligt material för åter
fyllnaden. Att använda principen med värmeisolerande topplager är av 
praktiska och ekonomiska skäl i regel lämpligt. 

Ett vattenmättat torv- eller dylager bjuder genom sin höga värmckapa
citet ett starkt frostmotstånd, vilket innebär att frostfria urgrävningsdjupet 
minskas. Speciella metoder med komprimerade torvbalar har utformats 
och tillämpas vid de norska järnvägarna [18], [22]. 

:43 Skyddsätgärder vid byggnader (jfr :26) 

:431 Grundläggning vid frostfritt djup 

Det viktigaste är att grundläggning sker till frostfritt djup, så att tjälen inte 
underifrån kan lyfta byggnaden. Detta gäller dock endast i frostaktiv jord. 
På frostpassiv jord, grus och strid sand, kan man utan risk grundlägga 
ytligt. 

Det för orten gällande frostfria djupet (se kartan fig :342) kan minskas 
genom anbringande av värmeisolerande Jylfnadsmaterial på eller under 
mark.ytan [14]. 

Ett ytligt tunt värmeisoleringslager av utvalt material (lågt Ä) ger god 
frostskyddseffekt (pälsverkan) och är i många tekniska sammanhang en 
bra lösning för att erhålla ett ekonomiskt grundläggningsdjup (fig :431 a 
och b). Dimensioneringsberäkning utförs enligt exempel Il i :323. 

·o 
IQQQ 

·o 

·o 

·o 

.·o •. . . 

176:4 

Jfr Väg- och järnvägsbyggnad, 
hd Väg- och vattenbyggnad 

'}• ..;.;..,,~',;\!,!.:.,!. AND 
r,.-;.-.-..-,r,.~o~."-,1,,.,.~• HÖGISOLEAANOE MATERIAL 

Fig :431 a och b 
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Kap 176 Frost och tjäle i jord 

:432 Förhindrande av sidogrepp 

Uppfrysning kan ske genom att den tjällyftande jorden får sidogrepp på 
grundmuren, framförallt där grundmuren är ojämn (fig :432 a) eller Jutar 
(fig :432b) och frostaktiv jord är fylld illlill grundmuren. För att undvika 
sidogrepp bör grundmuren utföras slät, behandlas med hydrofobt material 
och/eller närmast grundmuren utfyllas med en fyllning av frostpassivt 
material, stritt grus, grov sand eller mineralull (fig :432c). Fyllningen måste 
vara dränerad. 

Lyftad markyta 

- - - -- - - t 

Pig :432 a och b. Uppfrysning genom sidogrepp 

:433 Ytlig grundläggning av sk källarlösa hus [I], [2] 

Hus med kryprum under bottenbjälklaget 

På frostpassiv jordgrund (grus, sand) kan sockeln läggas direkt på jorden, 
sedan matjorden bortschaktats. 

På frostaktiv jordgrund kan grundläggningsdjupet reduceras genom iso~ 
lering. 

Hus med golvplatta av betong direkt på markytan 
På frostpassiv jordgrund behöver ingen särskild hänsyn tas vad beträffar 
grundläggningsdjupet. Grundläggning kan sålunda t ex utföras som en 
kantförstyvad utbredd platta direkt på markytan. 

På frostaktiv jordgrund kan bottenplattan läggas på befintlig markyta 
under förutsättning att denna isoleras. 

För bedömning av isoleringens kapacitetsbehov och omfattning bör även 
hänsyn tas till temperaturförhållandena under uppvärmda byggnader. 

a Plotta direkt pö. mark b Kryprum under bottenbjälklaget 

+20~ 
-10· +20° -10· 

+\O"o· 

Fig :433. Principiella läget av isotermerna under småhus 

176:4 

Se även 326:363 

Mineralull/
eller 
dränerat 
9ra11ufat 

Fig :432c. Princip för att för
hindra sidogrepp 

c Hel källare 

-10· 
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Kap 177 Erosion 
Av civilingenjörerna Bernt Jakobson och Hans Fagerström 

Granskat av docent Per 
Anders Hedar 

:1 Ytvattenerosion 
:2 Grundvattenerosion 
:3 Vinderosion 
:4 Filter som erosionsskydd 

Litteratur 

Hänvisningar 
Grund och källarstomme, hd Husbyggnadsteknik 
Vägars och gators tekniska utformning och utrustning, hd Väg- och vattenbyggnad 
Vågbrytare och strandskoningar, hd Viig- och vattenbyggnad 
Dammar, hd Väg- och vattenbyggnad 

:1 Ytvattenerosion [l]-[4] 

Om man successivt ökar hastigheten hos en vattenström som rinner fram 
över en jordart med jämnstora korn börjar vid en viss hastighet kornen 
att vibrera och delvis omlagras. Vid en ytterligare ökad hastighet förs 
ikastade korn med strömmen och vid gränshastigheten v sker slutligen ero
sion av korn som tidigare legat stilla. Då dessa korn åter lägger sig på bott
nen kallas det sedimentation. Erosion innebär att bottnen urholkas och 
sedimentation att den påbyggs. Då bottnen varken urholkas eller påbyggs 
när korn rullar fram över den eller förs svävande fram i vattnet talar man 
om transport. 

Gränshastigheten v är inom vissa gränser ungefär proportionell mot 
kvadratroten ur korndiametern d, dvs v= cJ/d. Koefficienten c beror på 
kornens densitet och friktionskoefficient, stötkoefficienten vid vattenpar
tiklarnas strömning mot kornen m m. 

Ovanstående regel kan härledas såväl teoretiskt som genom laboratorie
försök. Den bekräftas också i grova drag av observationer i naturen. Fält
förhållandena kompliceras dock av en mängd svårbestämbara faktorer så
som kornens lagringssätt, virvelbildningar i vattnet och förhållandet mellan 
vattnets bottenhastighet och medelhastighet. Vidare består sällan eller 
aldrig en jordart av jämnstora korn; dessa avviker dessutom från den 
sfäriska formen. Slutligen är det mycket svårt att exakt bestämma gräns
hastigheten. 

Kurva H i fig :1 a visar gränshastigheten enligt [5], Kurvorna G visar 

Fig :la. Samband mellan vat
tenhastighet, transport och sedi
mentation; grilnshastighet för 
erosion av jämnkornigt (sorterat)50 100 200 500 material enligt olika undersök
ningar 
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Avd 17 Geoteknik 177:2 
gränshastigheter enligt ryska undersökningar [6], [7] samt antyder inverkan 
av vattendjupet i kanaler. G1 avser 1 m vattendjup och G:1 3 m vattendjup. 

Enligt litteraturuppgifter sammanställda i [8] kan man som närmevärde 
sätta 

(I) 

där d= diametern i cm hos de korn som nätt och jämnt förflyttas, vm = 
medel vattenhastigheten i m/s och i·b = bottenhastigheten i m/s. Ekv (I) som 
åskådliggörs av kurva J i fig :1 a gäller endast ned till kornstorleken ca 
0,5mm. 

Mest lätteroderade anses korn med storleken 0,1-0,5 mm vara. Vid mindre 
korn ökas som regel inverkan av kohesionen i så. hög grad att de motstår 
större vattenhastigheter. 

I fig :I a har med streckning antytts en osiikerhetsmargi11al som man nor~ 
malt kan ha att räkna med vid erosionsfenomen i naturen. Diagrammet 
avser i första hand erosion pii horisontell botten men kan ofta tillämpas även 
för lutande ytor. Vid ojäm11kornigt material (osorterat material) kan korn~ 
storleken i diagrammet, i enlighet med vad som anges i :4, anses motsvara 
maskvidden hos den sikt som passeras av 50-85% av materialet eller nor~ 
malt ca 75 % (t/75). 

Enligt [6] kan man vid beräkning av gränshastigheter i valtendrag ta 
hänsyn till i·artendragets krökning, ojämn i-attenlwstig/iet över tvärsektionen 
samt bottnens och slänternas lut11i11gar. Beräkningarna måste då utföras i 
flera steg. 

Till ytvattenerosion räknas även vågerosio11. Den anstormande vågen 
rubbar och lösgör de enskilda kornen, som sedan sugs med av den åter
gående vågen. Så småningom utbildas vid konstant vattennivå ett strand
plan med liten lutning (beroende på kornstorleken) där de enskilda kornen 
rullar fram och tillbaka (fig :l b). Vid ändring av vattennivån tar erosionen 
ny fart. Då vågorna angriper snett mot stranden förs det eroderade materia~ 
Jet längs denna i en i stort sett sicksackformig rörelse. 

:2 Grundvattenerosion 
Grundvatten som är i rörelse kan förflytta fina jordkorn från ett ställe till 
ett annat i marken eller - om grundvattenströmmen når markytan (vat
tendragsbotten) - helt föra bort dem. Särskilt lätt förs de korn bort som är 
belägna i markytan där grundvattnet tränger fram. Med tiden kan stora hålig
heter bildas, orsakande skador på angränsande byggnadsverk. Ofta upp~ 
täcks inte erosionen förrän allvarligare skador redan inträffat. Det är där~ 
för av vikt att skydd ordnas, där grundvattenerosion misstänks uppkomma. 

Grundvattenerosion kan förekomma invid avloppsled11i11gar och trummor 
i finkorniga jordarter. Dessutom förekommer grundvattenerosion ofta i 
samband med länspump11ing vid grundläggning under grundvattenytan i mo 
eller sand. Härvid uppluckras marken vilket kan orsaka skador på det bli
vande byggnadsverket. Erosionen måste därför bringas att upphöra, antingen 
genom en grundvattensänkning eller genom att schaktet vattenfylls. I sist~ 
nämnda fallet kan man efter färdigschaktning utlägga ett filter (se :4), 
gjuta en oarmerad platta av undervattensbetong med ursparing för pump~ 
grop och därefter färdigställa arbetet i torrhet. 

En annan form av farlig grundvattenströmning kan uppkomma genom 
ko11centrerad urspol11i11g under tex dammar på genomslupplig grund. Grund~ 
vattenerosionen kan då behärskas genom förlängning av läckvägarna, så 
att gradienten blir låg samt genom omhändertagande av läckvattnet i filter-
mattor eller filterbrunnar på nedströmssidan. Sådan koncentrerad urspol~ 
ning uppkommer lättast i kontaktytorna mot vattengenomsläppligare lager 
eller mellan jorden och underlagrande sprickigt och vattenförande berg, 
vilket därför bör rensas eller injekteras. 

Jfr 953: 62 

Fig : I b. Vägerosion. Snett an
kommande vågor orsakar en 
materialtransport längs stranden 

Jfr 172:12och 174:722 

Se kap 962 
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:3 Vinderosion [9] 
Vindens erosion är av principiellt samma slag som vattnets, dock förflyt
tas endast små korn vid måttliga vindstyrkor. 

Det transporterade materialet avsätts i vågiga fält eller i dyner och ut
görs vanligen av sand med mycket jämn kornstorlek. 

Som skydd mot vindens erosion brukar man plantera växter, vanligen tall 
(bergtall). Vid små ytor kan ett filter användas i princip enligt :4. Härige
nom bringas erosionen att upphöra på en gång. 

:4 Filter som erosionsskydd 
Det lämpligaste erosionsskyddet är vanligen ett s kfilter. Principen för detta 
är att marken täcks med ett antal skikt med tilltagande kornstorlek så att 
kornen i ett skikt inte kan passera genom hålrummen i det närmast täckande 
skiktet. Kornen i marken kvarhålls av det understa skiktet, vilket dock släp
per igenom framsipprande vatten, och till det yttersta skiktet används så 
grova korn att de med säkerhet kan motstå den största förekonmrnndc 
vattenhastigheten samt om möjligt annan inverkan (is- och timmergång). 

Vid gru11dvatte11erosio11 skall skikten utläggas i den ordningen att vatten
strömmen möter först de finaste kornen och sedan grövre och grövre. 
Exempelvis läggs runt fogarna i en avloppsledning, där man befarar grund
vattenerosion, det grovkornigaste skiktet närmast ledningen samt i en jord
damms nedströmstå det finkornigaste materialet närmast uppströmssidan. 

Ojämnkorniga jordarter av typen morän är betydligt mer motståndskraf
tiga mot grundvattenerosion än jämnkorniga jordarter. För att en massa 
skall skyddas visar det sig därför tillräckligt att de största kornen kvarhålls 
på sin plats. I praktiken kan man räkna med den korndiameter som mot
svarar 50-85 % passerande viktsrnängd på kornkurvan. 

För att filtret dessutom skall släppa fram grundvattenströmmen fordras 
att det inte är alltför finjordsrikt i förhållande till basmaterialet. 

Nedan anges de viktigaste reglerna för filtergradering. Som millnesregel 
lämpar sig Terzaghis regler genom sin enkelhet. För 1wggrarmare filterdi
mensionering med svenska jordarter syns tills vidare Vattenfallsverkets 
regler mest lämpade. 

Regler för filtergradering 
du,, d60 resp d85 = den kornstorlek som på kornfördclningskurvan motsvarar 

15, 50 resp 85% halt av korn <d 
Index0 = basmaterial (som skall skyddas) 
Index1 = filtermaterial 
R = rund kornform 
K = kantig kornform 
0 = ojämnkornigt (osorterat) material (exempelvis morän) 
s = jämnkornigt (sorterat) material (exempelvis singel) 

d;r,ldfr, d;r,ld~~ 

Tcrzaghi [10] >4 <4 

Waterways experiment 
station [I I], [12] 4-20 <5 

Bureau of rcclamation s, SR: 5-10 
[13], [14] DR: 12-40 OR: 12-58 

OK: 6-18 OK: 9-30 

Vattcnfallsvcrkct [151 s, >5 S: <15 
o, 5-45 0: <30 

179 



Avd 17 Geoteknik 

Dessutom brukar man eftersträva att filtermaterialets kornkurva i huvud
sak blir parallell med basmaterialets. 

I praktiken bör man som regel utföra fler bestämningar av basmateria
lets kornfördelning, varvid man erhåller en kurvskara med olika kornkur
vor inom ett visst spridningsområde. Det kan då vara skäligt att räkna 
basmaterialets kornstorlekar (df5 samt dg

0 
eller dtJ på den ogynnsammaste 

av de två tänkta kornkurvor som går inom spridningsområdet på ett av
stånd från övre och undre gränsen av 1/10 å 1/5 av områdets bredd. 

Fig :4a visar tillämpning av Vattenfallsverkets regler nar materialet som 
skall skyddas utgörs av sandig mo. 

O+,'J-µillf-C4wdµu,i'-
0,02 0;2 0,5 1 2 5 to 20 50 \00 200 

Kornstorlek di mm 
- -- Gräns för o~orterot filtermoteriol (Oi tabell ovan) 
............ -•- -,- sorterat -.- (S·•· ... ..... ) 

Komstorleken i ett erosionsskydds översta skikt bestäms med ledning av 
den största förekommande vattenhastigheten enligt fig :I a. (Observera att 
någon säkerhet inte är inräknad i diagrammet i fig :1 a.) Om is- eller tim
mergång eller vägerosion förekommer måste hänsyn tas härtill. Vanligen 
lägger man då överst på de utsatta partierna ett enkelt stenlager med en 
stenstorlek av 0,3-0,5 m. 

Skikttjocklek hos filter. Filterlagrens tjocklek bestäms av såväl utlägg
ningsförfarandet som filtcrskyddets betydelse. Exempelvis fordras tjockare 
lager vid utläggning med maskin än för hand, tjockare vid utläggning i 
vatten än i luft, tjockare för lutande än för horisontella lager etc. I en hög 
jorddamm, där en filterskada kan leda till katastrof, fordras av säkerhets
och arbetstekniska hänsyn helt andra filterdimensioner än kring en enkel 
avloppsledning. 

Normal tjocklek hos filterfager 

Byggnadskonstruktion Filtermaterial Skikttjocklek 

Avloppsk:dning Sandigt grus 5-20 cm 
Singel eller makadam 10-30 cm 

Schaktbottcn för husgrund Sandigt grus 5-30 cm 
eller liknande Singel eller makadam 15-30 cm 

Kanalbeklädnad Sandigt grus 20-ICO cm 
Singel eller makadam 30-100 cm 

Övcrgångslager närmast tätkärnan Sandigt grus 1-2 m 
i låg jorddamm Singel eller makadam 

Övergångslager närmast tätkärnan Sandigt grus 3-IO m 
i hög jorddamm Singel eller makadam 

177:4 

fig :4a. Gränser för kornkurvor 
hos filtermaterial enligt Vattcn
fallsverkets regler samt korn
gradering hos olika filterskikt i 
crosionsskyddet enligt fig :4 b 
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Utformning av crosionsskydd 

I fig :4 b visas ett exempel på utformning av erosionsskydd i en kanal med 
största förekommande medelvattenhastigheten 1,2 m/s. Den naturliga mar
ken (basmaterialet) utgörs av sandig mo med korngradering enligt fig :4a. 

Som skydd utläggs på marken underst ett minst 20 cm tjockt skikt av 
sandigt grus (kornstorlek ca 0,2-20 mm enligt fig :4a) och därpå ett minst 
30 cm tjockt skikt singel eller makadam (kornstorlek 16-64 mm enligt fig 
:4a). Detta sistnämnda skikt motstår enligt fig :1 a en vattenhastighet upp 
till ca 2 m/s. Överst läggs mellan nivåerna 0,5 m under LLW och 0,5 m över 
HHW ett enkelt stenlager (kornstorlek ca 0,4 m) som skydd mot is och 
timmer. Detta lager behöver inte uppfylla filterkraven, enär det inte skall 
fungera som filter. 

Två andra typer av erosionsskydd visas i fig :4c och d. Båda har ett yttre 
1-3 stenblock tjockt, för förekommande vattenrörelse stabilt, lager. I det 
ena fallet läggs mellan detta och den erosionskänsliga slänten ett filter be
stående av sorterade lager (fig :4c). Då det emellertid är mycket svårt och 
dyrbart att lägga ut de skilda sorterade materiallagren -det kan ifrågasättas 
om ett perfekt utförande enligt fig :4c är möjligt - kan filtret i skilda tunna 
lager med fördel ersilttas av ett blandfilter i ett tjockt lager av välgraderat 
stenigt grus eller av samkross. Detta lager omvandlas under inverkan 
av vattenrörelsen till ett filter, då de finare kornstorlekarna i blandfiltrets 
ytlager tvättas ur, varvid ett erosionsskydd utbildas på ett sätt som överens
stämmer med naturligt bildade sådana. Blandfiltret skall bestå av dels 
grovt, dels fint material och ha tillräcklig tjocklek för att inte genomerow 
deras. Dessutom skall det yttre skyddande stenlagret kunna uppta sätt
ningar då blandfiltrets tjocklek minskar under vattenrörelsens inverkan. 
Denna andra typ av erosionsskydd, enklare att utföra, visas i fig :4d. 

HHW 

MW 
Min;,t 0.30 mblock 200-300 mm 

0,'25m sten 30-100 mm 
-0,lOmgrus 2-20mm 

Erosionskönsligt 0,05m sand 0,2 - 2mm 
moterinl 

-- Minst 0,40 mb\ock 200-300 mm 
~--0,35m sten 30-100 mm 

---0,15 mgrus 2 -20 mm 
---0,10 msand 0,2 - 2 mm 
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HHW =..=-c..------
y_LLW ~ 

~=. ~--""- -~·,·~' 

~-··~-Stenloger 

~\:--- ~.~ rn singe\ e. mokodam 
r ' "\\.... 0.2 m sandigt grus 

L Sandig mo 

Fig ;4 b. Erosionsskydd (jfr 
fig :4a) 

Fig :4c. Erosionsskydd enligt 
(l6J. Utlagt dels under vatten, 
dels i torrhet 

Fig :4d. Erosions.skydd av 
blandfilter med skyddsskikt av 
sten 
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Kap 178 Geotekniska utredningar och undersökningar 

Av civilingenjör Allan Ekströrn och ingenjör SVR Bo Orre 

:t Allmänt 
:2 Utrednings- och undersökningsmetodik 
:3 Fältundersökningar 
:4 Laboratorieundersökningar 
:5 Redovisning av undersökningsresultat 

Litteratur 

Hänvisningar 
Beträffande utredningar och undersökningar för olika objekt och problem
ställningar se även kapitel 171-177 och nedan angivna avsnitt av hand
boken samt anvisningar utfärdade av Kungl Byggnadsstyrelsen [I] och Sta
tens Vägverk [2], Allmänna anvisningar för utredningar vid bebyggelsepla
nering har publicerats av SVR:s Plananvisningskommitte I3J. Detaljerade 
beskrivningar av undersökningsmetoder och utrustningar återfinns i publi
kationer från SGJ, se [4]. 

:1 Allmänt 

Geotekniska utredningar, ofta kallade gru11d1111dersölwi11gar, erfordras regel
mässigt vid all samhällsplanering samt trafikleds-, byggnads- och anlägg
ningsprojektering. Vid dessa utredningar behandlas i första hand frågor rö
rande markanvändning samt byggnadsverks planläge, grundläggningssätt 
och byggnadstekniska utformning med hänsyn till jordlagrens och berg
grundens beskaffenhet. Sättnings- och stabilitetsproblem samt frågor rö
rande tjälning och erosion i samband med byggande av vägar och gator, 
upplagsplatser, jorddammar, kanaler etc är också vanliga utredningsupp
gifter. Vidare kan nämnas vissa specialfrä.gor, tex korrosion av stål och be
tong i jord samt sökning av materia\W.kter (sten, grus, pinnmo, lera etc) 
för skilda ändamål. 

Grundläggningskostnaden utgör ofta en stor del av totalkostnaden för 
ett byggnadsverk eller annan anläggning. Planläget och utformningen i 
övrigt bör därför om möjligt anpassas efter de aktuella grundförhållandena. 
För att så ska kunna ske måste geoteknikern kopplas in i ett tidigt pla
neringsskede och ges möjlighet att i samarbete med övriga specialister i 
projekteringslaget (arkitekt, konstruktör, trafikprojektör, byggledare etc) 
påverka projektets utformning med hänsyn till efter hand framtagna geo~ 
tekniska data. Detta samarbete är siirskilt viktigt vid samhällsplanering 
eftersom lokalisering av »tunga» planelement, tex centrumanläggningar och 
stora trafikleder, till geotekniskt olämpliga markområden kan medföra avse• 
värda extrakostnader och andra olägenheter. 

Erfarenheten visar, att de tvister som uppkommer mellan byggherre och 
entreprenör oftast rör grundläggningsfrågor av arbetsteknisk natur, tex 
schaktbarhet, pålslagning, spontsättning och länshållning. Vid detalj• 
undersökningar måste därför erforderliga kompletteringar utföras med av
seende på byggskedets problem så att tidsförluster och fördyringar - i 
värsta fall övergång till annat grundläggningssätt - undviks. 
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:2 Utrednings- och undersökningsmetodik 

:21 Allmänt 

De geotekniska utredningarna far olika karaktär och omfattning allt efter 
aktuella frågeställningar. Vanligen ingår dock en undersökningsdel och en 
egentlig utredningsdel. 

UndersUk11i11gsdelen, som vanligen omfattar både fält- och laboratorie
arbete, syftar till att översiktligt eller detaljerat, beroende på aktuellt utred
ningsmål, klarlägga de topografiska, geologiska och hydrologiska förhållan
dena i undersökningsomrädet samt att ge upplysning om främst jordlag
rens mäktighet och geotekniska egenskaper. Ofta måste dessutom berggrun
dens beskaffenhet undersökas. 

Utred11i11gsdelen består i problemanalys, utvärdering av undersöknings
resultat, geotekniska beräkningar och tekniskt-ekonomiska kalkyler samt 
utarbetning av geotekniska rekommendationer. 

En utredning omfattar normalt följande huvudmoment: 

förplanering (förstudium) 
fältundersökning 
laboratoricundersökning 
sammanställning (uppritning) av undersökningsresultat 
egentligt utredningsarbete 
sammansUillning av slutrapport, sk geotekniskt utlåtande. 

Arbetet genomförs vanligen i etapper utan den tidsmässiga avgränsning 
mellan undersökningsdel och utredningsdel, som ovanstående schema an
tyder. 

:22 Utredningstyper 

När en utredning påbörjas gäller det i första hand att precisera målsätt
ningen, vilken bei,tämmer omfattningen av fältundersökningarna. Om ut
redningens nu\! endast är en översiktlig redovisning av jordarts- och grund
vattenförhållandena inom angivet område blir fältundersökningen av Uver
siktlig typ. Gäller det däremot att tex ange grundläggningssätt etc för ett 
byggnadsobjekt blir fältundersökningen mer eller mindre detaljerad. Vid 
samhälls- och vägplanering görs de geotekniska utr~dningarna regelmässigt 
i etapper med gradvis ökande detaljering av fältundersökningarna. 

För regionplaner är det ofta tillräckligt att undersöka grundförhållanden 
schematiskt inom vissa delområden för lokalisering av tex tyngre industrier, 
flygplatser, större vägar etc och i övrigt göra en översiktlig kartläggning 
med hjälp av tex geologiska kartor och flygbildtolkning (se nedan). För 
generalplaner och dispositio11spla11er är noggrannare uppgifter om grund~ 
förhållandena nödvändiga, varför översiktliga undersökningar av området 
i stort kombineras med mer eller mindre detaljerade för delområden av 
särskilt intresse och med sikte på tekniskt~ekonomiska konsekvenser. För 
detaljplaner slutligen krävs så utförliga undersökningar att en geoteknisk 
bedömning av enskilda byggnaders planläge och höjdsättning kan göras och 
grundläggningssätt preliminärt anges. Resultaten skall kunna ligga till grund 
för exploateringskalkyler och detaljprojektering. 

Projekteringsprocessen för det allmänna vägnätet börjar med loka/i
seringsplan, i vilken inryms översiktlig bedömning och eventuellt även över
siktlig undersökning av grundförhällandena inom de terrängstråk, som pro
jektören funnit mest lämpliga från allmän planeringssynpunkt och med 
hänsyn till de topografiska förhållandena i stort. I nästa steg, utred11ings
plane11, undersöks grundförhållanden så utförligt att dels olika alternativt 
tänkbara huvudstråk kan jämföras, dels väglinjen i det valda alternativet 
kan detaljinpassas såväl plan- som profilmässigt för fastställelse. Fältunder-
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sökningen ska även ge underlag för preliminär bedömning av grundlägg
ningssätt för broar samt behov och typ av förstärkningsåtgärder för bank
sträckor, speciellt i de fall extra sidoutrymme erfordras fört ex tryckbankar, 
upptryckningsmassor vid banknedpressning etc. Slutsteget, arbetsplanen 
(ibland uppdelad i två avsnitt med sk förberedande (förenklad) arbetsplan 
som delmål), ska leda fram till byggnadshandlingar för entreprenad- eller 
egenregiarbete och måste således innefatta fullständig utredning och detalj
undersökning i fält så att alla geotekniska frågor av betydelse, jämväl de 
arbetstekniska, blir klarlagda. 

Utredningar för andra byggnads- och anläggningsobjekt liksom för spe
ciella frågor planläggs och genomförs efter förhullandena i varje särskilt 
fall. Ovan angivna metodik kan dock tjäna som mönster, och oavsett under
sökningsobjekt och aktuellt projcktcringsskede kan schemat under :21 be
traktas som »normalschema» för geotekniska utredningar. 

:23 Planläggning och förstudier 

Planläggningsarbetet ska innebära en »geoteknisk analys>> av utrednings
uppdraget, dvs så långt möjligt en precisering av frågeställningarna, och re
sultera i ett undersökningsprogram. Programmet bör dels innehålla upp
gifter om undersökningsmetoder och planläge för undersökningspunkterna 
vid det inledande fältarbetet, dels ange huvuddragen för resterande del av 
aktuell utrcdningsetapp. Programmet baseras på studium av eventuella 
förslagsritningar eller motsvarande projekteringshandlingar, föreliggande 
kartor samt tillgängliga resultat av eventuellt tidigare utförda undersök• 
ningar på platsen. Topografiska och ekonomiska kartor ger visst besked 
om terrängens huvuddrag. Den bästa informationen erhålls emellertid vid 
kombinerat studium av fotogrammetriskt kartmatcrial och geologiska kar
tor med tillhörande beskrivningar. Geologisk tolkning av flygbilder (jfr 
:322) kan dessutom i många fall ge mycket värdefull information om grund
förhållandena i stort samt underlätta planeringen och reducera omfatt
ningen av fältarbetet, slirskilt vid översiktliga undersökningar av stora 
områden. 

Vid planeringen måste även utsättnings- och inmätningsfrftgan uppmärk
sammas och uppgifter om lämpliga fixpunkters läge inhämtas, såvida det 
inte är tillräckligt att dokumentera undersökningspunkternas läge genom 
inmätning till baslinjer definierade av fasta och beständiga föremål i ter
rängen. Det sistnämnda kan vara fallet vid översiktliga områdesundersök• 
ningar eller detaljundersökningar av preliminär karaktär. Kravet på in
miitningsnoggrannhet ökar i princip ju mer detaljerad en undersökning är. 
Vanligast är inmätning till koordinatbestämda bas- och huvudlinjer, men i 
vissa fall kan koordinatbestämning med hjälp av teodolit eller motsvarande 
erfordras för enskilda undersökningspunkter. Till planeringen hör även 
frågor rörande tillstånd att få utföra fältundersökningen (markägare eller 
arrendator tillfrågas), läge av i jorden befintliga rörledningar, kablar etc. 

I samband med förplaneringen eller fältarbetets igångsilttande är det som 
regel nödvändigt, att handläggande gcotekniker gör besiktning på under
sökningsplatsen för att skaffa sig närmare kännedom om de lokala förhål
landen, som kan påverka utredningen. Främst bör topografin i detalj stu
deras samt iakttagelser beträffande områdets geologiska och hydrologiska 
karaktär göras, tex förekomst av ytblock, berg i dagen, erosion i raviner 
och strandbrinkar, källspräng och sankmark etc. I förekommande fall bör 
okulärbesiktning göras och uppgifter inhämtas beträffande grundlägg
ningssätt och tecken på skador hos befintliga byggnader, broar, vägar och 
gator i närheten liksom förekomst av brunnar och liknande objekt i området, 
med tanke på tex behov av tillfällig eller långvarig sänkning av grundvatten
ståndet i samband med blivande byggnation. (Fotografering rekommen
deras för dokumentation av tex byggnadsskador, blockförekomst i mark
ytan, erosionsföreteelser etc.) Förbesiktning kan ibland erfordras för val 
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av lämpliga undersökningsredskap med hänsyn till undersökningsområdets 
utsträckning och terrängens framkomlighet (tex behov av transportfordon 
samt val mellan manuella, bärbara redskap och mekaniserade, fordons
burna). 

:24 Allmänt om undersökningsmetoder 

För bedömning av grundläggningssätt och genomförande av stabilitets
och sättningsberäkningar etc erfordras detaljerade uppgifter om i första 
hand jordlagrens mäktighet, sammansättning och geotekniska egenskaper 
samt grundvattenförhållandena. I många fall, tex för kraftverks-, tunnel
och bergrumsprojektering, nedföring av stora pelarlaster etc, erfordras nog
grann bestämning av bergnivån och bergets beskaffenhet. 

Fältundersökningarna omfattar bl a geologisk-geoteknisk kartering, 
sondering och provragning i jord och berg, in sir11-bestämni11gar av olika slag 
samt hydrologiska bestämningar. 

Laboratorieundersökningarna av upptagna jordprover bestar främst i 
klassificering Uordartsbestämning), densitets- och i·arte11haltsbestänmi11gar 
samt bestämning av skjut'luif/fasthets- och kompressio11sege11skaper11a (se 
vidare :4). 

:3 Fältundersökningar 

:31 Alhnänt 

Generellt gliller att undersökningen ska omfatta den jordvo!ym som direkt 
eller indirekt påverkas av det planerade projektet, vilket innebär att man 
utöver undersökningarnas utsträckning i plan även måste beakta behovet 
att nå ned till visst djup under markytan eller ned till jordlager eller berg av 
viss kvalitet. 

:32 Geologisk-geoteknisk kartering. Flygbildtolkning 

:321 Allmänt 

Geologisk-geoteknisk kartering, dvs bestämning och redovisning på plan
karta av berg i dagen, moränområden, kärr- och myrmark, sedimentområ
den (tex lerslätter) etc kombinerat med vissa uppgifter om bergbeskaffenhet 
och jordlagrens mäktighet och sammansättning ingår ofta som första led 
i översiktliga undersökningar för samhälls- och trafikledsplanering (jfr :22). 
Beroende på noggrannhetskravet kan karteringen ske på olika sätt. 

Till grund för konventionellt karteringsarbete läggs studium av aktuella 
geologiska kartblad med tillhörande beskrivningar (jfr :323) samt topo
grafiska och ekonomiska kartor. I fält kontrolleras sedan jordartsförhållan
dena dels översiktligt genom besiktning, dels mer detaljerat genom ytlig 
provtagning och inmätning av gränslinjer samt enstaka geotekniska djup
undersökningar, främst stick- eller viktsondering, upptagning av störda 
jordprover, skjuvhållfasthetsbestämning med vingborr etc. Omfattningen 
av de geotekniska djupundersökningarna varierar beroende på aktuellt ut
redningsmål. 

Redovisningen på plankartor sker med tilHimpning av symboler och be-
teckningar enligt Svenska geotekniska föreningens (SGF) beteckningsblad 
1-6 (jfr ,s). 

Se kap 171 

Jfr särtrycket Ritteknik 
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Kap 178 Geotekniska utredningar och undersökningar 178:3 
:322 Flygbildtolkning 
Den geologiska karteringen kan avsevärt underlättas om flygbildtolkning
används som komplement till de inledande kartstudierna. Metoden innebär
att flygbilder av undersökningsomrf1det betraktas i stereoskop, varvid man
på en gång kan överblicka väsentligt större terrängavsnitt än vad som är
möjligt vid besiktning i fält. Härigenom får man en bättre uppfattning om
de stora geologiska sammanhangen i området och kan säkrare avgränsa
delområden med enhetlig geologisk karaktär.

Tolkningsmetoden grundar sig på det förhållandet, att terrängområden
med likartad geologisk uppbyggnad visar samma »mönster» i flygbilden. 
Mönstret igenkänns i flygbilden genom indikationer av olika slag, främst
ytform, färgton (gråton i svart-vita bilder), ytstruktur, egenfärg, ytupptork
ning, erosionsföreteelser, vegetationstyp, försumpningsgrad, markytans
formelement samt odlingsförhållanden, dikningsbehov och brukningsme
toder.

Förutom allmän kvartärgcologisk kunskap krävs för tolkningsarbetet in
gående kännedom om hur de olika indikationerna och kombinationerna av
desamma påverkas av jordarts- och dräneringsförhållandena i området. Av
betydelse i detta sammanhang är tidpunkten (årstiden) för flygfotogra
feringen, eftersom bl a gråtoncn i bilderna starkt påverkas av markens yt
fuktighet. Lämpligaste årstid för fotografering är perioden från tjällossningen
till gränsen mellan för- och senvår, eftersom markfuktigheten då framträder
genom variationen i upptorkning, odlad jord lir blottlagd och vegetationen
har nått en viss jordartsberoende utveckling samtidigt som insynen i löv
skogsområden fortfarande är god.

Tolkningsresultatet måste normalt alltid kontrolleras i fält genom okulär
bedömning och ytlig provtagning, i princip på samma sätt som angetts
ovan vid konventionellt karteringsarbete. Fördelen med bildtolkning som
hjälpmedel vid jordartskartering ligger i att fältarbetet kan planeras bättre
och inskränkas till enstaka punkter och områden, där tolkningen av något
skäl kan antas vara osäker. Speciellt vid översiktlig kartering av stora area
ler ger flygbildtolkning lägre utredningskostnad. Om karteringen även syf
tar till bestämning av jordlagerföljd och jordmäktighet måste dock kon
ventionella fältundersökningar i form av sondering och provtagning utfö
ras, eftersom bildtolkningen inte ger säker information i dessa frågor.
Jordarternas geotekniska egenskaper kan inte heller annat än grovt bedö
mas ur bildtolkningsresultatet.

Tolkningen görs på papperskopior eller diapositiv av flygbilder tagna med
färgfilm eller svart-vit {pankromatisk) film. Färgfilmen är i vissa avseenden
överlägset bäst för tolkningsändamål och användningen härav ökar snabbt.
Helst bör man ha tillgång till såväl höghöjdsbilder som låghöjdsbilder (tagna
på högst 2 000 m höjd) med hänsyn till överskådligheten av stora terräng
avsnitt respektive möjligheten att göra detaljstudier. Bilder i skala I : 10 000---
1:30000 är lämpliga, särskilt om låghöjdsbilder i skala upp till 1:4000
dessutom finns tillgängliga. Från Rikets allmänna kartverks (RAK) foto
graferingar från ca 4 600 m höjd kan bildkopior i skala 1: 30 000 erhållas
över alla delar av landet. RAK utför även beställningsfotografering från
lägre flyghöjd. Omfattningen av denna verksamhet är stor, särskilt i anslut
ning till tätortsområden och vägnät. Detta medför att man inom dessa om~
råden för tolkningsändamål ofta kan räkna med att få tillgång till bilder i
minst två skalor och fotogra~erade vid två olika årstider.

Beträffande bildtolkningsmetodens tillämpning och användningsområden
i övrigt hänvisas till [51 och [6]. 

:323 Geologiska kartblad Se kap 141 
Officiella geologiska kartor upprättas av Sveriges geologiska undersökning
(SGU) samt trycks och publiceras av Svenska reproduktionsaktiebolaget 
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(SRA). Följande serier av särskilt intresse i geotekniskt sammanhang före
ligger för närvarande enligt SGU:s »Kartinformation 1971». 

Serie Aa. Geologiska kartblad i skala 1:50000 med beskrivningar. Kom
binerade jord- och bergartskartor grundade på konceptblad till general
stabskartan. 201 kartor utgivna 1862-1965. 

Serie Ae. Geologiska kartblad i skala I : 50 000 med beskrivningar. 
Kombinerade jord- och bergartskartor baserade på nya topografiska kar
tan. 6 kartor utgivna 1964-1970 (Stockholm och Örebro). 

Serie Ag. Hydrogeologiska kartor i skala 1: 50 000. Ny serie med ett för
söksblad, Örebro SV, utgivet 1970. Kartblad i Örebrotrakten och i Skåne 
(Malmö och Trelleborg) är för närvarande (1971) under arbete. 

Serie Ad. Agrogeologiska kartblad i skala 1:20 000 med beskrivningar. 
9 kartor utgivna 1947-1966 (Skåne). 

Serie Ca. Avhandlingar och uppsatser i kvarta och folio. 45 skrifter ut
givna 1900-1969. Serien innehåller bl a geologiska !änskartor över Blekinge 
(nr 1), Kopparberg (nr 21), Västerbotten (nr 26), Viirmland (nr 38), Norr
botten (nr 39), Gävleborg (nr 42) och Jämtland (nr 45). Många av kart
bladen är av mycket gammalt datum, mindre detaljerade och i vissa fall 
utgångna från förlaget. Utöver de nämnda kartbladen finns ett antal berg
grundskartor samt specialkartor. 

:33 Metoder för sondering i jord 

:331 Allmänt 

Jordlagrens mäktighet och relativa fasthet undersöks vanligen genom me
kanisk sondering. Andra sätt är att schakta provgropareller göra någon form 
av geofysisk undersökning, se :36, varvid dock även sondedng brukar ingå 
i undersökningen som kalibrerings- och kompletleringsmetod. 

Mekanisk sondering innebär i princip att en stålstång försedd med för
tjockad spets drivs ned i jordlagren under samtidig uppskattning eller mät
ning av neddrivningsmotståndet. Beroende på neddrivningssättet skiljer 
man mellan statisk och dynamisk sondering: stick-, vikt- och trycksondering 
respektive motorslag- och hcjarsondcring, 

:332 Sticksondering 

Sticksondering är den enklaste av förekommande sonderingsmetoder. Van
ligen används viktsonderingsutrustning (jfr :333), dock med den skillnaden 
att sonden pressas ned för hand (ev används även slägga för kontroll av 
sondstoppets karaktär). Metoden är företrädesvis tillämplig när man vill 
kontrollera ytliga, mycket lösa jordlagers ungefärliga mäktighet, tex torv-. 
dy- och gyttjelagers tjocklek i moss- och kärrmarker. I lera kan man få en 
viss uppfattning om fastheten genom uppskattning av nedpressningskraftcn. 
Man kan även använda ett handtag med inbyggd kulklämma och dynamo
meter, sk SG-sond (figur :332), på vilken nedpressningskraftcn hela tiden 
kan avläsas. Sticksonderingsmetoden är snabb vid lös jord och Htet djup 
till fasta jordlager och kan i vissa fall tjäna som komplement till gles vikt
eller tryck5ondering. Vid större jorddjup och successiv övergång från lösa 
till fasta jordarter är metoden mindre lämplig. 

:333 Viktsondering 

Utrustningen, se fig :333 a, och metodiken är numera normerad genom 
»SGF:s standard för viktsondering» (senaste revidering 1970). Enligt denna 
ska sonden belastas efter schemat O (enbart stängernas vikt), 5, 15, 25, 50, 
75 och 100 kp. Vikterna ska läggas på och tagas av enligt schemat, så att 

Fig :332, SO-sond (typ Geo
skandia). Detaljbilden visar dy
namomctcrskalan 
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sonden sjunker för minsta erforderliga av nämnda belastningar. Sjunk
ningshastighetcn bör vara minst 0,1 m och hög3t 2,0 m per minut. När 
sonden slutat sjunka för den största lasten (l00 kp) fortsätts neddrivningen 
genom att sonden kringvrids (med bibehållen maximilast). Härvid mäts 
sonderingsmotståndet på så sätt att man räknar antalet erforderliga halv
varvs vridning av sonden för 20 cm nedtrfi.ngning. Då nedträngningen g~
nom kringvridning upphört eller blivit mycket liten måste man normalt 
kontrollera om man nått »fast bottem> (jfr :338) eller om sonden stannat 
på ett lokalt hinder (sten eller block) i jorden. För detta avslutningsskede av 
sonderingen finns vissa rekommendationer i SGF:s ))Anvisningar för upp
handling av geotekniska utredningar» [7]. 

Viktsondering kan utföras antingen helt manuellt, såsom beskrivits ovan, 
eller med hjälp av handhällen vridmaskin (fig :333 b), som förekommer i 
ett flertal utföranden. Dessutom förekommer vridmaskiner monterade på 
stativ på jeep eller traktor. Gemensamt för samtliga maskintyper är att 
ovannämnda »standardvikter» helt eller delvis ersätts av maskinen samt 
att kringvridning sker med hjälp av en bensin-, hydraul- eller elmotor via 
växel och kopplingschuck. Den största lasten på sonden, l00 kp, erhålls av 
maskintyngden jämte några av »standardvikterna)) eller speciella påhiings
vikter. När sonden sjunker utan vridning anpassas lasten genom att man 
))håller emot» eller »trycker på» tills minsta erforderliga normerade belast
ning för sjunkning erhålls. Lastens storlek kontrolleras kontinuerligt med 
dynamometer. Vid vridning registreras ofta antalet halvvarv på ett räkne
verk. 

I detta sammanhang bör det observeras, att man kan erhålla olika-ibland 
väsentligt olika - sonderingsresultat beroende på om man utför sonde
ringen manuellt eller med vridmaskin. Det är av stor betydelse att maskinen 
ger en jämn kringvridning utan nämnvärda skakningar och vibrationer. Ca 
30 helvarv/min anses vara en lämplig vridhastighet. 

På grund av ovannämnda omständigheter bör man vid utvärdering av 
sonderingsresultat, i synnerhet då det gilller att bedöma möjliga plattgrund
läggningsnivåer, vara uppmärksam på om sonderingen utförts manuellt 
eller med vridmaskin. (Uppgift härom ska finnas på redovisningsritningar.) 
Det kan nämnas att man från Statens vägverks sida för närvarande (1971) 
kräver manuella kalibreringssondcringar i de fall då vridmaskin används 
vid viktsondering för bedömning av plattgrundläggningsnivåer för broar. 

Vissa vridmaskiner kan användas även vid uppdragning av sonden. Så
lunda kan man till en maskintyp koppla en kuggstångsdomkraft. På en 

178:3 

Fig :333a. Utrustning och för
farande vid manuell viktsonde
ring. 

1 Svängel 
(2 Sondstång, 0 22 mm 
a Vikter a 25 kg 
4 Vikter å 10 kg 
G Automatklämma a 5 kg 
o Stålstång, 1.0 m 
1 n st stänger å 1,0 m 
8 Ncderstång, 0,8 m 
D Vridspets, 0,2 m, 0 I" 

Fig ;333b. Viktsondcring m~d 
handhållen vridmaskin 
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annan kan en speciell uppdragningschuck monteras så att uppdragning av 
sonden kan ske med hjälp av maskinen. I andra fall dras sondstången upp 
manuellt med hjälp av kulklämma, spett och borrlyft. 

Vid viktsondering kan man oftast inte påbörja sondering:m direkt i mark

Vi 

111 

(LI) 

Vi 

(LO 

ytan. För genomträngning av den sk torrskorpan eller annat ytligt fast 
material erfordras normalt spettning eller »håltagning)> med tex spad- eller 
skruvborr (jfr :342). Vid sonderingen förs protokoll (speciella blanketter 
finns) där noteringar görs kontinuerligt under sondens nedträngning. Så
lunda noteras tjockleken av den s k torrskorpan, eventuell fyllning eller 
dylikt, djupen till vilka sondspetsen sjunker för de olika lasterna, antal 
erforderliga halvvarv/2O cm sjunkning när neddrivning sker med 100 kp 
last och vridning samt eventuell neddrivning genom slagning med slägga 
eller vikter. Vidare noteras eventuella via sondstången uppfattade ljud, 
tex skrapningar och gnissel, samt hugg mot sondspetsen och dylikt. Alla 
sådana noteringar är värdefulla eftersom de ger indikationer beträffande 
jordartstyp och -karaktär. 

Sonderingsresultatet redovisas på ritningar i diagramform (fig :333 c), 
enligt SGF:s tidigare nämnda beteckningsblad, vilka innehäller erforder
liga symboler, förkortningar etc för att man ska kunna göra redovisningen 
på ett enhetligt och lättförståeligt sätt. 

:334 Trycksondering 

Trycksondering utförs för samma ändamål som viktsondering, dvs för under
sökning av jordlagrens mäktighet och relativa fasthet. 

Den i Sverige vanligast förekommande trycksonderingsutrustningen (typ 
Nilcon, fig :334a) har 022 mm sondstång med en »urgröpt», pyramid
formad spets med 10 cm2 tvärsnittsarea försedd med en glappkoppling. 
Neddrivningen sker med kedjedrift, antingen manuellt med en eller två 
vevar eller maskinellt med vridmaskin. Därutöver förekommer traktor
eller jeepmonterade utrustningar, där neddrivningen sker hydrauliskt. I 
utrustningen ingår ett fjädersystem med automatisk skrivare som under 

Fig :334a. Trycksondutrustning (typ Nilcon) 

100 
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2S I" 

! tsl 

:•' 
75 I 
00. T 

io 30 io 10 
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Fig :333 c. Schematisk resp detal
jerad redovisning av viktsonde
ring enligt SG F:s standard och 
bcteckningsblad, jfr :25 i sär
trycket Ritteknik. 

Skala vid schematisering: 
1-10 hv - ett grovt streck 
11-20 hv - två grova streck 
>20 lw - tre grova streck 

., 
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Fjg :334 b. Exempel på tryck
sonderingsresultat. Spetsmot
ståndet redovisat. Linjeringen 
markerar att sonden roterats 
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Kap 178 Geotekniska utredningar och undersökningar 178:3 
neddrivningen kontinuerligt registrerar den totala neddrivningskraften på
ett diagrampapper. En av de väsentligaste skillnaderna mellan denna ut
rustning och viktsondutrustningen är att man med den förstnämnda kan
särskilja mantelmotståndet utmed sondstången från den totala neddriv
ningskraften. (Vid viktsondering mäts summan av spets- och mantelmot
stånd.) Detta möjliggörs med glappkopplingen vid spetsen och tillgår så att
man på varje eller varannan meters djup drar upp sondstängen ca 5 cm -
utan att sondspetsen följer med - och därefter trycker ned den igen, varvid
endast mantelmotståndet registreras på skrivarremsan. Dessa punktvisa
bestämningar av mantelfriktionen sammanbinds i diagrammet till en
»O-linje». Avståndet mellan denna linje och >Hotalkraftskurvan» är sälcdes
ett mått på spetsmotståndet. Största nedtryckningskraftcn är 20 000 N
(2 000 kp), varav hälften kan registreras på diagramremsan.

När sondstångcn inte längre sjunker för enbart tryck, fortsätts sonde
ringen genom att stången roteras under samtidigt tryck. Genom spetsens
kantiga form blir nedträngningsförmågan i fasta, blockfria jordlager täm
ligen god.

En annan typ av trycksond finns i ett enstaka exemplar, nämligen en vid
SGI utvecklad jcepmonterad sonderingsmaskin, där spetsmotståndet kon
tinuerligt registreras med skrivare pä ett diagrampapper.

Utveckling av en ny typ av trycksond, där spetsmotståndet mäts elekt
riskt med hjälp av tryckgivare i sondspetsen, har skett under de senaste åren,
se fig :334 c.

Redovisning av trycksondering sker vanligtvis genom att man på rit~
ningar - genom avritning eller fotografiskt - lägger in de via skrivarna
erhållna diagrammen. 

Fig :334c, Trycksondutrustning
typ Borro 

:335 Motorslagsondering 
Motorslagsondering utförs i likhet med vikt- och trycksondering för att
man ska få en uppfattning om jordlagrens fasthet och mäktighet. Denna typ
av sondering sker med Hitta bensinmotordrivna bergborrmaskiner (typ
Cobra, Pionjär, Wacker och Hydrostar) och 025 mm sondstänger med för
tjockad spets, vanligen 28 mm fyrkantspets. Ibland används även
022 mm stänger med 22 mm fyrkantspets eller viktsondspets (jfr nedan).
Eftersom denna typ av maskiner, med något undantag, ger med motorns
varvtal varierande slagningscffekt erhålls inget säkert besked om jord 15~[

lagrens fasthet. Sonderingsmotståndet mäts dock ofta genom att mun } Slb
noterar slagningstiden i sekunder/20 cm sjunkning (jfr halvvarv/20 cm vid
viktsondering). Vidare kan man erhålla betydelsefull information om de
genomsonderade jord!agrens beskaffenhet via ljud- och känselintryck vid
kringvridning av sonden på olika djup med fråns!agen motor. Metoden
tillämpas bl a då det gäller att bedöma ungefärlig blockförekomst eller risk
för berg över viss nivå vid schaktningsarbeten samt - vid enkla jordlager~
följder (tex lera på bottenmorän eller berg) - för grov uppskattning av
stoppnivån för stödpålar och spant. Slb

I många fall kan 'man med fördel utföra växelvis vikt- och motorslag
sondering i ett och samma borrhål (fig :335). Viktsondering utförs då så 

6Sdjupt som möjligt, varefter viktsatsen lyfts av sonden och neddrivningen fort J>60/0 90
sätts med motorslagmaskin. Påträffas härvid lösa jordlager görs nytt försök ioio2010

hv,se1</20cmatt viktsondera.
Redovisning av sonderingsresultatet sker enligt SGF:s system med hori Fig :335. Exempel på resultatre

dovisning från kombinerad viktsontellt stapeldiagram (jfr fig :335 och SGF:s blad 4). och motorslagsondering 
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I I 
I I 

-l--P32mm sondst6ng-----1., 
I I 
I I 

I 

M• növerhondtag 

- 90 mm cylindrisk m• n
fo\tängd, 15-16 cm2 

tvärsnittsarea --- ' 

Fig :336a. Utrustning för hejarsondering (kom·entioncll motorl1ejarbock typ Borro med hydraulisk uppdrasningsunord
ning). Detaljbilden visar lös sondspets enligt SGF:s standard av år 1971 

:336 Hejarsondering 

I många fall är jordlagren så fasta att man inte med ovannämnda förhål
landevis lätta och veka utrustningar förmår driva sonden till önskvärt eller 
erforderligt djup. Närmast till hands liggande metod är då hejarsondering. 
Med denna utrustning är det - på grund av den kraftiga och robusta kon
struktionen - i allmänhet möjligt att sondera till större djup än med någon 
av tidigare beskrivna utrustningar. (Som ovan angetts kan man dock i vissa 
fall uppnå likvlirdigt resultat med motorslagsondering och denna metod 
har därför på senare år i viss utsträckning kommit att ersätta eller komplet
tera hejarsondering.) 

Hejarsondering sker vanligen med utrustning typ Borra (fig :336a), be
stående av s k motorhejarbock med wirespel och 63,5 kg fallhejare, skarv
bara sondstängcr 032 mm med förtjockad spets och slagdyna (killås) samt 
uppdragningsanordningar. Sonden drivs ned genom slagning med hejaren 
mot slagdynan, som fästs på sondstången med kilar. Hejaren manövreras 
för hand och fallhöjden avpassas vid sk enkel hejarsondering (jfr nedan) 
genom syftning mot markering på sondstången. Sonderingsmotståndet mäts 
i antal slag/20 cm nedträngning när slagning erfordras. I samband med på
skarvning av nya stänger vrids sonden några varv, bl a för kontroll att son
den går rakt. I lös jord kontrolleras och noteras i protokollet om sonden 
sjunker för egen vikt eller om även hejarvikten erfordras. 

Redovisningen av sonderingsresultatet sker enligt SGF:s system med 
horisontellt stapeldiagram (jfr fig :336b och SGF:s blad 4). 

Hejarsondering enligt ovan beskrivet förfarande och med konventionell 
utrustning ger som regel osäkert besked om jordlagrens fasthet vid aktuell 
spetsnivå. Orsakerna härtill är flera. Liksom vid viktsondering är det regist
rerade sondmotståndet uppbyggt av spetsmotstånd och mantelmotstånd 
(upphängningskrafter längs sondstången). Vidare erhålls stora variationer i 

200 iOO {slageffekten, beroende på varierande fallhöjd, friktion i wirespelet samt glid
sl/20cm

ning i killåset efter varje omflyttning. Utförda undersökningar visar att 
Fig:336b. Redovisninglav hejarmantelmotståndet till mycket stor del reduceras, om sonden vrids konti sondering enligt SGF:s standard 

nuerligt under nedslagningen. Vidare kan nära nog konstant slageffekt och beteckningsblad. Övre delen 
erhållas om hejaren får falla fritt med kontrollerad fallhöjd mot en slag av diagrammet är schematiserad. 

Observera markeringen av ettdyna apterad direkt på stångänden och försedd med dämpande mellanlägg sonderingsförsök med hög stopp
av gummi. nivå (blockindikmion) 
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Med hänsyn till dessa förhållanden har SGF ändrat den tidigare gällande 
standarden för hejarsondering. Numera (from 1971) förekommer två ut~ 
föranden: metod A (utförlig hejarsondering) och metod B (enkel hejarson
dering). Hejarvikt och stängdimension är oförändrade och lika för båda 
metoderna. Spetsens utformning är däremot ändrad. Tvärsnittet skall nu~ 
mera vara cirkuliirt (tvärsnittsarean dock oförilndrad 15-16 cm2

), mantel
längden 90 mm och spetskonens vinkel 90°. Spetsen kan vara fast eller löst - 0 0 

apterad på stången. Skillnaderna mellan metoderna framgår av följande. 0 
0 0 o. 

0 Lyfthuvud 
Vid metod A skall hejaren vara styrd och falla frän 50 cm höjd mot en co 0 

fast slagdyna försedd med dämpande mellanlägg. Vid sonderingsmotstånd 
Dömpningsbrickomellan 5 och 50 slag/20 cm vrids sondstången 2 varv efter varje 20 cm 

sjunkning och vid > 50 slag/20 cm 2 varv efter vart 50:e slag. Styrrör med ut-,II, 
1' 

I 
lOsoreVid metod B används konventionell utrustning med wireupphängd hejare 

och killäs. Fallhöjden skall vara 60 cm (± 10 cm), dvs samma som tidigare. 
Vridning föreskrivs i samband med stångskarvning och flyttning av kil
låset, varvid spetsnivån skall noteras och redovisas. ',: I Hejare 
, Frånsett spetsutformningen och det något skärpta utförandet överens ,, 1\ 
stämmer metod B med tidigare gällande standard. Frifallsaggregat (fig 
:336c) som tiWiggsutrustning till konventionell hejarsondsats finns tillgäng

Dömpningsbrickorlig i marknaden. 
a-1gummi 

Slagdyna fostsolt 
p6 sondstöngen 

:337 Speciella sonderingsmetoder 
" --; 32 mm sondstång 

(skorvtiir,gd:
I vissa fall är nedträngningsförmågan hos ovan beskrivna utrustningar inte 1500mm) 
tillräcklig och specialmetoder måste då tillgripas. Sprängstcnsfyllningar och Fig :336c. Utrustning för hejar
blockrik jord kräver exempelvis som regel borrning med tryckluftdrfoert sondering med fritt fol!ande he
bergborrutrustnbtg, »jordsondering med Jb-utrustning» (se vidare :383). I jare. Tillsats till hejarbcck typ 

Borrofinkornigt friktionsmaterial och mycket fast kohesionsmaterial kan spol~ 
sondering behöva tillgripas. Spolborrcn består i princip av ett spolmunstycke 
och skarvbara förlängningsrör. Spolmediet är vatten, som med hjälp av 
en högtryckspump under minst 0,8-1,0 MN/m2 tryck pressas ut genom 
munstycket och luckrar upp jordmaterialet samt forslar upp det längs ut
sidan av borrören. 

Här angivna förfaranden ger inget tillförlitligt besked om jordlagrens 
fasthet men däremot annan mycket värdefull information om de genombor~ 
rade lagrens beskaffenhet och fasta bottnens karaktär. Jordsondering med 
Jb-utrustning möjliggör sålunda genomborrning av även mycket stora 
block, varjämte viss uppfattning om jordmaterialet även kan erhållas genom 
observation av borrstålcts rotation och via spolmediet (luft eller vatten) 
upptransporterat jordmaterial samt genom ljud~ och känselintryck vid för~ 
sök till kringvridning av borrkronan för hand (tex vid påskarvning av borr
stål). Vid spolsondering ger det upptransporterade jordmaterialet viss upp
fattning om jordens sammansättning. Motsvarande bedömning av det vid 
sondering med Jb-utrustning uppspolade materialet blir osäkrare, eftersom 
bcrgborrkronan delvis mal sönder de naturliga kornen till finare partiklar. 

En annan specialmetod är den bl a i USA allmänt tillämpade SPT-meta
den (Standard Penetration Test), vilken är en kombination av sondering och 
provtagning. Härvid drivs foderrör ned i jorden till avsedda provningsni
våer. Vid varje nivå rensas jordmaterialet bort ut röret ner till dess under
kant, varefter ett provtagningsdon drivs ned ca 30 cm (12 tum) genom slag
ning med en särskild hejare. Antalet slag för neddrivningen noteras som ett 
mått på penetrationsmotståndet (fastheten) i jorden. Metoden har inte fått 
någon nämnvärd spridning i Sverige, bl a beroende på att den är relativt 
omständlig. ---~"-..: LJ 

13-722445 Bygg I B, Särtryck JO 
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:338 Utvärdering av sonderingsresultat 

Det primära resultatet vid sondering blir ett diagram, som visar neddriv
ningsmotståndet på olika nivåer i jordlagret, samt vissa indikationer be
träffande jordartstyper. Genom jämförelse av sonderingsdiagrammen inom 
mindre områden får man en grov uppfattning om likartade jordlagers ut
sträckning i sid- och djupled, till ledning för utförande av tex provtagning, 
skjuvhållfusthetsbestämning med vingborr etc. Någon entydig översättning 
av sondmotstånd till skjuvhållfasthet eller bärförmåga hos jordgrunden kan 
inte göras, bl a beroende på att sondmotståndet påverkas av flera faktorer, 
vilkas inbördes betydelse ännu inte klarlagts. Bl a inverkar aktuell jordart, 
grundvattenytans läge, sonderingsdjupet, sondspetsarnas utformning och 
förslitningsgrad samt neddrivningssättet. Behovet av kompletterande under
sökningar måste alltid beaktas, speciellt vid kohesionsjordarter. Vid son
dering i lera med hög sensitivitet1 erhålls nämligen som regel väsentligt lägre 
sondmotstånd än i normalsensitiv lera med samma skjuvhållfasthet, och en 
underskattning av lerans hållfasthet kan bli följden, om endast viktsondering 
utförs. 

»Fast botten». I samband med all slags sondering förekommer ofta ut
trycket »fast botten» eller »fasta bottenlager». Innebörden av dessa uttryck 
är relativ och obestämd och helt beroende på vilken sonderingsmetod 
som använts eller i vilket sammanhang uttrycken nyttjas. Uttrycken bör 
i första hand förknippas med viss sonderingsmctod. Den reella innebör
den är då att sonden drivits till största möjliga djup och att stopp inte er
hållits i ett fast jordlager underlagrat av väsentligt lösare jord eller mot 
stenar och block i lös jord. Sistnämnda förhållande kallas ibland »falskt 
stopp» och misstanke om sådant bör föranleda omsondering i en eller flera 
punkter på någon meters avstånd från den första sonderingspunkten. Vid 
detaljundersökningar ger en fortlöpande jämförelse av stoppnivåerna i när
liggande hål god ledning för bedömning av omsonderingsbehovet. Vid gles 
sondering i samband med tex översiktliga undersökningar får ett studium 
av sonderingsmotståndet närmast ovanför stoppnivän och de allmänna 
geologiska förhållandena på platsen läggas till grund för bedömningen. 
Särskilt vid sondering i övergången mellan lerslätter och grusåsar eller mo
ränryggar måste man beakta risken för sondstopp i friktionsmaterial, som 
kan hu svallats ut över den tidigare avsatta leran. 

Viktsonderingsresultut används bl a för bedömning av nivåer för grund
läggning med platta i friktionsjord (jfr Svensk Byggnorm 67, avsnitt 23: 532 
och vägverkets Brobyggnadsanvisningar, avsnitt 12.13). Följande kriterier 
gäller härvid beträffande sondmotståndet i jorden under grundläggnings
nivån för att angivna grundtryck ska få utnyttjas: 

Svensk Byggnorm 67: Sand och mo anses vara löst respektive fast lagrade 
om det erfordras 1-15 respektive> 15 halvvarv per 20 cm vid 1 000 N (100 
kp) belastning uv sonden. 

Brobygg11adsa11vis11i11gar11a: Grus, sand och mo anses ha mede/Jast lagring 
när det erfordras minst 10 halvvarv per 20 cm vid 1000 N (100 kp) belastning. 

Hcjarsonderingsresultut används huvudsakligen för bedömning av stöd
pålars (och spontplankors) längd. J supplementet Pålnormer till Svensk 
Byggnorm rekommenderas sondering till stopp eller så djupt att det krävs 
ca 200 slag/20 cm för tre efterföljande 20 cm lager. Något entydigt samband 
mellan hejarsondmotstånd och pållängd (pålbärighet) existerar dock inte. 

Hejarsonden kan ofta drivas ned till den fasta bottenmoränen, såvida 
inte djupet är mycket stort eller de överliggande: jordlugren innehåller sten 
och block i större mängd. När »fast botten enligt hcjursondering» motsva
rar bottenmoränen markerar den som regel även maximalt nedträngnings
djup för standardpålar av betong; Karaktären hos de överlagrande jord
arterna och pålarnas tvärsnittsarea har dock mycket stor betydelse för pii.l
slagningen. Förutom sten- och blockhalten inverkar bl a kornstorleken och 
grundvattenförekomst. Pålstopp ovanför »fast botten enligt hejarsondering» 
kan exempelvis erhållas i fast lagrade finkorni1,1:a jordarter, i finkornig jord 

178:3 

1 Sensitivitet, förhållande mellan 
jordens skjuvhällfasthet i ostört 
respektive omrört tillstånd, jfr 
kap 171 
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under grundvattenytan eller på grund av genom pålningen successivt ökad 
lagringstäthet i friktionsjord med från början relativt lös lagring. Slanka 
pålar får - förutsatt att de är ti!lrikkligt armerade - som regel större 
nedträngningsdjup i tungslagen eller blackig jord än grova. 

:34 Metoder för provtagning i jord 

:341 Allmänt 

Upptagning av prover för i första hand bestämning av jordarter och lager
följder är nödvändigt komplement till sondering. Tagningen sker intermit
tent, dvs enstaka prover på vissa nivåer i provtagningshälet, eller konti
nuerligt. Man skiljer kvalitetsmässigt på störda och ostörda prover. De 
förstnämnda får genom provtagningssättet en struktur som vanligen av
viker väsentligt från jordlagrets naturliga struktur. Helt ostörda prover kan 
dock inte erhållas, bl a beroende på inverkan av tagdonet och de tryck
ändringar som ett jordprov oundvikligt utsätts för vid upptagning till mark
ytan. Nuvarande standardiserade metoder för tagning av ostörda prover 
(se nedan) är emellertid av mycket god klass, varför beteckningen i detta 
sammanhang kan anses vara korrekt. 

Behovet av provtagning växlar avsevärt från fall till fall beroende på bl a 
typ av utredning (översiktlig eller detaljerad), aktuella jordarter och före
liggande problemställning. Vid översiktsundersökningar är det oftast till
räckligt med punktvis tagning av störda prover för identifiering av de 
genom sondering kartlagda lagren med lika sondmotstånd. För bestämning 
av grundläggningsnivåer och tillåtna grundtryck för fundamentplattor enligt 
SBN 67 eller Bronormerna (jfr :338) krävs provtagning i nära anslutning 
till blivande fundamentläge (som regel är störda prover tillräckligt). För 
behandling av stabilitets- och sättningsproblem vid kohesionsjord erfordras 
laboratoriemässig bestämning av bl a skjuvhållfasthet och komprcssi
bilitet, vilket kräver tagning av ostörda prover. 

Generellt gäller för all provtagning att det upptagna provet ska vara 
representativt för jordlagret på provtagningsnivån. Redskap och tillväga
gångssätt måste därför väljas efter aktuella förhållanden, så att tex urskölj
ning av finpartiklar förhindras vid provtagning under grundvattenytan. 
Provtagningsnivåer anpassas efter sonderingsresultaten så att skikt och 
skiktgränser av speciellt intresse beaktas. Upptagna prover omhändertas 
på sådant sätt att störningsgrudcn inte i onödan ökas under transporten 
till laboratoriet. 

Vid provtagning i friktionsjord måste man beakta att de flesta provtag
ningsdon har små dimensioner och att därför inga grövre partiklar kan 
komma med i det upptagna provet. Den laboratoriemässiga jordartsbe
nämningen på provet kan därför bli missvisande för jordlagret som helhet, 
speciellt beträffande sten- och - självfallet - blockhalten. Bedömning av 
arbetstekniska problem, tex schaktnings- och spontningsfrågor, bör därför 
baseras på såväl provbenämningarna som sondcringsresultaten och områdets 
geologiska uppbyggnad i stort. Prover som klassats som morän eller fått 
tilläggsorden »av moräntyp», »ojämnkornigt» eller »välgraderat» eller som 
innehåller grus och mindre stenar bör ge anledning till särskild uppmärk
samhet, enär jordlagret då troligen innehåller även större stenar och block. 

Provtagningsarbetet protokollförs i fält beträffande bl a provtagnings
nivåer (djup under avvägd markyta) eller - vid kontinuerlig provtagning -
nivån för gräns mellan olika jordarter. Vidare noteras preliminär jordarts
benämning på respektive prov samt övriga iakttagelser av betydelse. Vid 
användning av sådana redskap, tex spad- och skruvborr (se :342), där 
jordmaterialet inte matas in i provhylsor sparas representativa delprover -
lämpligen i väl förslutna och märkta plastpåsar - för senare laboratorie
undersökning. Protokollföring vid provtagning med sk standardkolvborr 
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(se :343) sker med iakttagande av särskilda regler. Speciella protokollblan
ketter finns för provtagning av olika slag. 

:342 Tagning av störda prover 

För okulär bestämning av en jordarts sammansättning och karaktär samt 
för laboratoriemässig analys av kornstorleksfördelning, plasticitetsgränser, 
tjälfarlighetsgrad och vattenhalt är som regel störda prover tillräckliga. 
Förutom genom direkt uttagning av jordmaterial i för hand eller med gräv
maskin schaktade provgropar kan störda prover tas upp med ett flertal red
skap, av vilka de vanligaste beskrivs kortfattat här nedan. Utförligare be
skrivning finns bl a i [4J och tillverkarnas broschyrer. 

Spadborr 
Spadborren består av skopa (fig :342a), förlängningsstunger och svängel. 
Förlängningsstänger och svängel är av samma typ som används vid vikt
sondering och spadborrskopa tillhör »normalutrustningen» för viktsondering 
(för bl a håltagning i torrskorpan, jfr :333). 

Spadborren kan anvlindas i alla jordarter som inte innehåller större 
stenar. Den har dock den begränsningen att det upptagna borrhålet under 
vissa förutsättningar kan rasa igen och att provet, särskilt vid provtagning 
under grundvattenytan, lätt rinner ur skopan. Vidare kan den inte med 
framgång användas i hårt packade grusiga, steniga jordlager, tex botten
morän. Spadborren kan normalt användas ned till ca 5 m djup, men under 
gynnsamma omständigheter kan man ta upp prov från väsentligt större 
djup. 

Mosskannborr 
Mosskannborren består av en spetsdel (provtagningsdon försett med 
skruvspets), förlängnings.stänger och svängel. Spctsdelen utgörs av en inre 
kärna med urfräst spår för provet, den sk kannan, samt en yttre mantel 
med slits och inmatningsläpp (jfr fig :342b). Manteln kan vridas ca 1/4 varv 
i förhållande till kannan, varigenom denna kan hållas öppen eller sluten. 
Neddrivningen sker manuellt. I motsats till vid provtagning med spadborr 
tarman med mosskannborr punktvisa prover. Provtagningsnivåerna kan dock 
väljas så tätt att provtagningen blir nära nog kontinuerlig. 

Mosskannborren är ett tämligen vekt redskap bäst lämpat för provtag
ning i lösa jordlager av tex torv, dy, gyttja och lera, men den kan även an
vändas i finkornigt och stenfritt, löst lagrat friktionsmaterial, tex mo och 
sand såväl över som under grundvattenytan. 

Skruvborr 
För provtagning i främst kohesions- och mellanjordarter kan man med 
fördel använda skruvborr, en spetsad stålstång med spiralfläns. Metoden 
innebär kontinuerlig provtagning och ger vid riktig tillämpning en god bild 
av jordlagerföljden. Vanligast är skruvborrar med längden 25, 50 eller 100 
cm och diametern varierande mellan 36 och 100 mm. Till de mindre dimen
sionerna används vanliga viktsondstänger som skarvstänger medan det 
för grövre utrustningar krävs kraftigare stänger. Borren drivs ned manuellt, 
med vridaggrcgat (fig :342c) eller med speciella maskiner beroende på borr
dimension och aktuella jordlagerförhällandcn. 

Det upptagna jordmaterialet lösgörs försiktigt ur spiralflänsen och läggs 
ut i en sträng pä marken i likhet med vid spadborrning. Dessförinnan ska 
dock det yttre av ))jordspiralen» skrapas bort, eftersom detta material 
eventuellt kan ha fastnat vid passagen genom jorden ovanför provtagnings
nivån.1 Efter avskrapningen studeras provet noga beträffande struktur och 

Fig :342a. Spadborrskopa 
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Fig :342 b. Provtagningsdon till 
mosskannborr (principskiss) 

• Vid växellagrad kohesions- och 
friktionsjord är provtagning med 
skruvborr i många fall så osäker 
att kolvborr eller kannborr med 
slutaranordning i stället måste 
användas 
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Fig :342c, Provtagning med skruvborr (handhållet vrid Fig :342d. Fordonsmonterad, maskindriven skruvborr 
aggregat) 

sammansättning, tex varvighet hos lera, tunna lager av annan jord än 
huvudjordarten, kontaktgränser mellan olika jordarter etc. 

Möjligt provtagningsdjup varierar frän fall till fall. Avgörande är om 
a-Anslules till hejorborrhålet står Öppet (speciellt under grundvattennivån) och om jordma rs, barrstång

terialets sammanhållning är så god att provet inte rinner ur skruven vid 
~S!mrvtappuppdragningen. Normalt kan man ta prov manuellt från åtskilliga meters 

djup och vid gynnsamma förhållanden utan svårighet på mer än 20 m djup 
under markytan. Vid besvärliga förhållanden kan man tillgripa kraftiga, _ffii-i 
maskindrivna utrustningar monterade på hjulburna stativ eller fordon (se 

~ Spindelfig :342d) och med hydrauldriven uppdragningsanordning. 

Provtagningsspetsar 

För punktvis provtagning i främst friktionsjord och fast kohesionsjord 
används vanligen sk provtagningsspetsar (fig :342e), vilka förekommer i 
två storlekar, nämligen med provdiametern 24-27 mm respektive 34 mm. 
De mindre skarvas på 0 22 eller 0 25 mm sondstänger och pressas eller slås 0-ring 

Skyddsringned i jorden (med slägga eller slagborrmaskin). De större är avsedda för 
hejarsondutrustning. Vanligtvis används provtagningsspetsar med särskild 
hylsa för provet, dock förekommer samma typ av redskap utan hylsa. Prov
tagningsspetsarna är av kolvborrtyp (jfr :343) och utförda med en inre stång 
med spindel samt en yttre mantel i vilken provhylsan vilar. Möjligt prov
tagningsdjup är i hög grad beroende av jordmaterialets fasthet och korn A " 
storlek. Om jorden är lös till måttligt fast och inte innehåller större stenar -Bom 
eller block, kan man med normala neddrivningsanordningar, motorslag 555 

Hos 
maskin respektive hejarbock, ta prov från förhållandevis stora djup, 30 å 

0-ring40 m. Ofta är dock tillgängliga uppdragningsanordningar avgörande för 
möjligt provtagningsdjup. I steniga eller mycket fasta jordarter kan hydrau Provhylso
lisk domkraft erfordras även vid relativt små djup. 

Vid användning av provtagningsspetsar är man oberoende av om borr
hålet står öppet eller inte, vilket är en fördel i många fall. Provtagning under Mantel 

Slutare ov mässings
Fig :342e. Provtagningsspets o 34 mm för anslutning till hcjarsondstänger folie 
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grundvattennivån kan emellertid misslyckas genom att provet vid uppdrag
ningen av spetsen rinner ur hylsan, även om slutarbleck används. Under 
sådana förhållanden, och slirskilt vid finkornigt friktionsmaterial, bör ett 
provtagningsdon med sidoinmatning och stängningsmöjlighet hellre väljas, 
tex gruskannborr eller jalusiborr (se nedan) eller möjligen mosskannborr. 

Gruskannborrar 

I många fall är det nödvändigt att ta prover i fasta jordlager bestående av 
stenigt grus, morän etc. För att man över huvud taget ska kunna komma 
ned i sådana jordlager med ett provtagningsdon måste detta vara tillräckligt 
robust för att tåla kraftig slagning. Nägra typer av gruskannborrar upp
fyllande dessa krav finns i marknaden. En utrustning (typ Nyve) består av 
en spetsdel, rör med en slits och utanpåliggande läpp, samt förlängningsrör 
anpassade för utvändig muffskarvning. Yttcrdimensioncn är 50 mm. Prov
tagningen tillgår så att man genom hejning driver ned spetsen till önskad 
nivå. Därefter nedsänks en cylinderformad provkunna i röret. När denna 
fixerats i rätt läge, öppnas slitsen i spetsde\cn genom vridning av ytterröret 
medsols. Härvid inmatas jordmaterial med hjälp av den utvändiga Hippcn 
och uppsamlas i provkannan, som dras upp och töms. Under hela prov
tagningsproceduren står således spets och förlängningsrör kvar på prov
tagningsnivån och är endast utsatta för vridning. För fortsatt provtagning 
hejas borren vidare nedåt till den nivå, där nästa prov ska tas. Om så önskas 
kan provtagningsnivåerna läggas så tätt, att nära nog kontinuerlig provtag
ning kan göras. 

En annan utrustning (typ Borra) är avsedd för neddrivning och manöv
rering med hjälp av 0 25 mm sondstänger och motorslagmaskin. Denna borr 
är i princip en provtagningsspets (av kanntyp, eftersom provet matas in 
från sidan) och måste dragas upp helt för tömning. Intagningsöppningen 
är 30 x 30 mm och provets dimension 0 35 mm x 180 mm. Provhylsor 
0 34 mm x 180 mm kan användas. 

Möjligt provtagningsdjup är beroende av jordlagrens fasthet och sten
förekomsten samt tillgänglig utrustning för neddrivning och uppdragning 
av borren. Även smärre stenar i jorden på provtagningsnivån kan i hög grad 
försvåra eller omöjliggöra provtagningen (inmatningen). 

Jalusiborr 

En annan kraftig utrustning för provtagning i friimst fasta jordlager av frik
tionsmaterial är den sk jalusiborren, vars konstruktion och verkningssätt 
framgår av fig :342f. På grund av det ringa avståndet mellan varje provkam
mare (urborrning) erhålls en nära nog kontinuerlig provtagning och därmed 
en god uppfattning om jordlagerföljden. I likhet med de flesta andra prov-

Fig :342 f. Schematisk bild av 
jalusiborrens konstruktion och 
verkningssiltt 
a Spetssti'mg utan jalusier (stål

band) 
b Borren under neddrivning 
c Inmatning av jordmaterinl 
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tagningsredskap har dock denna borr den begränsningen att även smärre 
stenar försvårar inmatningen av jord i urborrningarna och att delproverna 
blir så små, att de inte alltid är representativa för det naturliga jordmateria
lets kornstorleksfördelning. Borren drivs ned med hjälp av motorhejar
bock varvid observation av borrmotståndet, registrerat som antal slag med 
hejaren/20 cm sjunkning (jfr hejarsondering) ger en viss uppfattning om 
jordlagrens relativa fasthet på olika nivåer och kan vara ett värdefullt 
komplement till provtagningsredovisningen. 

Sektionsborr 

Sektionsborren (fig :342g) är en variant uv julusiborrcn och har samma 
funktionssätt och användningsområde. Konstruktivt skiljer den sig från 
jalusiborren genom att borrstångcn är helt rund och att provkamrarna är 
inborrade korsvis och täckta med bekliidnadsrör under neddrivningsmo
mentet. Provinmataren är rörformad och drivs ned under successiv påsätt
ning av ogängade bek!ädnadsrör. 

Tubkärnborr 

Den sk tubkärnborren (fig :342h) är främst avsedd för kontinuerlig prov
tagning i fast friktionsjord och kan med fördel användas även då provtag
ning ska ske under vatten. Utrustningen består av skarvbara ytterrör med 
slagdyna och öppen borrspets samt skarvbara innerrör med provtub och 
tubslutare. 

Vid provtagningen hejas de båda rörsystemen samtidigt ned i jorden, 
varvid en jordkärna tränger upp i provtubcn. Innan innerrören och prov
tuben tas upp till markytan drivs de ned ett litet stycke i förhållande till 
ytterröret, så att flikarna på tubslutaren bockas ihop (jfr detaljfigurerna). 

På grund av den »öppna» spetskonstruktionen kan man använda tub
kärnborrens ytterdel som foderrör genom tex grova fyllningsmassor eller 
andra hårda lager (block under spetsen kan mejslas sönder eller sprängas) 
och utföra sondering eller provtagning med tex kolvborr i underliggande 
lösare jordlager. 

Speciella provtagningsmetoder 

Utöver ovannämnda relativt vanliga provtagningsmetoder förekommer flera 
specialbetonade. 

Provtagning i öppet rör med samtidig vatte11spol11ing är (med vanliga spol
pumpar) tillämplig i alla jordarter med mindre kornstorlek än ca 15 mm. 
Efterhand som röret drivs ned i jorden, luckras jordmaterialet vid rörets 
nederände upp av spolvattnet som återgår till markytan via röret. Spolvatt
net och det upptransporterade jordmaterialet samlas upp i kar av sådan 
storlek att vattnet inte bräddar över och för bort uppslammade finare frak
tioner (mo, mjäla och ler). 

Rotatio11sborrni11g innebär att ett borrhål upparbetas genom rotation med 
en borrkrona på ett rör eller en borrstång. Jordmaterialet spolas upp med 
vatten eller speciell borrvätska, antingen genom röret om sådant används 
eller genom det hålrum som uppkommer mellan borrstången och borrhålets 
vägg. Det senare förfarandet kräver att borrvätskan är av sådan karaktär 
att den stabiliserar det uppborrade hålet. 

Stötborrning med fal/mejsel, som ofta utförs i samband med sk brunns
borrning, kan även användas för provtagning. Vid denna metod arbetar 
en flera hundra kilo tung mejsel som en fullhejare med ca 0,5 m fallhöjd i 
ett foderrör. Det söndermejslade jordmaterialet tas upp genom vattenspol
ning eller med speciell provhämtare. Även kannborr eller Öppen provtagare 
kan användas. 

Fig :342h. Tubkärnborr. Detaljbilderna visar-hur provtuben 
tillsluts genom bockning av flikarna på tubslutaren 

I..· 
'~ 

Fis :342g.Sektionsborr. Princip
bild 

a 

b 
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Vidare kan s k augerhorming nämnas. Metoden är av typ skruvborrning 
och är således tillämplig i alla »!ösa>> jordlager, förutsatt att större stenar 
eller block inte finns. Borrutrustningen består av en fordonsmonterad eller 
transportabel maskin med matning och rotation för drivning av en auger
sträng (en stång med spiralfläns över hela längden). När augersträngen 
roterar fungerar spiralen som transportör av det utborrade jordmaterialet 
upp till markytan. Provtagningen kan antingen vara kontinuerlig eller inter
mittent. I det första fallet tas provet upp genom kontinuerlig rotation enligt 
ovan, medan man i det andra fallet driver ned borrsträngen ett kortare 
stycke varefter den lyfts upp och rensas från jordmaterial (jfr provtagning 
med skruvborr). Speciell utrustning finns för drivning av foderrör genom 
vilket man kan ta prov med konventionella provtagningsredskap. 

Provtagning med vanliga redskap kan även ske i samband med foderrörs
borming enligt metod Lindö, JB, Alvik, Exlcr m fl (jfr :383). 

:343 Tagning av ostörda prover 

För noggrannare klassificering av jordarter och laboratoriebestämning av 
deras geotekniska egenskaper erfordras ostörda prover. 

1Jriktionsjord är det mycket svårt att ta upp ostörda prover, beroende på 
att neddrivningsmotståndet ofta är stort och att jorden har dålig samman
hållning. Grövre partiklar under tagdonets skäregg ger kraftig störning och 
tillniirmelsevis ostörda prover kan med nuvarande konventionella utrust
ningar endast tas upp ur stenfria mo- och sandmaterial. Vid grovkornigare 
jordarter över grundvattenytan kan, under förutsättning att jorden har till
räcklig inre sammanhållning, provkroppar schaktas ut för hand i prov
g~opar. På större djup och under grundvattenytan kan provtagning göras 
med hjälp av kärnborrutrustning (jfr :375). Grov provdimension kan då 
möjliggöra uttrimning av en relativt ostörd jordkärna. Frysning eller för
injektering av jorden kan tillgripas i exceptionella fall. 

I kohesions- och mellanjordarter kan ostörda prover stansas ut med hjälp 
av »äppel» tagdon, kolvborr eller Joliekiimhorr (för kontinuerlig provtagning). 
För att störningen hos det utstansade provet ska bli så liten som möjligt 
är det av vikt att tagdonets neddrivning;;längd under utstansningsmomentet 
blir lika med liingden hos den i tagdonet inmatade jordkärnan. Utrustning 
med inmatningskontrol!, tex kolvborr eller foliek1irnborr med fixerbar kolv, 
bör därför användas. Öppna tagdon (utan inmatningskontroll) används 
siillan i Sverige och beskrivs därför inte närmare här. Av de övriga är folie
kärnborren att betrakta som specialutrustning. Relativt ostörda prover kan 
i gynnsamma fall även erhållas med A-sond111rust11i11ge11 försedd med en 
speciell skruvborr. 

Kolvborr 

Benämningen kolvborr härrör från det förhållandet att provtagningsdonet 
utgörs av en yttercylinder, vilken iir förskjutbar i förhållande till ett inre 
stång- eller rörsystem försett med en fixerbar kolv, som ti!lsluter yttercy• 
lindern under neddrivningen (fig :343a). 

Tidigare användes i Sverige flera typer av kolvborrar, vilka hade olika 
dimensioner och verkningssätt samt gav varierande grad av störning hos 
proverna. Numera används som regel bara sk standardkolvborr, i de fall 
man vill ha prover med hög kvalitet för laboratorieundersökning. 

Provtagning med sta11dardkolvhorr innebär att tagdonet och viss del av 
förfarandet i fält ska uppfylla kraven i SGFs kolvhormormer av dr 196Jl. 
Normeringen gäller sådana detaljer beträffande utformning och handha
vande som kan inverka på provkvalitCn och utvärderingen av resultat från 
laboratorieprovningar. Sålunda är tex provdiametcrn (50 mm), totala prov
längden (700 mm), tagdonets ytterdiameter (60 mm) och skäreggens utform
ning (5° eggvinkcl) standardiserade. Nykonstruktioner ska godkännas av 
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SGF. Hittills finns två godkända typer i marknaden, registrerade under 
beteckningarna Stl och Stil. 

Kolvborr Stl (fig :343b) består av ett kolvsystem och ett rörsystem (ytter
rör med egg samt förlängningsrör), vilka drivs ned tillsammans till provtag
ningsnivån. Sedan kolvsystemet fixerats i förhållande till marken sker prov
tagningen genom att rörsystemet drivs ytterligare nedåt, så att ett jordprov 
stansas ut och matas in i tagdonet. För uttagning av provhylsornu och för
beredelse för ny provtagning måste både kolv- och rörsystemet dragas upp. 
Neddrivning och uppdragning kan ske för hand eller med hjälp av domkraft 
(tex valsdomkraft). I vissa fal! måste hejning tillgripas, varvid dock för
siktighet ska iakttagas. De fyllda provhylsorna tillsluts i bägge ändar med 
plastmel!anlägg och gummilock samt placeras i speciella förvarings- och 
transportlådor. För utförlig beskrivning av kolvborr Stl jämte normer för 
provtagning, protokollföring, förvaring av prover i fält etc hänvisas till 
SOis meddelande nr 6 [IOJ. 

Kolvborr St/I är konstruerad som ett komplement till hcjarsondutrust
ning och vevdomkraft typ Borro (fig :343c). För utförlig beskrivning av 
utrustning och handhavande hänvisas till särskild instruktionsbok från 
tillverkaren. 

Borrtyperna är i princip likvärdiga, men för provtagning i mycket fast 
jord, tex fast moränlera, kan StII erbjuda viss praktisk fördel. 

Folickiirnborr 
Foliekärnborr används när man ska ta långa sammanhängande ostörda (eller 
måttligt störda) prover, speciellt från stort djup. 

Denna utrustning består av en provtagare med förlängningsrör, där frik
tionen mellan jordprov och tagdonets innervägg elimineras genom ett antul 
tunna metallfolier, som rullas ut och omsluter provet efterhand som tagdon 
och rör nedförs i jorden. På grund av utrustningens speciella konstruktion 
erfordrus för provtagning särskild borrställning, antingen transportabel eller 
stationär. Borren finns för närvarundc i två dimensioner, 067 och 044 
mm. Den klenare typen är bekvämare att använda men ger prover med viss 
störning, vilket dock i många fall saknar praktisk betydelse (tex när det 
gäller att kontrollera ev förekomst av tunna sand- eller molager i lera). 
Utförlig beskrivning av utrustningen återfinns i [11]. 

Skruvsond (A-sond) 
För provtagning (och samtidig skjuvhållfasthetsbestämning direkt i jorden, 
jfr :352) finns en utrustning benämnd A-sond. 

Provtagningsredskapet består av en jordskruv med tunn spiralfläns. 
Provtagningen utförs i princip på samma sätt som vid provtagning med 
skruvborr, jfr :342. I detta fall är emellertid provtagningsdonet av vasentligt 
högre kvalitet, bl a är spiralflänsen i det närmaste knivvass, varför störningen 
blir liten. Det är därför möjligt att ur den jord som efter uppdragningen 
sitter i spiralflänsen stansa ut nära nog ostörda prover, vilka visserligen 
får små dimensioner men ändock kan användas på laboratorium för bl a 
skjuvhållfasthetsbestämning med fallkon. 

:35 In situ~rnetoder för bestämning av skjuvhållfasthet i jord 

:351 Allmänt 

Skjuvhållfasthetsbestämning in situ, dvs direkt i jorden, medför i mångu 
fall stora fördelar, bl a genom att provningen då sker i mer ostört material 
än vad som ibland kan bli fallet vid laboratorieprovningar (jfr :343 ovan). 
Som regel måste dock jordarten kontrolleras för in situ-testade jordlager, 
varför viss provtagning ändock erfordras. Provtagning med kolvborr kan 

178:3 

Utlösningssl:Ong 

Klo 

-Spörrtunga 

>PrCNh'Jl5a 

·; ~j -Kotvstimg 

, I YHerrbr 

I !<ort r 
hylsa · Slutar

hylsa 

Slutare{ ~Slutor
bleck 

Hå! 'Ring 
Eggh61klre 

0
Egg 

-Kotv med 
splir 

Fig :343 b, Kolvborr Stl: Ne
derdelen under ncddrivningsmo
mcntet. Detaljbilden visar slutar
anordning 

Fig :343c. Kolvborr StII och 
vcvdomkraft 

201 



Avd 17 Geoteknik 

emellertid ofta ersättas med enklare och billigare metoder och redskap, 
tex spad- eller skruvborr. 

Vid kohesionsjord används oftast vingborr men ibland A-sondutrustning 
försedd med skruvsond. Vid friktionsjord kan hållfasthetsegenskaperna 
undersökas med hjälp av den sk pressiomerern, vilket är speciellt värdefullt 
med hänsyn till svårigheten att ta upp ostörda prov ur friktionsjordlager 
för Jaboratorieundersökning. (Se även :391, plattförsök.) 

:352 Vingborr 

Vingborren består i princip av en överdel (vrid- och mätinstrument) och 
en nederdel (förlängningsstänger och vingdon). Vingdonet består av två 
korsställda, ihopsvetsade plåtar, fastsatta på en sondstång. Det förekommer 
två typer av vingborr. nämligen med respektive utan foderrör för förläng
ningsstängerna och skyddskåpa för vingdonet. Till respektive utrustning 
hör vanligen vingdon i tre olika storlekar, vilka används vid skilda tillfällen 
beroende på det aktuella jordlagrets fasthet. Principen för mätning av en 
kohcsionsjords skjuvhållfasthet med vingborr är, att man genom vridning 
av vingdonet åstadkommer skjuvbrott i jorden, varvid skjuvkroppen får 
formen av en cylinder. Genom att mäta det vridande moment som erfordras 
för att orsaka brottet kan man enär brottytans storlek bestäms av ving
donets dimensioner - beräkna vid vilken skjuvspänning brott inträffat. 
Den på detta sätt bestämda skjuvspänningen sätts lika med jordmaterialcts 
odränerade skjuvhållfasthet (r1). Viss reducering av det vid provningen er
hållna viirdet kan vara befogad i vissa fall, bl a vid organiska jordarter. 

Vingborr typ SGJ [12] har foderrör och skyddskåpa (fig :352a). Med denna 
utrustning är tillvägagångssättet vid provning, att man - antingen för hand 
genom pressning eller med lämplig domkraft - trycker ned rör och stång 
med vingdon till avsedda nivåer, vanligen varje meter under markytan. 
Under denna neddrivning är vingdonet indraget i skyddskåpan men trycks 
före provningsmomentet ned ensamt ytterligare ca 0,4 m, för att provningen 
ska ske i ostörd jord. Med hjälp av en vev på instrumentet, som fastsätts 
överst på foderröret, kringvrids vingdonet varvid man på en instrument
skala erhåller ett utslag visande erforderligt vridmoment vid brott i jorden 
kring vingdonet. Detta utslag översätts sedan via en kalibreringstabell till 
i;kjuvhållfasthet. 

För bestämning av den sk sensitiviteten, förhållandet mellan jordens 
skjuvhållfasthet i ostört respektive omrört tillstånd, upprepas mätproceduren 
efter det att vingdonet kringvridits ett tjugotal varv. 

Sedan mätningar utförts på en nivå i jordlagret dras vingdonet upp i 
skyddskåpan, varvid eventuell kvarsittande jord mellan plåtarna automatiskt 
avskrapas. Stång och foderrör förlängs därefter och trycks ned till nästa 
provningsnivå. 

Vingborr typ Ni/eon AB (fig :352 b) består av en instrumentdel med själv
registrerande vridmomentmätare och en nederdel utan foderrör och skydds
kåpa. Vingdonet är i detta fall försett med vinkelglappkopp!Jng. 

Utrustningen används tillsammans med stativet till trycksonden av samma 
fabrikat (jfr :333). Det erforderllga vridmomentet registreras automatiskt 
av ett stift på ett vaxat cirkulärt papper. Ur denna kurva erhålls vridmot
ståndet dels för enbart sondstfmg, dels för sondstång+ vlngdon. Skillnaden 
mäts direkt på pappersskivan och motsvarar i viss skala jordens skjuvhåll
fasthet. Vridningen fortsätts vanligen ett stycke förbi brottpunkten var
igenom den sk residualhållfastheten erhålls. 

Bestämning av sensitivitetsvärdet tillgår i princip på samma siitt som med 
vingborr typ SGI. 

Eftersom skyddskåpa för vingdonet saknas på vingdan typ Nilcon, kan 
jord fastna mellan vingplåtarna vid genomgång av torrskorpan eller djupare 
belägna fasta jordlager. Spadborrning respektive upptagning av borren för 

178:3 

Mothållsspoh
lnstrumenthus 
Ve, 
Foste for vridhondtog 
!nspektion::MI 
Löss\1ruv 

Rklongningsror -';1 ,!e' ~· 

Forkingningsstång--

Sl<yddscoc_J 

Skyddskö~ 

Shydd5rnr for vingoxel 

Vinge 

--M(Mpm)•under provningen 
upprni,tt maximivarde ov pö-

,,_1 fort vridmoment 

J f 1-V,ngkor~ ~m vid omvridning 
..:, I 5kJ1NOTuhnjordcyl1nder 

:i: : "' .I 1 ~T'(Mp/m1):1 Jordcylindern~
,....t bcgrilmnln~~ytor upptralkln-ffi
j ~-::! de ~kJuvkrnftrn-

-lhl.6'.J 
Fjg :352a. Vingborr typ SGI. 
Principen för utvärdering av 
skjuvhå!lfasthcten i jordlngret 
framBår av detaljbilden 

202 



Kap 178 Geotekniska utredningar och undersökningar 

rensning av vingdonet rekommenderas för undvikande av felaktiga mät
värden av denna orsak. 

Utöver ovan beskrivna rutinmässigt använda utrustningar förekommer 
vissa förenklade typer, ofta kallade illspektionsvingborrar och bestående av 
vingdon, stänger och någon form av momcntmätare eller momentnyckel. 
Dessutom förekommer sk miniatyrvingborrar avsedda för snabb kontroll 
av skjuvhållfastheten i tex schaktväggar av lera. 

:353 Skruvsond (A-sond) 

Som nämnts under :343 kan man med den sk skruvsonden utföra skjuv
hällfasthetsbestämning vilket sker på följande sätt. 

Sedan borrspetsen (en tvådelad jordskruv med glappkoppling) nedskru
vats till avsedd nivå - vanligtvis varje meter under markytan - dras den 
upp en viss sträcka med jämn och låg hastighet. Under hela uppdragnings
skedet avläses erforderlig dragkraft på en dynamometer. På grund av glapp
kopplingen lyfts till en början endast spetsens överdel. Efter ca 30 mm 
lyftning medföljer även sondens underdel, varvid en lercylinder avskjuvas. 
Skillnaden mellan erforderlig lyftkraft för andra och första fasen av lyft
ningen utgör den kraft, som erfordras för avskjuvning av jorden runt son
dens underdel. Jordcylinderns mantelyta är känd genom sondens dimen
sioner, varigenom skjuvhållfastheten kan beräknas på samma sätt som vid 
vingborrprovning. 

:354 Pressiometer 

För undersökning av främst friktionsjords och fasta lerors hållfasthets- och 
deformationsegenskaper används i ökande omfattning den i Frankrike ut• 
vecklade pressiometern, med vilken man utför belastningsförsök på olika 
nivåer i borrhål i jorden. Utrustningen (fig :354a) består av mätsond, gas
behållare, vattenbehållare (volymmätare), manometrar och förbindelse• 
ledningar. Mätsonden innehåller en mätcell med gummimembran som kan 
bringas att expandera genom vattentryck. Liknande celler över respektive 
under mätcellen påverkas av gastryck, så att randeffekterna elimineras och 
ett i stort sett cylindriskt spänningsfält verkar mot borrhålsväggen. Vid 
mätning ökas celltrycken stegvis tills brott uppstår i jorden. 
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TryckM och volymändringarna i mätcellen noteras under försökets gång, 
varefter man ur tryck-volymändringsdiagrammet (fig :354b) kan utvärdera 
deformationsM och hållfasthetsegenskaperna hos jorden. Se vidare [13]-[16}. 

:36 Geofysiska undersökningsmetoder 

:361 Allmänt 
Geofysiska metoder används i viss utsträckning som komplement till övriga 
undersökningsmetoder för bestämning av i första hand bergytans läge och 
berggrundens beskaffenhet. Viss uppfattning om jordlagrens egenskaper och 
grundvattenytans nivå kan även erhållas. De metoder man använder är 
främst seismisk samt geoelektrisk och kärnfysikalisk mätning (isotopmätning). 

:362 Seismisk mätning 

Seismisk mätning grundar sig på det förhållandet att gånghastigheten för 
tryckvågor ökar med ökad täthet hos fortplantningsmediet. Gånghastigheten 
är således högre i berg än i jord och högre i jordlagcr med stor lagringstäthet 
än i löst lagrade. Genom initiering av tryckvågor i jorden och mätning av 
vissa tidsförlopp möjliggörs dels bestämning av jordlagrens totala mäktighet, 
dvs djupet till berg, dels tjockleken hos skilda jordlagcr med olika lagringsM 
täthet (gånghastighet) under förutsättning att lagergränserna är distinkta 
samt att gånghastigheterna successivt ökar med djupet och påtagligt avviker 
frän varandra. Tryckvågorna i jorden alstras genom sprängningar i markytan 
utanför och längs undersökningslinjen. Tiden från skottögonblicket tills den 
första tryckvågen når fram till utmed linjen placerade seismometrar (geoM 
foner) mäts elektroniskt genom att tryckimpulserna omvandlas till elektriska 
signaler. Dessa förstärks samt registreras på en filmremsa, som rör sig med 
konstant hastighet. På filmremsan registreras även skottet och en tidsskala, 
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varigenom gångtiderna till respektive geofon direkt kan mätas upp. Efter 
uppritning av ett tid-avståndsdiagram kan man beräkna de olika lagrens 
gånghastigheter och mäktlgheter. 

På figur :362a visas principen för det vanligaste mätningsförfarandet, den 
sk refraktio11smetode11. Oftast används 12-kanalsutrustning, vilket innebär 
att tolv geofoner placeras ut längs mätlinjen. För mätning i samband med 
geotekniska utredningar av normalkaraktär varierar geofonavståndet oftast 
mellan I och JO m och skottpunktsavståndet mellan 15 och 50 m. 

Utvärderingen av resultaten liksom planeringen och genomförandet av 
seismiska undersökningar kräver stor kunnighet och erfarenhet. Av fakto
rer som kan leda till felaktiga mätresultat kan nämnas förekomst av tjäl
skorpa (undersökning vintertid bör undvikas), bakgrundsstörningar av tex 
trafik, förekomst av porösare jordlager under tätare ()}omvänd lagerföljd»), 
mycket kuperad eller söndersprucken och vittrad bergyta (rösberg) samt 
branta lutningar hos bergytan tvärs eller längs mätlinjen. 

Resultatet av mätningen redovisas i form av en längdsektion genom mät
llnjen, varvid jordtäcket och berggrunden indelas i skikt och zoner med 
lika gånghastighet. Gånghastigheter omkring 4 500 m/s och högre indikerar 
fast berggrund av tex granit eller gnejs. Noggrannheten i djupbestämning 
av bergytan i respektive mätpunkt anses för närvarande vara ca ± 10% 
vid djup större än 5 å. 10 m. Noggrannheten ökar med minskande geofon
och skottpunktsavstånd. Vid små jorddjup är felmarginalen väsentligt större, 
särskilt om jordens ytskikt är uppluckrat och berggrunden samtidigt kuperad. 

Möjligheten att direkt och enbart ur gånghastigheterna identifiera olika 
jordarter är för närvarande praktiskt taget obefintlig. För bestlimning av 
jordlagerföljd etc krävs »kalibrering» genom provtagning och sondering 
(för bedömning av lagringstätheten). Även den seismiskt indikerade berg
ytan måste normalt kontrolleras med konventionella metoder i ett antal 
punkter, bl a i låghastighetszoner, där berget kan vara krossat eller vittrat. 
Omfattning och val av kompletteringsmetoder - jord-bergsondering, kärn
borrning, friläggning i schaktgrop etc - avgörs från fall till fall. Under 
vissa förhållanden, tex vid undersökning av grustäkter och liknande om
råden med relativt homogena, porösa jordlager, kan man ur mätresultatet 
utläsa grundvattenytans ungefärliga läge (fig :362b). Dylika jordlager har 
nämligen förhållandevis låg gånghastighet över grundvattenytan, < 800 å 
1 000 m/s, men får under densamma ca l 400-2 000 m/s. (Gånghastigheten 
för tryckvågor i vatten är ca 1500 m/s.) Kontroll med tex observationsrör 
erfordras dock, bl a för bestämning av variationen under längre tidsperiod 
i de fall detta har betydelse (se vidare :37). 

Utöver de ovan nämnda flerkanalsutrustningarna förekommer enkanals
apparatur för s k hammarseismik. Vid denna metod initieras tryckvågen 
genom slag med slägga eller fallvikt mot en stålplatta på markytan. Plattan 
flyttas i cirkel runt geofonen och i varje läge slår man så många slag på 
plattan att tillförlitlig registrering erhålls. Därefter flyttas geofonen längs 
mätlinjen och förfarandet upprepas. Metoden är snabb och enkel och an
vänds i begränsad omfattning för punktundersökningar eller för kortare 
undersökningslinjer. Vid större jorddjup eller vid jord!ager med mycket låga 
gånghastigheter kan sprängning behövas, för att tillräckligt kraftiga tryck
vågor ska alstras. 

Seismisk mätmetodik och tillämpningar behandlas i 117]-[20]. 
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:363 Geoelektrisk undersökning 

Geoelektrisk undersökning, se tex [21]-[24], innebär uppmätning av det 
elektriska ledningsmotståndet, resistiviteten, i jorden. Metoden är indirekt 
och grundar sig på det förhållandet att den uppmätta resistiviteten är be
roende av jordens struktur och vatteninnehåll. Beroende på att endast vätske
fasen i jorden är elektriskt ledande, blir resistiviteten högre med minskande 
fukthalt. Omättade jordlager över grundvattenytan får därför hög resistivi
tet. 

Mätningen sker oftast med 4-sondssystem, för vilket det finns standard
utrustning utvecklad. Apparaturen (fig :363) består av fyra elektroder (son
der) och två elektroenheter, den ena för applicering av ett strömfält i jorden 

I 

/
/ 

och den andra för spiinningsmätning. Strömfältet appliceras mellan ytter
elektroderna och spänningsmätningen görs mellan de två mittersta (inner
elektrodcrna). Undersökningen sker vanligen enligt Wenner- eller Schlum
bergermctoden. Vid Wenncrmetoden placeras elektroderna i rad med 
inbördes lika avstånd. Vid mätningen ökas clektrodavståndet stegvis. 
Mätningen sker punktvis eller längs linjer, varvid hela elektrodsystemet 
flyttas i intervall. Förutom det här beskrivna förfarandet kan andra ar
rangemang förekomma med elektroderna placerade och flyttade på annor
lunda sätt samt med andra typer av instrument. 

Tolkningen av mätresultaten sker på grafisk väg eller med hjälp av data
maskin och kan under vissa förutsättningar ge en tredimensionell bild av 
jordlagrens uppbyggnad. Liksom vid seismisk mätning (se :362) iir det dock 
nödvändigt att verifiera mätresultaten genom jämförelse med andra under
sökningsresultat, tex från geologiskt studium av området eller direkta 
undersökningar i form av borrningar, provgropsgrävning etc. 

Tillämpningsområdet för resistivitetsmätningar är för närvarande främst 
inventering av material- och grundvattentäkter samt undersökningar för 
bedömning av korrosionsrisker i jord (jfr :392). Metoden är ännu inte så 
vanlig i Sverige men genom pågående vidareutveckling kan den väntas få 
ökad betydelse. 

:364 Isotopmätning 

lsotopmätning används huvudsakligen för bestämning av jordmaterials 
densitet och vattenhalt. Metoden innebär att man mäter utstrålningen från 
en i jorden nedförd isotop. Utstrålningen absorberas av jorden i relation 
till jordens densitet (högre densitet ger ökad absorption). Genom att flytta 
isotopen i vertikalled kan man göra skiktvis bestämning av lagerföljden. 
Sambandet mellan absorptionen och jordens densitet bestäms genom kali
brcringsförsök med aktuellt (eller likartat) jordmaterial. 

Fis :363, Resistivitctsmiltning.
Principskiss över utrustning och 
clcktrodarrangcmang 
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Utrustningarna för isotopmätning fungerar efter huvudsakligen två 
principer. I det ena fallet förs isotopen ned i jorden med en speciell sond, 
medan instrumentet med strälningsmätare (scintillomctern) är placerad på 
jordlagrets yta. Härigenom blir mätresultatet ett genomsnittsvärde för det 
»genomsträlade» skiktet. I det andra fallet är mätaren placerad ett stycke 
över isotopen i sonden, som successivt förs ned till olika nivåer i jorden. 
Registreringarna gäller då för jordskikt med tjockleken lika med avståndet 
mellan isotop och mätare. 

Metoden kan tillämpas dir.:kt i naturliga jordlagcr men är lämpligast för 
packningskontroll i samband med större jordfyllningsarbeten, tex vid 
dammbyggnad och anläggning av flygfält. Kalibreringsförsöken blir näm
ligen förhållandevis omständliga om man inte arbetar med stora volymer 
av likartat jordmaterial, som läggs ut och packas efter uppgjorda rutiner. 
Strålningsfaran medför vidare att säkerhetsbestämmelserna är stränga, 
vilket ytterligare begränsar metodens lämplighet för smärre arbeten. 

:37 Hydrologiska bestämningar 

:371 Allmänt 

Grundvattenförekomst och grundvattentryck i jorden påverkar sättnings
och stabilitctsförhållandena och kan tex vara avgörande för sättet att 
genomföra ett schaktningsarbete. För bedömning av erosionsförhållanden 
måste man ha kännedom om vattennivåer och hastigheter i vattendrag. I 
samband med geotekniska fältundersökningar mUste därför erforderliga 
hydrologiska observationer och bestämningar utföras. 

:372 Vattenständsobservationer 

I den mån sjöar eller vattendrag förekommer inom det aktuella undersök
ningsområdet bör man rutinmässigt notera uppgifter om aktuellt vatten
stånd och i vissa fall även inskaffa uppgifter frUn SMHI beträffande de sk 
karaktäristiska vattenstånden HHW, MW, LLW etc samt motsvarande 
vattenföringar. Vidare bör vattennivåer i eventuella brunnar liksom före-
komst av källspräng och artesiskt vatten i tex borrhål noteras. 

Den vattenyta som, mer eller mindre snabbt beroende på jordens genom
tränglighet, »stabiliserar sig» i borrhål eller provgropar kan i homogena, 
genomsläppliga jordlager normalt anses vara grundvattenytan. I tätare 
jordlagcr, tex kohesionsjord med torrskorpa, är den observerade vatten
ytan däremot ofta ytan av det sk »sprickvattnet», dvs det i torrskorpans 
sprickor och hå!rum infiltrerade nedcrbördsvattnet som inte hunnit sjunka 
ner till grundvattnet. Oavsett detta förhållande bör man rutinmässigt notera 
vattennivån även i sådana borrhål. I den mån hålet står öppet under längre 
tid - vilket det ofta gör i kohesionsjord - bör man mäta vattenståndet 
vid flera tillfällen under den tid undersökningen pågår inom området i 
fråga. Vid utvärdering och redovisning av dylika observationer måste man 
dock hälla i minnet att väderleken (kraftiga regn, snösmältning etc) i kom
bination med lokala förhållanden (tex ytvattenavrinning mot borrhålet) 
lätt kan medföra att det uppmätta vattenståndet blir helt missvisande be
träffande grundvattentrycket i de djupare jordlagren. 

:373 Bestämning av grundvattennivå i friktions- och 
mellanjordarter 

I friktionsjordarter med stor vattengenomtränglighet kan grundvattenstån
det mätas i ett öppet rör, tex ett vanligt I" vattenledningsrör med antingen 
perforerad spets eller helt Öppen nederände. (Eventuella skarvar måste göras 
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täta.) I det senare fallet måste röret tillslutas under neddrivningen med en 
propp, vilken - sedan röret nedslagits till avsett djup och därefter lyfts 
någon decimeter - stöts ut med en sondstång. Rör med perforerad spets 
bör under neddrivningen hållas något så när fyllda med vatten. Rör med 
lös propp måste fyllas innan proppen slås ur. I annat fall uppstår vatten
strömning i jorden mot rörspetsen, med risk för igensättning av rören med 
fin partiklar. 

Efter installationen fylls rören helt med vatten för kontroll att kom
munikation med grundvattnet finns. Därefter följs grundvattenståndets 
variationer genom upprepade mätningar, varvid man kan använda tex 
lod (s k »klucklod»), elektrisk dubbelledare eller klen plastslang (som man 
blåser i}. Vid långtidsobservationer eller om mätresultaten verkar tvek
samma, bör man genom förnyad påfyllning då och då kontrollera, att vatt
net i röret kommunicerar med grundvattnet. Dylik kontroll bör alltid ske 
omedelbart innan en längre mätperiod avslutas samt då vattennivån vid 
flera observationstillfällen varit oförändrad. 

I täta friktionsjordarter (tex finkornig morän} och mellanjordarter är 
vattenomsättningen per tidsenhet liten, vilket kräver mätanordningar som 
reagerar snabbt för små vattenvolymer. Ofta används en 0 32 mm filter
spets med ett smalt stigrör av plastslang (fig :373). Filterspetsen skarvas 
med förlängningsrör och kan drivas ned med hejarbock, domkraft eller 
genom handhejning. En annan lämplig och mycket lätthanterlig utrustning 
består av .022 mm hålade sondstänger med specialspets samt särskilda till
behör för att genom stängerna anbringa ett sandfilter omkring spetsen. Mät
ningen av vattennivån sker i båda fallen lämpligen med elektrisk dubbel
ledare. Står grundvattnet under stort övertryck, stighöjden mer än 1-2 m 
över markytan, kan manometer anslutas till plastslang eller sondstång så 
att »slutna» system (jfr :374) erhålls. 

För att observationer av ovan beskrivet slag ska bli meningsfulla och till
förlitliga måste installationen av mätanordningarna föregås av sondering 
och provtagning, så att jordlagerföljden är känd och kan läggas till grund 
för val av utrustning och bestämning av nivåer för rör• och filterspetsar. 

:374 Mätning av porvattentryck i lera 

Vid mätning av porvattentryck i lera bör man normalt använda ett slutet 
system med filterspets och tryckgivare, sk portryckmätare. För att mäta
ren ska stabilisera sig snabbt efter nedsättningen och reagera snabbt för 
tryckvariationer, bör spetsdiametern vara liten, filterarean stor och tryck• 
givaren endast kräva små vattenrörelser. 

Flera typer av slutna system finns i marknaden. En typ utvecklad vid SOi 
(se fig :374 och [25]), består av 0 60 eller 0 32 mm filterspets med förläng• 
ningsrör och ett oljefyllt, slutet mätsystem. Detta utgörs av en manometer 
med förbindelseledning av kopparrör till ett sänkdon, vilket kan anslutas 
vattentätt till ett munstycke på filterspetsen. Sänkdonets öppning för mun
stycket täcks av ett gummimembran, som innesluter oljan i sänkdonet. Vid 
mätning påverkar vattentrycket i filterspetsen gummimembranet, den inne
slutna oljan och således även manometern. 

Andra typer av mätare, som utvecklats under senare år är de som bygger 
på »svängande strängprincipen». I detta fall påverkar vattnet i filterspetsen 
ett membran på vars ovansida ena änden av en spänd metalltråd är fäst. 
Metalltråden bringas på elektrisk väg i svängning samtidigt som sväng
ningsfrekvensen registreras med ett elektroniskt räkneverk. Vid ändring av 
vattentrycket mot membranet ändras strängens svängningar, vilket genom 
kalibrering av instrumentet och upprepad mätning möjliggör observation 
av vattentrycksvariationerna på spetsnivån. 

Gemensamt för ovannämnda och liknande portryckmätare är, att man 
genom nedföring av filterspets och förlängningsrör tillfälligt ändrar (höjer) 
portrycket i jorden, varför viss tid måste förflyta innan mätarna visar kor~ 

-P<ifyllningsslang ov plast 114,3mm 

Stigrör av plast 110 mm 

Skarvtapp for förlängningsrör 

I. Bronsfilter 

I 

Fig :373. Portryckmätare typ 
NGI 
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Fig :374. Portryckmiitare typ

Manometer(oljefylld, förvaros SGI 
oftast i isolerande låOO place
rad strox under my. eller fyll
ningens överyta) 

Y!:terrör 

""/~.,,. ·fil··..,..·"···· 
Kopporrör,som ffirbinde:r 
sänl<donet med mano
metern 

(]j:'f 
Filter, genom villmt 
parvattnet tränger 
in i kanalerna och på
verkar membranet

Anslutning av sönkdon Detalj ov sönkdon 
till munstycke och munstycke 

rekt värde. Avläsningarna bör ske ofta (helst dagligen) under stabiliscrings
tidcn. 

För närmare beskrivning av mätarnas konstruktion samt installation och 
handhavande hänvisas titt förekommande detaljinstruktioner. 

:375 Speciella grundvattenundersökningar 

I vissa fall kan det föreligga behov av att utreda verkningarna av en till
fällig eller permanent framtida sänkning av grundvattenytan inom ett om
råde. För att kontrollera avs1!.nkningstrattens form och utsträckning måste 
man då ofta utföra sk provpump11i11g. Härvid pumpas grundvattnet upp 
genom en filterbrunn eller ett purnprör med filterspets, som nedförts till 
de vattenförande jordlagren. Grundvattenytans variationer följs genom 
lämpligt placerade observationsrör i omgivande terräng. Dessutom hålls 
vattenytan i eventuella närliggande brunnar under observation. Beroende 
på jordlagrens permeabilitet och målet för undersökningen måste pump
ningen pågå längre eller kortare tid. Med ledning av observationsresultatcn 
och pumpningsintensiteten kan grundvattenföringen och jordlagrens verk-
liga permeabilitet bestämmas. 

:38 Bergundersökningar 

:381 Allmänt 
Bestämning av bergytans nivä och berggrundens beskaffenhet erfordras 
ofta som komplement till övriga undersökningar. Som tidigare framhållits 
kan bergnivån endast i undantagsfall säkert bestämmas med under :33 an
givna metoder för sondering. Normalt täcks berget av friktionsjord, oftast 
morän, med sådan fasthet och så stor sten- och blockhalt att man i stället 
måste tillgripa jord-bergsondering med tryckluftdriven bergborrutrustning 
eller seismisk undersökning. Vid små jorddjup kan dock ofta friliiggning av 
berget i maskingrävda provgropar vara lämpligare, För fullständigare 
undersökning av berggrunden vid större jorddjup kompletteras ovannämnda 
metoder med tex kärnborrning (provtagning i berget), borrltålsinspektion 
och vatte11Jiirlustmät11ing. 

Grundvatten, se kap 142 
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:382 Seismisk undersökning 

Utrustning och förfarande vid mätning har beskrivits under :362. Den 
seismiska gånghastigheten är, som tidigare antytts, i viss mån karaktäristisk 
för olika bergarter, under förutsättning att dessa är ovittrade och homogena. 
Vittrings- och krosszoner indikeras genom nedsatt gånghastighet. Metoden 
lämpar sig i första hand vid översiktliga undersökningar för objekt med stor 
utsträckning, tex tunnlar, bergrum, ledningar, jordskärningar i våglinjer, 
cxploateringsområden med stora grundschakter och omterrasseringar av 
terrängen. 

:383 Jord-bergsondering 

A Utan samtidig foderrörsdrivning 
Jord-bergsondering är numera en i geotekniska sammanhang allmänt veder
tagen benämning på borrning med sådana utrustningar, att man direkt kan 
borra. genom (även blockrika) jordlager och fortsätta ned i berget. Härför 
används tryckluftdrivna, oftast kedjematade bergborrmaskiner monterade 
i gejder på borrvagn eller självgående hjul- eller bandfordon (fig :383a). 
För rutinundersökningar med standardmaskiner används vanligen I 1/4" 
skarvstål och fyrskärs borrkrona med 51 mm diameter. Spolmedict är oftast 
luft, men vattenspolning kan behöva tillgripas i tex leriga jordarter. 

Jord-bergsonderingsmetoden är ännu (1971) inte normerad i annat av- Jfr särtrycket Ritteknik 
seende än vad som framgår av SGF:s beteckningsblad 4. Av detta blad 
framgår att sonderingsmotståndet ska registreras som antal sekundcr/20 
cm borrsjunkning och redovisas i diagramform, i princip på samma sätt 
som för övriga sonderingar. Tid-sjunkningsmiltning bör i respektive hål 
påbörjas så snart borrmotståndet eller andra indikationer antyder att block 

Fig :383a. Exempel på jord-bcrgsonderingsutrustningar 
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i jorden eller bergytan påträffats. Enligt beteckningsbladet ska nämligen 
även genomborrade block redovisas (jfr :336, jordsondering med Jb-utrust
ning). Vidare ska alla tecken på slag och sprickor i berget (indikeras bl a 
av snabba borrsjunkningar, »genomfall» och störningar i borrstålets rota
tion) observeras och protokollföras samt redovisas med vedertagna be
teckningar. 

Borrsjunkningsdiagrammet ger inget entydigt besked om bcrgkvalit6n 
och i vissa fall, tex när berget är vittrat elbr söndersprucket, inte heller säker 
uppgift om bergytans nivå. Om alla hål inom ett mindre undersöknings
område borrats på likartat sätt med nyslipade eller obetydligt slitna borrskär 
och utrustningen i övrigt fungerar tillfredsställande beträffande matning och 
spolning ger dock en jämförelse av diagrammen viss ledning för bedömning 
av bergets homogenitet och beskaffenhet samt behovet av kompletterande 
detalj- eller specialundersökningar (se :39). Normalt brukar man borra 3-5 
meter under den nivå, där man med ledning av borrmotståndet och övriga 
observationer anser att fast berg påträffats. Indikationer på slag, kross
zoner etc samt aktuellt undersökningsobjekt kan dock i många fall moti
vera väsentligt djupare borrning. Friktionen mot tex genomborrade block 
i jordtäeket kan inverka på borrsjunkningen i berget och bli missledande. 
Olägenheten elimineras genom användning av foderrör. 

B Med samtidig foderrörsdrivning eller foderrörsborrning 

Vid jord-bergsondering genom tex tjocka sprängstensfyllningar, mycket 
blockrik jord eller genom jordlager med mycket stor mäktighet blir borr
motståndet stort på grund av upphängningskrafterna längs borrstålets 
mantelyta. För reducering av borrmotståndet och för eliminering av risken 
för fustsättning av borrstålet mellan block i jorden krävs ofta att borr
ningen sker inom foderrör. Användning av foderrör kan även föranledas 
av att man ibland vill eller måste kombinera jordsonderingen med tagning 
av jordprov mellan genomborrade block eller under fasta jordlager (omöjliga 
att genomtränga med vanliga provtagningsdon) eller att man under berg~ 
sonderingsfasen vill tillvarata uppspolat borrkax. 
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Foderrören kan nedföras antingen genom slagning (och vridning) eller 
rotationsborrning. I det förstnämnda fallet upparbetas borrhålet genom 
rotation av ett borrstål med fyrskärskrona eller med hjälp av tung fallmej
sel. Det successivt losstagna och söndermalda jord- och stenmaterialet spolas 
upp med hjälp av vatten, varigenom foderrörets neddrivning underlättas. 
I det andra fallet, vilket kan betecknas som egentlig fodcrrörsborrning, 
används speciellt foderborrör försett med ringborrkrona sammankopplat 
med ett inre borrstål med fyrskärskrona. Barröret och borrstålet drivs 
gemensamt ned genom slagning och vridning under kraftig vattenspolning 
med högt tryck. När berg eller avsett djup uppnåtts dras borrstålet och 
den inre borrkronan upp. Ett flertal specialutrustningar för foderrörsdriv
ning förekommer i marknaden (fig :383 b). 

:384 Bergindikering 

Bergindikeringsmetodcn [26] är en variant av jord-bergsondering och kan 
tillämpas i motsvarande fall. Förutom vanlig jord-bergsonderingsutrustning 
används speciell apparatur för vibrationsmätning (geofon, förstärkare och 
mottagare). Tillvägagångssättet är följande. Första hålet i undersöknings
området borras så djupt att man med säkerhet nått ned i fust berg, varefter 
gcofonen sänks ned till bottnen i hålet. Geofonen förbinds med förstärkaren 
och mottagaren (en ljudnivåmätare) pä markytan. När sedan jord-bergson
dering utförs på konventionellt sätt i närheten registreras kontinuerligt de 
till geofonen inkommande ljudvågorna. På grund av den dämpning som sker 
i jord jämfört med i berg kan man med ledning av ljudnivån säkrare avgöra 
när borrkronan når den fasta berggrunden respektive när block i jorden 
genomborras. Metoden medför en säkrare bergnivåbestämning och möj
liggör en reducering av erforderligt ncdborrningsdjup under förmodad 
bergyta. 

:385 Kärnborrning 

Provtagning i berg erfordras i många fall tex vid tunnel- och bergrumspro
jekt, nedföring uv stora pelarlaster eller kontroll av bergets täthet mot gas
och vattentryck. Analys av uppspolat borrkax (jfr :383) är i sådana fall 
oftast inte tillräckligt utan bergkärna måste tas upp för dels okulärbesikt
ning beträffande struktur, sprickighet etc, dels laboratoriebeståmning av 
bl a hållfasthetsegcnskaperna och mineralsammansättningen. 

För utborrning av bergkärnor används bergborrutrustningar med ring
formade diamantborrkronor och (enkla eller dubbla) kärnrör för uppsam
ling av kärnan. Kärnrören förlängs med barrör, oftast i 3 m skarvlängder. 
Borrningen sker antingen genom i förväg till bergytan nedsatta och urspo
lade foderrör eller med samtidig drivning av sk beklädnadsrör utanför 
borr- och kärnröret. Beklädnadsrörstrfingen är i vissa fall försedd med 
särskild borrkrona och drivs med kärnborrmaskinen (Duplexmetodcn). 
Denna utrustning anses ha vissa fördelar bl a vid borrning genom lösa 
formationer. Spolvätska, vatten eller bcntonitsuspcnsion, används för kyl
ning av borrkronan och borttransport av borrslam. Vid återgången ti!l 
markytan (på utsidan av borrsträngen) minskar vätskan friktionen mot 
borrören och bidrar till hålväggens uppstagning. 

De vanligaste förekommande kärnborrutrustningarna ger kärnor med 
diameter från 16 upp till 116 mm. Vid behov kan sk lägesorienterad kärna 
tas upp, vilket ger möjlighet att avgöra hur tex stupningen cl!er slag och 
sprickor är riktade i berggrunden. För orientering av kärnan vid lutande 
borrhål med relativt liten dimension finns ett automatiskt orienteringsdon 
(typ Craelius). 
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:386 Inspektion och provtryck.ning av borrhål 

Som komplement till studium av upptagna bergkärnor eller utförda jord
bergsonderingar kan inspektion av borrhålens väggar och/eller provtryckning 
av borrhålen med vatten utföras för bedömning av bergets sprickighet. 

Inspektionen kan göras antingen med speciella borrhållskikare eller med 
nedsänkbar televisionskamera. I det senare fallet har man möjlighet att 
göra bandupptagning för återuppspelning och dokumentation. 

Provtryckning med vatten ger jämfört med hålviiggsinspektion siikrare 
besked om spricksystemets storlek och utbredning. Provtryckningen sker i 
form av vattenförlustmiitning, antingen i hela borrhålet på en gång eller i 
vertikala avsnitt, varvid hålet successivt skärmas av med tätningsman
schetter. Parallellt med provtryckning av ett hål i en grupp observeras 
ändringar av fria vattenytans nivå i de övriga för bedömning av kommu
nikationsvägarna i berget. Vattenförlustmätning är vanlig i samband med 
undersökningar för bedömning av läckage- och tätningsproblem och som 
kontrollmetod vid injekteringsarbeten. 

:39 Specialundersökningar 

:391 Allmänt 

I många fall måste geotekniska utredningar kompletteras med undersök
ningar av speciellt slag och med tillämpning av delvis andra metoder än de 
som behandlats ovan. Problemställningarna är härvid inte alltid rent geo
tekniska utan gäller även andra fackområden, som behandlas i andra avsnitt 
av Bygg. Följande exempel på dylika undersökningar kan förtjäna ett kort-
fattat omnämnande i detta kapitel. 

:392 Provbelastning 

BelaslllingsJVrsUk med prot'plattor utförs för bestämning av jordarternas 
hållfasthets- och deformationsegenskaper, bl a för dimensionering av över
byggnaden på flygfält och vägar. Plattförsök i friktionsjord kan även lilg
gas till grund för bedömning av tillåtet grundtryck och väntade sättningar 
för direkt i jorden grundlagda fundament. Vid försöken registreras pålagda 
laster och inträffade deformationer (belopp och tidpunkter) så att kraft
deformationskurvor kan konstrueras och analyseras. Försöksresu!tatens 
tillförlitlighet och uttolkning är beroende av bl a försöksplattans styvhet, 
form och storlek. Plattan bör ha en kantlängd av minst 30 å. 40 cm (eller 
motsvarande diameter) och försöken kan behöva utföras på flera nivåer i 
jordlagret. För niirmare studium av denna metod hänvisas till [27]-[3I]. 

Belast11i11gsfOrsUk i full skala genom utläggning av fyllningsmassor J form 
av provbankar med samma höjd som projekterad uppfyllning kan i vissa 
fall vara lämpligt för kontroll av främst beräknade sättningsförlopp i jord
lagerföljder med svårbedömda dräneringsförhällanden, tex kohesions- och 
fdktionsjord i växellagring. Förutom sättningsmätning kan portrycksmiit
ning och undersökning av kohcsionsjordens förändring beträffande skjuv
hållfasthet, vattenhalt och kompressionsegenskaper därvid bli aktuella. 
Metoden är förhållandevis tidskrävande (I å. 2 år) samt relativt dyrbar och 
används diirför inte så ofta vid rutinmässiga detaljundersökningar. Insatt på 
ett tidigt stadium vid tex undersökningar för väg- och samhällsplanering 
kan den dock vara till stor nytta för bedömning av siittningsförhållandena. 

Provbelastning av pålar är ett fullskaleförsök, som oftast utförs för kont
roll av bärigheten hos friktions- eller kohesionspii.lar, dvs pålar som överför 
lasten till omgivande jord huvudsakligen via mantelytan och endast till 
liten del via spetsen. Teoretiskt erforderlig pållängd med hänsyn till avsedd 
nyttig last och - vid kohesionspålning - tillåten framtida konsolideringsM 
sättning hos pålgruppen (fundamentet) beräknas i förväg på basis av de 
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Avd 17 Geoteknik 178:3 
geotekniska undersökningsresultaten. Med ledning härav väljs sedan lämp
liga Hingder för ett antal provpålar. Belastningsförsöket kan inte utföras 
förrän prov- och eventuella mothå!lspålar fått stå och »suga fast» i jorden 
11iss tid efter nedslagningen, minst tre veckor för träpålar och minst tolv 
veckor för betongpålar i kohesionsjord. 

Utförande av provbelastning av pålar liksom provs!agning av stUdpälar 
för pållängdskontroll behandlas utförligare i kap 324 samt i Svensk Bygg
norm - Supplement SBN-S 23: 6 (Pålnormerna). Se även [32]. 

:393 Deforrnationsrnätningar 

Mätning av vertikala och/eller horisontala deformationer i jordmassor och 
byggnadskonstruktioner är vanliga detaljer i geotekniska utredningar. Av
sikten kan tex vara att kontrollera sättningsförloppct vid vertikal sanddrä
nering för väg- och gatubankar, pålars och spontplankors krokighet eller 
sidorörelser hos spontväggar och jordsliinter. (Rörelser i naturliga eller 
schaktade jordsHl.ntcr kan förebåda skred.) Man kan göra en uppdelning 
av mätningarna i sättningskontroll och sidorörelsekontrol!. 

Särt11ingsko11tro!! av tex husgrunder och andra fundament kan göras 
genom precisionsavvägning av insatta dubbar eller med hjälp av mät
klocka (indikatorklocka) och pegelstång nedslagen till fast morän eller berg. 
Mätklockan, apterad på en på mätobjektet fastsatt konsol, ger med stor 
noggrannhet (100-dels mm) den relativa rörelsen i förhållande till den fixe
rade pegelstången. Om mätklockan placeras på toppen av ett rör, som triis 
över pegelstången, kan samma metod tillämpas för noggrann sättnings
kontroll i bankfyllningar utlagda på kompressibel jord. 

Det hittills vanligaste sättet för rutinmässig kontroll av bank- och mark
sättningar torde vara direkt avvägning av krön-, mark- eller jordpeglar, 
Sådana består i princip av skarvbara stålstänger (tex viktsondst!inger) fast
satta vid fotplattor av durkplåt eller bredflänsiga jordskruvar placerade på 
önskad (dock frostfri) nivå i bankfyllningen, i markytan under banken eller 
pä viss nivå i jordlagret. För att minska de arbetstekniska olägenheterna 
av de uppstickande pegclstängerna vid bankutläggningen kan - vid sten
och blockfri fyllning - markpeglurna utföras med lös pegclstång, som förs 
ned till fotplattan när banken är helt uppfylld. Vid blackigt material är 
pegelmetoden som sådan mindre lämplig men vid användning av lösa 
stänger dock möjlig, om håltagning görs med bergborrmaskin. 

På grund av ovan nämnda olägenheter med pegelmctoden samt för mät
ning under tex fundament med stor utsträckning, oljecisterner etc har bättre 
metoder och utrustningar utvecklats under senare år. 

För sättningsmätning i jorddammar har Statens Vattenfallsverk prövat 
två system som bygger på principen med ett teleskopiskt m1itrör och massiva 
stMringar respektive radioaktiva isotoper utplacerade på olika nivåer i 
fyllningen [33]. Genom att vid olika tidpunkter lokalisera stålringarnas 
respektive isotopernas läge (nivå) med hjälp av i röret nedsänkta mätdon 
för bestämning av densitet eller vattenhalt hos jord respektive radioaktivi
tet kan sättningen på olika nivåer i fyllningen mätas. (Stålringarna regist
reras uv mätdonet som en markant ändring av jordfyl!ningens egenskaper.) 
Noggrannheten hos dessa metoder anses vara ungefär ± I cm. Statens Väg
institut har prövat en metod att med hjälp av magnetiska mätdon nedförda 
i uppborrade hål lokalisera och följa vertikalrörelsen hos i vägbanken inpla
cerade metallkroppar, tex metallnät. 

En annan metod för samtidig mätning på flera nivåer i en bankfyllning 
eller i jorden har utvecklats vid SGI. Härvid används 1 å 2 m långa spiral
slangar, som är sammankopplade med kontakthylsor av mässing och förs 
ned i ett nedsatt foderrör. Nedersta slangen har en bottenpropp, mot vilken 
en sondstång placeras som mothäll, när foderröret dras upp. Vid tillräckligt 
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Fig :393. Slangsättningsmätare, typ SGI I 

lös jord sluts balrummet kring slangen direkt vid röruppdragningen. I annat 
fall måste samverkan mellan slang och jord säkras genom successiv utfyll
ning av mellanrummet med sand i samband med röruppdragningen. Jor
dens (kontakthylsornas) rörelser i vertikalled på olika nivåer följs därefter 
genom upprepade mätningar med ett speciellt lod, som vid kontakt med 
hylsorna elektriskt initierar en summerton. Noggrannheten i bestämning 
av hylsornas nivåändring uppskattas till ±2 mm. Huruvida samma nog
grannhet erhålls beträffande jordlagrets sättning är beroende av hur väl 
jord och slang samverkar i det aktuella fallet. 

Vid SGI har även utvecklats en metod som möjliggör mätning av sätt
ningen i ett obegränsat antal punkter liings en linje under t ex en vägbank, 
en oljecistern eller ett fundament, jfr fig :393 och [32]. Mätnoggrannheten 
anges vara ca ±5 mm. Fördelarna med metoden är framför allt att man 
kan göra upprepade mätningar utan att inverka på pågående byggnadsar
beten eller funktionen hos mätobjektet. Plaströren, som luggs ut i förväg, 
och pegelstängerna kan lämnas kvar intakta för eventuella långtidsobser
vationer. 

Kontroll av sidorörelser i jordlagrets ytskikt eller hos ytligt grundlagda 
fundament kan ske genom direkt teodolitinmätning av observationspunkter 
(dubbar, märken). Indikatorklocka kombinerad med fix och rörlig mät
punkt kan också användas i många fall. Relativa rörelser, tex vid upp
komst av jordsprickor ovanför släntkrön, kan kontrolleras genom noggrann 
avståndsmätning mellan observationspunkter. 

Kontroll av sidorörelser nere i jordlagrcn kan utföras med inklinometer, 
tex den typ av lutningsmätare, som utvecklats vid SGI [35]. Utrustningen 
består av mätrör, mätdon och indikeringsinstrument (kompensator). Mät
röret förs ned i jorden eller appliceras på den konstruktion (tex en spont
vägg) vars rörelse man vill följa. Mätdonet, som sänks ner i röret, är så 
konstruerat att man på respektive mätnivå kan bestämma rörets aktuella 
lutning och riktning, vinkeln mot Jodlinjen respektive vinkeln mellan verti
kalplanet genom röret och en bestämd utg:1ngsriktning. Genom mätning på 
olika nivåer i röret erhålls data för beskrivning av rörets krökningslinje vid 
mättillfället. Absolutläget bestäms antingen genom höjdavvägning och 
teodolitinmätning av rörtoppen vid varje mättillfälle eller - vid mätning i 
jordlager - genom att rörets nederände fixeras vid installationstillfället 
genom drivning till fasta bottenjordlager. Upprepade mätningar ger besked 
om rörets (jordens) förskjutning på olika nivåer - storlek, riktning och 
hastighet - vilket har betydelse för bedömning av tex risken för jordskred 
eller kollaps hos spontväggar etc. Engångsmätning i centrumröret på be
tongpålar är numera ett vanligt inslag i pålningskontrollen för bestämning 
av pålarnas verkliga läge i jorden (lutning och riktning) och krokighet (jfr 
SBN 67: 6483). 

Luftslong tor 

/fäslong fylld med vatten 

·""===;'~Mät!\ropp 
'' GummiblOso 
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:394 Provschaktning 
För bedömning av jordmaterials bearbetbarhet och lämplighet för visst
ändamål är grävning av provgropar med hjälp av schaktmaskiner det säk
raste sättet, eftersom man därvid får en fullstilndig bild av jordlagerföljden,
eventuell skiktning, sten- och blockhalt etc. Vidare kan grundvattentillrin
ningen i gropen studeras och risken för jordflytningsproblem i arbetsskedet
säkrare bedömas. Provschaktningar bör utföras under ledning av erfaren per
son och noggranna anteckningar bör föras under arbetets gång beträffande
alla observationer, som kan vara av betydelse för de nämnda frågorna. För
klassning i schaktbarhetsgrupper kan regelrätta tidsstudier behöva utföras.
Gropväggen indelas efter okuliir bedömning i olika jordartslager och prov
tagning i schaktbottnen och gropväggarna görs på sådant sätt att represen
tativa prover erhålls. Fotografering av gropens väggar och de uppschaktade
jord- och stenmassorna är en värdefull dokumentation liksom noteringar
angående eventuell utförd länspumpning. Om möjligt bör gropen få stå
öppen någon tid för studium av dels grundvattenförl1ållandena, dels even
tuell jordflytning i slänterna. Under perioden görs väderleksnoteringar och
eventuellt görs ny fotografering av sehaktgropens slänter omedelbart innan
gropen återfylls. I många fall kan det vara lämpligt att sumtidigt sätta ned
observationsrör för uppföljning av grundvattenytans årstidsvariation.
Beträffande provtagning för undersökning i speciellt hänseende, hänvisas
till respektive avsnitt i handboken. 

:395 Vibrationsmätning 
I samband med sprängnings-, pålnings- och spontningsarbeten måste ofta
kontroll av markskakningarna i omgivningen utföras. För dylika undersök
ningar används vibrationsmätare, oftast direktregistrerande vibrationsskri
vare, som mäter både amplitud och frekvens hos vibrationerna i jorden. 

:396 Korrosionsundersökningar 
I geotekniska utredningar ingår ibland bedömning av korrosionsrisken för
tex stålpålar eller stålrörsledningar i jord. De undersökningar som utförs
till ledning för bedömning av korrosionsrisken är dels fältundersökningar av
tidigare beskrivet slag (kartläggning av jordlagerföljd, grundvattenförhål
landen etc), dels laboratorieundersökning av jordprover. Härvid bestäms
jordarten, pH-värdet, resistiviteten och elektrokemiska potentialen (eK)
samt ibland även klorid- och sulfathalten. Ett särskilt instrument för fält
bestämning av jordens rcsistivitet och potentialer samt i viss mån dess
salthalt, den s k korrosionssonden beskrivs i [36]. Korrosionsproblemet
behandlas i bl a [37J-f40J. Den sistnämnda, Korrosionsinstitutets bulletin
nr 59 »Korrosion i jord», behandlar de allmänna geologiska, kemiska och
elektrokemiska aspekterna på problemet och den följs upp med bulletin nr
60 »Katodiskt skydd av konstruktioner i jord». Bulletin nr 59 innehåller en
omfattande förteckning över handböcker och artiklar angående korro
sionsfrågor. 

:4 Laboratorieundersökningar 

Upptagna jordprover analyseras på laboratorium i den omfattning som
krävs för den aktuella problemställningen. Utöver jordartsklassificering (be
nämning), som regelmässigt görs av alla prover, utförs olika bestämningar
av de geotekniska egenskaperna beroende på bl a jordartstyp och typ av
prov, dvs stört respektive ostört. S kfu/lständig rutinundersökning omfattar
sålunda även bestämning av skrymdensitet (volymvikt), vatten!talt och 
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Jinlekstal samt fallko11försök (för bestämning av den odränerade skjuvhåll
fastheten). Sådana undersökningar utförs på ostörda prover av kohesions
jord och är normalt nödvändiga för bedömning av bl a stabilitetsproblem. 
Föreligger sättningsproblem i kohesionsjord måste dessutom kompres
sionsförsök utföras på några ostörda prover från lämpligt valda nivåer i 
jordlagret för bestämning av kompressionsegenskaperna; kompressio11si11dex 
(e2) och ko11solideri11gskoefficienr (cv•tal). 

Bland övriga relativt vanliga bestämningar kan nämnas: tryck- och 
skjuvförsök (för hållfasthetsbestämning), sikt11ingsa11alys (för besW.mning av 
kornfördelning), packningsförsök, bestämning av kapillär stighöjd (för tjäl
farlighetsbedömning) samt bestämning av halt av organiskt material. 

Beträffande innebörden av ovanstående uttryck samt jordarternas geo
tekniska egenskaper i övrigt jämte beskrivning av laboratoriemetoderna 
hänvisas till kap 171 samt [41]. 

:5 Redovisning av undersökningsresultat och 
geotekniska rekonunendationer 

:51 Allmänt 

En geoteknisk utredning sammanfattas och redovisas vanligen i ett s k 
geotekniskt utlåtande. Detta består av en textdel och en bilagedel. 

Textdclcn kan betraktas som huvudhandling i det geotekniska utlåtandet. 
Bilagcdelen består av redovisningsritningar, tabeller och diagram över re
sultaten från fält- och laboratoricundersökningen, beräkningsbilagor samt 
eventuella arbetsritningar för pålning, schaktning och spontning etc. Text
delen innehåller bl a geoteknikerns utvärdering av erhållna undersöknings
resultat och hans bedömning av föreliggande geotekniska problem samt 
rekommendationer till grundläggningsätt och jordförstärkningsätgärder. 
Eftersom det geotekniska utlåtandet skall läsas och kunna tolkas entydigt 
av alla i projekterings- och byggprocessen inblandade parter är det nödvän
digt att nomenklatur och redovisningssätt är samma, oavsett vem som gjort 
utredningen. Som tidigare nämnts har Svenska geotekniska föreningen 
(SGF) utarbetat vissa anvisningar i detta avseende. Vidare har Statens väg
verk i sin verksamhctshandbok (Ao 110:I kap 2.4.3.03.4) gett anvisningar 
för redovisning vid utredningar för verkets räkning. Kungl Byggnadsstyrel
scns Bta-meddelanden 1961: 2 och 3 samt Svensk Byggnorm, SBN 67 
(kap 23: 122) innehåller vissa föreskrifter beträffande sakinnehallct i ut~ 
låtanden inom husbyggnadsfacket. 

Förutom enhetlighet i uppritningssätt och nomenklatur bör man efter
sträva att uppställningen av textde!en systematiseras och ges en logisk upp
byggnad, så att inga väsentliga frågor blir bortglömda. Det geotekniska ut~ 
lätandets utformning och omfattning måste dock alltid bli beroende av upp
dragets och undersökningsobjektets karaktär. I viss mån inverkar dessutom 
även sättet för upphandlingen av utredningsuppdragen, se [7]. 

:52 Redovisningsritningar 

Till grund för den kvalificerade geotekniska bedömningen av grundlägg
ningsförhållandena i undersökningsområdet läggs i första hand resultaten 
frå.n de utförda undersökningarna. Dessa resultat sammanställs och presen
teras på redovisningsritningar samt i tabeller och diagram. 

Planritningarna ska ge en översiktlig information om topografin, läge 
och typ av alla utförda undersökningar, utsträckningen i plan av det till
tänkta byggnadsobjektet samt övriga detaljer av betydelse för utredningen. 
Ritningarna upprättas lämpligast med grundkartan (i skala 1: 1 000 eller 
1: 2 000) som underlag och förutom borrhålsbeteckningar etc införs komplet-
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terande uppgifter beträffande befintliga och planerade huskroppars läge, 
fundament för broar, väglinjer och vägområden, befintliga och planerade 
rörledningar och kablar i jord, högspänningsledningar, öppna diken etc. 
Markering (med färg eller linjering) av berg- och moränområden, sankmark 
och liknande är av stort värde och ger en direkt geoteknisk information till 
den som läser ritningen. För systematisk planredovisning av jordarts- och 
jorddjupsförhållanden på plankartor i samband med geologisk-geoteknisk 
kartering hänvisas till de specialbeteckningar som återfinns på SGF:s blad 
nr 5 och 6. 

Allmänt gäller att utsättningslinjer för fältundersökningar ska vara fixe
rade till Hi.ge via koordinatuppgifter eller måttuppgifter relativt beständiga 
terrängföremål, tex polygonpunkter, tomtrör, husgrunder, kraftlednings
fundament etc. Dessa data måste även anges på planritningarna så att 
återutsättning kan ske i byggstadiet eller vid en komplctteringsundersökning. 
På planritningar visade stakningslinjer för vägar, vatten- och avloppsled
ningar, tunnelsträckningar etc bör definieras genom hänvisning till aktuella 
förslagsritningar (nr och datering) eller andra projektbeskrivningar. 

Sektionsritningar ska i första hand visa markytans kontur (ttlla bryt
punkter) längs undersökningslinjerna samt resultaten av utförda fältunder
sökningar och huvudparten av laboratorieresultaten. Dessutom bör vissa 
konstruktionsdata för det planerade byggnadsobjektet anges, tex avsedda 
nivåer för underkant källargolv, grundplattor och pålplintar, profillinjer 
och tvärsektioner för vägar, vattengångar för rörledningar och trummor, 
planerade nivåer för uppfyllningar och avschaktningar etc. 

:53 Geotekniskt utlåtande (textdelen) 

Textdelen till ett utlåtande avseende detaljundersökning kan principiellt 
spaltas upp i följande innchiillsavsnitt: 

1 Uppdragets omfattning 
2 Projektbeskrivning 
3 Befintliga byggnadsverk mm 
4 Utförda undersökningar 
5 Grundförhållanden 
6 Geotekniska problemställningar 
7 Geotekniska rekommendationer 
8 Arbetstekniska synpunkter 
9 Kompletterande undersökningar 

10 Slutord (eventuell sammanfattning) 

Tillämpningen av ovanstående indelning måste varieras och anpassas från 
fall till fall beroende främst på det aktuella projektets art. Punkterna 6 och 
7 kan tex ofta inte skiljas åt utan måste behandlas sammantagna. Förhållan
dena blir nämligen olika om det tex gäller en bro eller ett enda hus respektive 
ett helt vägföretag inklusive broar och trafikplatser eller ett stort exploa
teringsområde. Översiktliga undersökningar kräver likaledes särskild rcdo
visningsform. 

I det sistnämnda fallet kan det ibland vara tillräckligt att som komple
ment till redovisningsritningar och övriga bilagor lämna en rapport omfat
tande punkterna 1-5 enligt ovan jämte allmänna synpunkter på undersök
ningsområdets lämplighet för avsett ändamål. 

I utlåtanden för större projekt kan som regel endast punkterna 1-5 och 
10 vara gemensamma, varvid 2 och 5 görs översiktligt beskrivande. De 
olika delarna av ett exploateringsområde eller ett väg- eller VA-företag bör 
sålunda särbehandlas (eventuellt i separata delutlåtanden) med detaljerad 
tilläggsbeskrivning beträffande punkterna 2 och 5 och fullständig behandling 
av punkterna 6-9. 
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Följande generella synpunkter beträffande sakinnehållet kan läggas till 

grund för utformning av utlåtanden oavsett objekt eller utredningsskede. 
Innehåll i och uppställning av utlåtanden för speciellt husbyggnadsobjekt 
behandlas utförligt i [42]. 

Uppdragets omfa1t11i11g 

Följande bör alltid anges: aktuellt undersökningsobjekt, planerings- eller 
projekteringsskede, utredningsmål (översiktlig eller detaljerad undersök
ning) samt huruvida uppdraget omfattar såväl fält-, laboratorie- och redo
visningsarbete som bearbetning av resultaten och avgivande av geotekniska 
rekommendationer. 

Projektbeskrivning 

Projektbeskrivningen görs så utförlig, att Hisaren av utlåtandet får en klar 
uppfattning om huvuddragen i projektet. I förekommande fall anges gäl
lande förslagsritningar med uppgift om firma eller myndighet, ritnings
nummer och datering (senaste reviderlngsdatum). Saknas förslagsritningar 
eller andra handlingar som definierar projektet görs beskrivningen mer 
detaljerad. 

Befintiiga byggnadsverk mm 

Befintliga byggnader, järnvägar, vägar, broar, underjordiska rörledningar 
etc inom undersökningsområdet eller belägna så nära att de kan påverkas 
vid utförandet av det planerade projektet anges och beskrivs beträffande 
grundläggningssätt och tillstånd (tex inträffade sättningar o d). Brunnar 
och vattentäkter redovisas. 

Utförda 111ulersökni11gar 

Tidsperiod(er) och namn på ansvarig arbetsledare för fältundersökningen 
anges liksom tillämpade metoder och typer av utrustning; exempelvis el
eller bensinmotordrivna vridaggregat vid viktsondering, förfarande vid 
hejarsondering (metod A eller B), kolvborr (Stl eller StII), vingborr med 
eller utan foderrör och skyddskåpa, utrustning för grundvattenobservation 
etc. Vidare anges utgängsdata för avvägning (höjdsystem och fixpunkter) 
samt baslinjer för utsättning och inmätning. Tidigare undersökningar i det 
aktuella området beskrivs och infogas lämpligen i redovisningen, antingen 
som bilagor eller genom överföring helt eller delvis till de nya ritningarna. 
Upprättade redovisningshandlingar av olika slag (ritningar, tabeller och 
diagram) anges - eventuellt i särskild förteckning efter försättsbladet -
med respektive nummerserier. 

Grundförlu1llanden 

Beskrivningen bör innehålla dels en översikt av områdets topografiska och 
geologiska karaktär, dels en detaljbeskrivning av jordlagerföljden och i före
kommande fall även djup till berg samt grundvattenförhållandena. Speciellt 
betydelsefulla geotekniska förhållanden påpekas, tex överkonsolidering hos 
lera, artesiskt grundvatten eller dåligt berg. 

Geotekniska problemstiill11i11gar 

Områdets lämplighet för det avsedda projektet anges sammanfattningsvis. 
Stabilitets~ och sättningsförhållandena för fundament, uppfyllningar och 
schaktningar inom området behandlas detaljerat liksom dränerings- och 
länshållningsfrågor. 

Geotekniska rekommendationer 

För i projektet ingående grundläggningar föreslås tckniskt~ekonomiskt 
lämpligaste metod samt anges eventuella tekniskt godtagbara alternativ. 
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Förslagen specificeras beträffande bl a nivå och tillåtet grundtryck för 
plattor och plintar, typ av pålning (stöd-, friktions- eller kohesionspålar) 
och ungefärlig pållängd etc. Behov av provslagning eller provtryckning av 
pålar anges. Speciella förutsättningar eller nackdelar vid föreslagna metoder 
påpekas, särskilt om alternativ anges, tex behov av undervattensarbete, 
permanent spant eller erosionsskydd, risk för extremt korta eller ojämna 
pållängdcr, dålig sidostabilitet för pålar, eventuellt behov av injektering av 
berggrunder etc. Krävs kontrollåtgärder av speciellt slag unges såväl för
farande som konsekvenser och handlingsprogram i det fall kontrollen ger 
ogynnsamt resultat. För väg- och gatubankar och andra uppfyllningar anges 
på samma sätt lämpliga förstärkningsåtgärder med hänsyn till stabilitets
och sättningsförhållandena. Några normer för »tillåtna>> eller »acceptabla)} 
sättningar finns inte för närvarande, vare sig för husbyggnader eller kör
banor. Förhållandena bör därför redovisas i detalj beträffande väntade 
sättningars tidsförlopp och variation i plan, eftersom behov och typ av åt
gärd ofta beror mer på risken för ojämna sättningar än sättningarnas ab
solutbelopp. 

Förutom de direkta rekommendationerna anges huruvida det tänkta pro
jektets genomförande kan medföra några oHl.genhetcr för omgivningen (tex 
försämrad totalstabilitet) eller skador på befintliga byggnadsverk, brunnar, 
ledningar i jord etc genom exempelvis permanent sänkt grundvattennivå 
eller rörelser i jordlagren. 

Arbetstelwiska synpunkter 

För schaktningsarbeten i jord anges tex hur djupt man med viss släntlut
ning kan schakta utan spant i kohesionsjord (utan eller med vatten till viss 
nivå i gropen), länshållningsmetoder, risker för och lämpliga åtgärder mot 
hydrauliskt grundbrott, bottenuppluckring och slänterosion, eventuella 
restriktioner beträffande uppläggning uv schaktmassor eller byggnads
material invid schaktgropens släntkrön, behov av särskilt förfarande och 
kontroll vid schaktningens bedrivande, eventuell skaderisk vid tillfällig 
grundvattensänkning genom länshållning etc. Som komplement till redo
visningsritningurnu och jordlagerbeskrivningen bör jordens lagringstiithct 
och konstaterad eller indikerad blockförekomst anges. 

I den mån bergart och bergkvalitet undersökts, anges förh:illunden som 
väsentligt påverkar sprängningsarbetet, tex vittringsgrad samt sprickor, 
slag och krosszoner. 

För pålningsarbeten anges speciella förhållanden beträffande jordarter, 
lagringstäthet och blockinnehåll, som kan försvåra neddrivningen av 
pålarna till avsett djup. Särskilt bör påpekas eventuell risk för icke godtag
bara pålstopp i fasta eller sten- och blockrika jordlager, som underlagras 
av icke bärkraftig jord. Förekomst av släntberg eller block på stoppnivån 
anges till ledning för bedömning av behovet och typ av bergsko. Eventuella 
skaderisker för omgivande bebyggelse eller närliggande befintliga fundament, 
rörledningar etc på grund av vibrationer eller jordundanträngning vid pål
slagningen framhålls och lämpliga åtgärder anges, tex inventering i förväg 
av befintliga sprickor i byggnader och kontrollmätning av vibrationerna vid 
arbetets igångsättning (gäller även för sprängningsarbeten), kontrollmätning 
av rörelser i jorden samt vid behov upptagning av lerproppar. 

Behovet av detaljerade föreskrifter för arbetsutförandet varierar från full 
till fall men måste alltid anses vara stort vid djupgrundläggningar i städer 
och tätorter, där flera detaljer utöver de ovan nämnda även måste behandlas 
och där byggnadsnämnderna kan ha särskilda föreskrifter eller synpunkter 
som måste beaktas. 

Kompletterande undersiikningar 

Om några frågor av väsentlig betydelse för utredningen som helhet eller det 
aktuella etappmålet kräver ytterligare undersökningar anges detta. Härvid 
bör åtskillnad göras mellan vad som erfordras för slutligt ställningstagande 
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till grundläggningsmetoder och objektutformning i övrigt och sådant som 
främst erfordras med hänsyn till byggskedets problem. Det sistnämnda kan 
i många fall med fördel vänta tills fullständiga förslagsritningur föreligger, 
så att undersökningsprogrammet kan detaljanpassas för det kommande 
byggnadsarbetet. Kompletteringen måste dock utföras så tidigt att resul
taten kan biläggas anbudsunderlaget vid entreprenadarbete. 

Slutord 
Utlåtandetexten kan i vissa fall behöva avslutas med en sammanfattning 
av för- och nackdelar med diskuterade alternativa förslag och i förekom
mande fall anvisning om lämpligare planläge eller ändrad utformning av 
objektet. Vidare kan synpunkter och hänvisningar av speciellt slag intas 
under denna rubrik. 

Litteratur 

[IJ Kungl byggnadsstyrc!sens Bta-mcddclandeu: 
196 I: I Anvisningar angJende ytavviig11i11g av tomter och bygg11odwmrtlde11 för bygg
nader, som mjöres genom byggnadsstyre!sens J/Jrsorg. 
1961:2 A11vis11i11gar a11g/iende preliminår gmndwulersölming för byggnader, som 
utföres genom bygg11adsstyrelse11s försorg. 
1961:3 A11oisni11gar ang,lende gru11d11ndersöknillg för byggnader, som utJUres genom 
byggna,lsstyrdsens JUrsorg. 

[2] Geotekniska 1111dcrsUk11ingar för broar. Statens viigvcrk. Auvisning 2.69 TV 107. 
Stockholm 1969 

[3] SVR:s plananvisningskommittC: Reko1111m•näatio11cr för tekniska och ekonomiska 
utredningar vid upprättande av planjörsla{f. Del 1 Grwulj(Jr/uilla11de11. Byggforsk
ningen. Rapport R50: 1970. Stockholm 1971 

{4] Flodin, N: Anvfs11i11gar för Geotekniska i11stft11tet~ Jiilt1111dersök11i11gar. Del J. U11-
dcrsök11ingarnas pla11/tigg11i11g och omfaltnillg. Su11dcri11gsmetoder. Vingborrning. 
Provtagning. UppgUrande av borrningsrimingar. Sto.tens gcotekniskn institut. Med
delande nr 4 (2:a uppi). Stockholm 1961. (Utgången, Under omarbetning för ut
givning som Meddelande nr 8) 

[5) Kihlblom, U: Flygbi!dstolk11ing för jordartsbcstt111111i11g. Stockholm 1970 
[6] Staten5 geotekniska institut: Flygbildstolk11i11g som /ijä/pmcde/ ofri övel'siktliga 

gnmdwulers/Jk11ingar. 1. Flygbi/dstolk11ing för jordartsbl's/ämning vid samltiills
p/a11eri11g 1-2 (Kihlblom, U, Vibcrg, L och Heincr, A). 2. hh>ntifirrillg av berg och 
bedömning a11 jorr/djup med hjälp av flygbilder (Kihlblom, U). Silrtryck och prcl 
rapporter nr 30. Stockholm 1970 

[7] Upphandling uv geoteknisko 11tred11i11gur. A1111is11ingar och ko111111c11tarer. Svenska 
geotekniska föreningen. Stockholm 1971 

[SJ Standard pisum .mmplint:. A repor! by the Swl'flish commil/{'e 011 pistan m111pli11g. 
Swedish gcotcchnica/ instilute. Procecdings nr 19. Stockholm 1961 

[9] Kallsteuius, T: Studil's 011 clay samples taken wilh sta11dun/ pis/011 sampler. Swcd• 
ish gcotechnical institute. Proceedings nr 2J. Stockholm 1963 

[!OJ Kallstenius, T och Hallen, A: Anvisningar för Geotekniska illsti111tcts Jiilw11d(•r
sök11i11gar. Del 2. Provtagning med Standardkolvborr St l. Statens geotekniska 
institut. Meddelande nr 6. Stockholm 1963 

[11] Kjcllman, W, Kallstcnius, T och Wagcr, O: Soil sampler witll meta/ joils. Dei•ice 
for taking 1mdiswrbed samp/cs oj very grear le11g1/i. Swcdish gcotechnical insti
tute. Proccedings nr 1. Stockholm 1950 

[12] Cad!ing, L och Odcnstad, S: The vane borer. An apparatus for de1cr111i11i11g the shear 
srrength oj clay soils directly ifl the ground. Swcdish gcotechnical institute. Proceed
ings nr 2. Stockholm 1950 

[13] MCnard, L: Calcu/ des tassemems. Centrc d'Ctudes gCOtcchniqucs. Paris 1967 
[14] MCnard, L: Rege/nfiir die A11well((1111g der Pressiometerteclmik 1111d die A11swert1111g 

der Resulrare Jiir Grii11d1111gsberecl1111111ge11. Anweisungcn dcs Ccntrc d'Ctudcs gto
techniques. Paris 1967 

[15] Milllcr, H: Baugrund1111ters11c/11111g mit dem Pressiometerverfahren nach Minard. 
Dic Bautcchnik 9/1970, s 289-295. Berlin 

[16] Dahlberg, R: Pressiometern. Rcscrapport från ett stu<liebe~ök vid Tcchniqucs 
Louis MCnard i Paris. BFR maj 1970 

[17] Seismikdag 1969. Symposi11m 011ord1wt av S1•emkugeotek11iskafiire11inge11 ,len 22 
april 1969. Statens geotek";~ka institut. Särtryck och prel rapporter nr 33. Stock
holm 1970 

221 



Avd 17 Geoteknik 178:5 
[18] Hasselström, B: Water prospecli11g and rock i11vestiga1io11 by t!ie scismic mähod. 

Geoexploration v. 7, 1969. Trondheim 
[191 Hcnke, K F, MUiler, H och Buchholz, R: Einsatz du Refraktio11sst!ismik in der 

Bode11erku11d1mg beim Strasse11ba11. Strassenbau und Strasscnverkehrstechnik, Heft 
87. Bonn 1969 

[201 Thurner, H: Rapport om utredning beträffande seismiska 1111dersök11ingar m·d väg• 
prajekteri11g. Statens vägverks pub! TV 113. Stockholm 1971 

[21] Tullström, H: Geoelektrisk i111dersUk11i,tgav Bru11lcebergsiise11 vid A11t1ma i Sollentuna 
kommun. Geologiska föreningens förhandlingar. Nr 493, band 80. Stockholm 1958 

[22] Sorgenfrei, T: Geoelektriske mulersogelser i Dmunark og Skiim: J(JJ3. Danmarks 
geologiske undersogelse. Serie III, nr 32. Köpenhamn 1955 

[231 Bhattacharya, P K och Patra, H P: Direct current geoelectric soum/ing. Amsterdam 
1968 

[24] Kunetz, G: Principles of direct c11rre111 resistivity prospccti11g. Gebriider Borntrreger. 
Bcrlin-Nikolassce 1966 

[25) Knllstenius, T och \Vallgrcn, A: Pore water pressure mea:wrement in field itwestiga
tions, Swcdish geotechnical institute. Proceedings nr 13. Stockholm 1956 

l26] Lundström, R och Stenberg, R: Jonl-brrgborrning och bergindikering. Teknisk 
tidskrfft 93: 6. Stockholm 1963 

[27] Odcmark, N: U11dersökni11g av elasticitrtsl.'gellskaprrna hos olika jordarll•r samt 
teori för baäkning av bdiiggningar enligt elas/icitetstrori11. Statens viiginstituts 
meddelande nr 77. Stockholm 1949 

[28] Kummcncje, 0: F11T1da11wllfering av oljetank i Dra111111e11. Norges geotckniskc 
institutt. Publikasjon nr 12, Oslo 1956 

[29] Bjerrum, L: Re/asjo11 mel/0111 må/te og berrgnede setninger av byggverk pll ll'ire og 
sand. NGF-foredraget. Oslo 1965 

[30] Janbu, N, Bjcrrum, L och Kjrernsli, B: Veiledning i•l.'d /osni11g at• j1111da11w11teri11gs
oppgaver. Norges geotekniske institut!. Publikasjon nr 16. Oslo 1956 

[31] Bjerrum, L och Eggestnd, Å: lnterpretatio11 oj /oadi11g lf'St 011 smul. Contribu
tions to thc European conforcncc on soi! mcclrnnics and foundation engineering, 
Wiesbadcn 1963 

[32] IVA:s pålkommission: Förslag till auvimingar för provpii/ning oeh enkel proi,belast-
11ing. Särtryck och preliminära rapporter nr 11, andra upplagan. Stockholm 1970 

[33] Bernel!, L: Discussio11. 8. International congrcss on !arge dams, Edinburgh 1964. 
Vol 5, s 506-509 

[34] Bcrgdahl, U: Ny metod/Ur 111iit11ing av sättni11gar hos ba11kfyll11m!l.'r på kompressibla 
jord/ager. Väg- och vattenbyggaren nr 3, 1966, s 102-104. Stockholm 

[35] Kallstenius, T och Bcrgau, W: /11 situdetermi1111lio11 oj horizontal grourul 111ove1m•11ts. 
Contributions to the firth internntional confercnce on soil mcchanics and foundn
tion engineering, Parl~ 1961. Statens geotekniska institut. Särtryck och prcl rnp
porter nr 3. Stockholm 1961 

[361 Södcrb!om, R: Salt in Sw,•dtsh clays and its i111porta11ce for quick clay formation. 
Remlts from some Jield and laboratory stlld/l•s. Swedish geotcchnical institute. 
Proceedings nr 22. Stockholm I 969 

[37] Rosenqvist, I Th: Korrosjon av st/ilpder, Norges geotekniskc institutts publikasjon 
nr 8. Oslo 1955 

[38] Bergfelt, A: Undersökning av korrosionsl'isker I lera. Statens nämnd för byggnads
forsknings handlingar, nr 28. Stockholm 1957 

(39] Jerbo, A: /solcrmatrrial inom f ros/skydd.rtck11ike11 - geokemiska synpunkter. Statens 
järnvägars centralförvaltning, GcotcJ...nisJ...a kontoret. Mcddcla11dc nr 23. Stockholm 
1970 

{40] Laurcnt, G: Korrosion i jord. Korrosionsinstitutcts bulletin nr 59. Stockholm 1970 
[41] Svenska geotekniska föreningen, SGF: Förslag till geotekniska laboratoriemwis-

11i11gar, del 1-ll. Del 5: Packningsegenskaper, utgiven 1971 som Byggforskningcns 
informationsblad B2: 1971. (Övriga delar beräknas utkomma under 1972-73) 

[42] Hansbo, S: Utformning av det geotekniska mliitmulet, Väg- och vattenbyggaren, 
nr 3, 1970. Stockholm 

222 



Rättelser och kompletteringar till 176: 321 sid 167 

Formeln för tjäldjupet i m 

S=S0 -Sv= VFMc-tGMc/2 (3) 

är inte matematiskt korrekt, men har använts alltsedan den lanserades i 
denna form av Beskow i den tidigare upplagan av BYGG. Den korrekta for
meln har följande utseende 

S= S0 -Sv= JfMc<F-kGtSv) (3 a) 

där k är en konstant. 

Formeln har förmodligen förenklats enligt (3) av Beskow, då (3a) medför 
väsentligt mer räknearbete. Empiriskt har dock formeln (3) visat sig väl fylla 
sin uppgift. 

Sedan det upptäckts att formeln inte är teoretiskt korrekt har dock kon
trollberäkningar av differenserna mellan den praktiskt anviindbara och den 
teoretiskt riktiga formeln gjorts (civilingenjör Claes-Göran Stadier). Beräk
ningarna har utförts för fyra klimatområden (se tabell: 321 a) och en morän 
med Å=2,09 W/m°C. 

Tabell :321 a. Data för i beräkningen ingående klimatområden 

F G 
Klimatområde ,·c °C/m 

3,6·10'X 3,6·103 x 
Södra Sverige 12000 4 1440 
Mellansverige 25000 2,5 2880 
Norrland 40000 1,S 3600 
Extrem 100000 0,5 7200 

Beräknat tjäldjup framgår av tabell ;321 b 

Tabell :321 b. Beräknat tjäldjup i m 

Område 
Enligt 
formel (3) 

Enligt korrigerad 
formel (Ja) 

Differens 
m 

Södra Sverige 
Mellansverigc 
Norrland 
Extrem 

1,02 
1,73 
3,03 
5,90 

0,85 
J,67 
3,16 
6,02 

+0,17 
+0,06 
-0,13 
-0,12 

20 
3,6 
4,1 
2,0 

Av tabellen framgår att differenserna är små. Metoderna förefaller framför 
allt skilja sig vid låga värden på köldmängden kombinerat med hög tempera
turgradient. I södra Sverige är valet av klimatdata och temperaturgradient av 
stor betydelse. En ändring av dessa storheter ger stort utslag och är mer avgC~ 
runde än det teoretiska felet i formeln. 

Ingenting tyder alltså på att man även i fortsättningen inte skall kunna an
vända den sedan många är inarbetade beräkningsmetoden, då den även em
piriskt visat sig hälla måttet, 

Sedan Bygg huvuddel 1B gått i tryck har en annan bcräkningsmetod, men 
som bygger på samma teoretiska underlag, lancerats av Sv Skaven-Haug.1 

Metoden är ännu endast i ringa omfattning empiriskt utprovad i Sverige, 
men torde alternativt kunna användas. 

1 Skaven-Haug, Sv: Dime11sjoneri11g au Jrostf11ndamelller, Fryseuarme og jorduarme.
Frost i jord 1971: 3. Oslo. 
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