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FÖRORD 

Kostnader för grundläggning är ofta onödigt stora, då 

man inte utnyttjar jordens egenskaper optimalt eller 

med felaktigt arbetssätt orsakar fördyringar i bygg

skedet. För att komma till rätta med en del av dessa 

förhållanden påbörjades vid SGI 1976 ett projekt med 

rubriken "Funktionsanpassad grundläggning i fast jord 11 
• 

Våren 1977 erhöll SGI anslag från Byggforskningsrådet 

för projektet, som var uppdelat i 5 delprojekt. 

Delprojekt 1, som redovisas här, omfattar sammanställ

ning av utländska grundläggningsnormer och tidigare 

erfarenheter. Under projektets gång har huvudvikten lagts 

på utländska normer. Vid utredningen har sådana uppgifter 

prioriterats, som kan vara värdefulla för det fortsatta 

normarbetet för Svensk byggnorm (SBN) 85. Därför har även 

lös jord behandlats i viss omfattning, speciellt i bygg

skede och i samband med jordförstärkning, trots att pro

jektets inriktning varit fast jord. 

Till alla som bidragit till projektets genomförande 

framför vi ett varmt tack. 

Linköping i mars 1982 

Per Lennart Svensson Elvin Ottosson 
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BAKGRUND 

Dagens metoder vid grundläggning är i vissa fall oekono

miska. Orsaker till detta är att grundläggningssätt ofta 

väljs slentrianmässigt på projekteringsstadiet, utan 

att jordens egenskaper till fullo utnyttjas och brist på 

tekniska-ekonomiska analyser. 

I byggskedet får man, pga felaktigt arbetssätt med 

nedsättning av jordens bärförmåga ofta ändra till dyrare 

grundläggningssätt eller göra onödigt stora urgrävningar 

och återfyllningar till följd av tillrinnande grundvatten 

etc. 

Orsaken till detta är tillsammans med okunnighet om hur 

jord fungerar att regelsystem för hur jordens egenskaper 

skall bestämmas och utnyttjas på bästa sätt saknas, lik

som hur man förfar då komplikationer tillstöter i bygg

skedet. Vi har ett mycket väl fungerande regelsystem 

när det gäller grundläggning på spetsburna pålar. Detta 

kan ha bidragit till att denna grundläggningsmetod är 

så dominerande. 

Detta projekts syfte har varit: 

- att inhämta information om andra länders grundläggnings

normer och regelsystem för att kunna använda "de bästa" 

delarna av dessa i Sverige. 

att ur dessa normer sammanställa angivna metoder för 

sättningsberäkningar för att kunna lämna rekommenda

tioner för sättningsberäkningars behandling i framtida 

svensk byggnorm. 

- att ur dessa normer sammanställa angivna karakteris

tiska jordartsparametrar/normvärden för att kunna lämna 

rekommendationer för behandling av jordartsparametrar 

(karakteristiska värden/beräkningsvärden/normvärden) 

i framtida svensk byggnorm. 
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Projektet har inriktats på området fast jord (starkt 

.. k oliderad lera och friktionsjord) men även lösover ons 
jord behandlas i viss omfattning, speciellt i byggskede 

och i samband med jordförstärkning. 

Erfarenheter från de inventerade normerna förväntas ge 

värdefull vägledning för framtida svenskt normarbete. 

Vidare "kan \unskap om andra länders normsystem vara an

vändbar2i byggexporten. 
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1 UTLÄNDSKA GRUNDLÄGGNINGSNORMER 

1.1 Val av normer 

Vid val av normer-har följande eftersträvats: 

0 Olika uppläggning och innehåll 

@ Väl genomarbetade och i praktiken fungerande normer 

e Geografisk spridning 

~ Länder med väl utvecklade regelsystem men ej i form 

av normer har uteslutits. 

Ur ett antal inventerade normer har följande valts för 

närmare studium: 

~ Tjeckoslovakiska normen, som representerar öststats

modellen med detaljerade föreskrifter både för till

låtna sättningar, beräkningar och i viss mån bygg

skedet. 

o Västtyska normen, som är av handbokskaraktär. 

0 Danska normen som är väl avvägd men med låg detalje

ringsgrad och som arbetar med partialsäkerheter och 

funktionskrav liksom den kommande svenska. 

o Brittiska normen som ger föreskrifter och anvisningar 

i löpande text och som ingående behandlar byggskedes

geotekniken. 

e Kanadensiska normen som är integrerad i den allmänna 

normen och kommer från ett land utanför Europa. 

1.2 Jämförelsesätt 

På grund av normernas olika uppbyggnad är det svårt 

att göra direkta jämförelser dem emellan. 

De inventerade normernas kapitelindelning och detalj

strukturering framgår ur bilagorna nr 1-5. I dessa 

bilagor sammanfattas normerna med respektive norms egen 

uppbyggnad som bas. Tjeckoslovakiska normen (Bilaga 1) 

har, med tanke på språksvårigheten, i detta sammanhang 

valts att i översättning redovisas i sin helhet. 
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För att enklare kunna göra direkta jämförelser har 

här valts att kortfattat presentera norminnehållet 

omstrukturerat under nedanstående rubriker. 

~ Norm (land, normbeteckning, etc) 

@ Normens allmänna uppläggning (detaljeringsgrad, an

visningar, råd, beräkningsanvisningar, hänvisningar, 

etc) 

-~/l• Giltighetsområde (typ av konstruktion/byggnad, plat

tor, sulor, plintar, pålar .... ) 

~ Projektklasser (om sådana finns, beskrivning av dessa 

och hur hänsyn tas därtill) 

~ Säkerhetsfaktorer/betraktelser (funktionskrav) 

@ Sättningar (belastningar, lastspridning, karakteris

tiska parametrar, sättningsberäkningsmetoder, till

låtna sättningar) 

e Bärförmåga. (belastningar, karakteristiska parametrar) 

säkerhetsfaktorer, stabilitetsberäkningar, total

stabilitetsfrågor) 

@ Jordartsparametrar (karakteristiska värden, "norm

värden", hur och när får "normvärden" användas) 

Kontrollmetoder/utförande (byggskedesgeoteknik) 

--F·e Normens användning i praktiken (byggnadslov m m) 
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1. 3 Tjeckoslovakiska normen 

Tjeckoslovakiska normen - CSN (4 st normer 169 sidor 

grundläggning). 

CSN 73 1001 Undergrund under grundplattor (64 sidor) 

CSN 73 1002 Pålade fundament (2 7 sidor) 

CSN 73 0036 Seismisk belastning av byggnader ( 45 sidor) 

CSN 73 0037 Jord- och bergtryck mot byggnadskonstruk-
tioner (33 sidor) 

1 . 3 • 1 Normens allmänna uppläggning 

Normerna är relativt detaljerade och därmed något svår

överskådliga. Anvisningarna är i såväl löpande text 

som i form av beräkningsformler, tabeller och diagram. 

Den hänvisar till andra normer såsom utförande av geo

undersökningar. 

1 . 3. 2 Giltighetsområde 

Normen gäller de flesta byggnader och jordar. Undan

tagna är jordkonstruktioner, vattenbyggnader, broar 

med större spännvidd än 20 m. Normen är en minimistan

dard och man tillåter avvikande lösningar om man kan 

visa att dessa är bättre än de normenliga. Normen be

handlar såväl plattgrundläggning som pålning. 

1 . 3. 3 Projektklasser 

Tre projektklasser finns 

Projekt Beräkningsmässig grundpåkänning 

a) Okomplicerade bygg Direkt ur tabell 
nader & enkla grund
läggningsförhållan
den 

b) Komplicerade byggna Genom beräkning med tabel
der & enkla grund lerade jord~rtsparametrar 
förhållanden eller 
okomplicerade bygg
nader i svåra grund
förhållanden 

c) Komplicerade byggnader Genom beräkning med statis-
i svåra grundförhållanden tiskt bearbetade jordarts

parametrar, bes_tämda genom 
provning. 
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1 • 3 • 4 Säkerhets faktorer 

Säkerhetsfaktorer väljs enligt projektklass varvid vid klass 

a en säkerhetsfaktor mot brott på 1,5-3,0 enligt traditio

nellt mönster väljs. Vid klass b används partialkoeffi

cientmetoden med tabellerade parcialkoefficienter och 

vid klass c paramatervärden ur statistiska betraktelser. 

1 . 3. 5 Sättningar 

Detaljerade anvisningar finns såväl för utförande av 

sättningsberäkningar som för tillåtna sättningar med 

hänsyn till funktionella krav på byggnader. 

1 . 3 • 6 Bärförmåga 

Detaljerade anvisningar finns för olika typer av be

lastningar. 

1 . 3. 7 Jordartsparametrar -· Karakteristiska värden 

Karaktäristiska värden finns tabellerade efter ett 

ganska invecklat klassifikationssystem. 

1 . 3. 8 Kontrollmetoder/Utförande 

Ett särskilt kapitel avser behandling av schaktbotten 

såsom klimatisk påverkan, skydd, förbättring och jord

förstärkning. Beträffande kontroll finns i normerna 

inget angivet utom för provbelastning och protokoll

föring vid utförande av pålar. 

1. 3.9 ~ormens användning i praktiken 

Byqgnadskontrollen utövas på tre sätt: 

1. Allmän kontroll genom lokala byg~nadsnämnder. 

2. Pi~jekt6rens_s k upphovsmannakontroll avseende pro

jektet och utförandets tekniska kvalitet. 

3. Byggherrens kontroll rörande utfört och fakturerat 

arbete. 

Man försöker ständigt förnya normen för att följa med i 

den tekniska utvecklingen. Ett problem är att få kvali

ficerat folk som arbetar med normerna. 

Man har möjlighet att komma med egna beräkningsalter

nativ och utredningar. 
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1.4 Västtyska normen 

DIN Taschenbuch 36, 1977. 

Baunormen, Baugrund 1, Ausflihrung und Berechnung 

(340 sidor grundläggning). 

Normen innehåller 26 kapitel. 

1. 4. 1 Normens allmänna uppläggning 

Normen är mycket detaljerad och är av handbokskaraktär. 

Den består av en allmän normdel samt specialnormer med 

noggranna beräkningsanvisningar och exempel. Normen 

har kritiserats för att den är alltför detaljerad: Den 

kan därigenom verka hämmande på utvecklingen. Normen 

gäller för de flesta typer av byggnader. Den är rikt 

illustrerad. 

Utförande- och kontrolldelarna är något mindre detalje

rade. 

1. 4. 2 Giltighetsområde 

Normen gäller för grundläggning på plattor och pålar, 

stabilitetsberäkningar för stödmurar och slänter, in

j ektering i undergrund och byggnad, tätning av byggnad 

mot vatten och fukt, schaktning och grundförstärkning. 

Den gäller även för de flesta typer av byggnader och 

jordar. 

1. 4. 3 Projetkklasser 

Inga projektklasser finns. 

1. 4. 4 Säkerhetafaktorer 

Vid beräkningar använder man sig av partialsäkerhets

koefficienter, vilka finns normerade för ett stort an

tal fall. 
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1 . 4 . 5 Sättningar 

Anvisningar för beräkning av sättning, lastspridning 

samt val av parametrar är detaljerade. Man kan gå på 

tillåtna grundtryck med hjälp av tabellvärden i vissa 

fall. 

Däremot finns obetydligt om tillåtna sättningar. Värden 

på tillåtna sättningar är mycket konservativa. 1-2 cm 

vid sättningskänsliga och från 2 cm till icke angivet värde 

för icke sättningskänsliga byggnader. 

1 • 4 • 6 Bärförmåga 

Anvisningar för beräkning av bärighet samt val av para

metrar är detaljerade. Totalstabiliteten är behandlad 

särskilda avsnitt. Man kan gå på tillåtna grundtryck 

med hjälp av tabellvärden i vissa fall. 

1 . 4. 7 Jordartsparametrar - Karakteristiska värden 

Jordartsparametrar behandlas i ett särskilt kapitel i 

DIN 1055. Friktions- och kohesionsjordar klassificeras 

enligt särskilda system, med sina karakteristiska para

metrar som används vid beräkningar. För att få välja 

högre värden fordras särskilda undersökningar. 

1 • 4 • 8 Kontrollmetoder/Utförande 

Vissa kapitel i normen behandlar utförande. Den före

språkar ingen speciell kontroll eller besiktning av 

grundläggningsnivå o dyl. 

1 • 4 • 9 Normens användning i praktiken 

Normen fungerar som en handbok, kontrollorgan är dels 

"oberbaubehörde" vid delstaten, som delegerar till 

"unterbaubehörde" i "Landkreis" (storkommun) som ord

nar byggnadstillstånd och kontrollerar. 
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1 .5 Danska normen 

Dansk ingeniörforenings norm for FUNDERING 2. Udgave 

marts 1977, Dansk Standard DS 415 (53 sidor grundlägg

ning). 

1 . 5. 1 Normens allmänna uppläggning 

Normen anger principer för beräkningar, utförand~ och 

kontroll, men går ej in i detalj. Den innehåller såväl 

norm som anvisningstext. Normen bygger på att vissa funk

tionskrav hos byggnaderna skall vara uppfyllda. 

1. 5. 2 Giltighetsområde 

Normen gäller konstruktioner vars verkningssätt i 

väsentlig grad beror på jordens hållfasthets- och de

formationsegenskaper. Den behandlar plattgrundläggning 

och pålgrundläggning. Kontrollundersökningar har givits 

ett särskilt kapitel. 

1 . 5. 3 Projektklasser 

Man skiljer mellan tre projektklasser: 

Låg projektklass, som omfattar små och relativt enkla 

konstruktioner, där man kan uppfylla funktionskraven 

utifrån erfarenhetsregler. 

Normal projektklass, som omfattar konstruktioner för 

vilka det är nödvändigt med ett geotekniskt dimensio

neringsunderlag för att säkra funktionskravens upp

fyllelse. 

Skärpt projektklass, som omfattar särskilt stora, ovan

liga eller riskbehäftade konstruktioner och ovanliga 

eller komplicerade jordlagerförhållanden. 

Indelningen i projektklasser genomsyrar normen. 
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1 . 5. 4 Säkerhets faktorer 

Normen arbetar med partialsäkerheter efter ett 

genomarbetat system. Man har arbetat med partialsäker

heter i många år i Danmark. Vid deformationsbetraktel

ser används partialsäkerheten 1,0. 

1. 5. 5 Sättningar 

Sättningsförhållanden kan uppskattas i låg och normal 

projektklass, vid kompressibel jord krävs detaljerad 

beräkning. Hur beräkningar skall utföras anges ej. 

Däremot redovisas grundtrycksfördelningar. Spännings

fördelning rekommenderas ske enligt elasticitetsteorin. 

Beträffande tillåtna sättningar bör totalsättning för 

hus inte överstiga 30 a 40 mm och lutningsändringen 

inte överstiga 1:300. Golv på mark bör inte sätta sig 

mer än 5 a 10 mm. 

1. 5. 6 Bärförmåga 

Brottbetraktelser görs vid grundläggning på platta 

och pålar vid jordtrycksberäkningar samt vid total

stabilitet. Exempel ges på tillåtna avschaktningar in

till befintliga grundplattor. 

1 . 5. 7 Jordartsparametrar - Karakteristiska värden 

anvisningar anges vissa karakte~istiska värden på 

densitet, hållfasthets- och deforrnationsparametrar. 

Dessa värden används vid låg projektklass. Karakt~ris

tiska värden skall annars erhållas utifrån försiktig 

skattning av uppmätta värden. Principen för utförande 

av geotekniska undersökningar anges. 

1 . 5. 8 Kontrollmetoder - Utförande 

Såväl kontrollundersökningar för kontroll av projekt

förutsättningar som utföranderegler behandlas relativt 

omfattande, Man behandlar schaktningskontroll, pack

ningskontroll, pålslagning, provbelastningar, prov

pumpning samt kontrollrnätningar på färdiga byggnadsverk. 
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1. 5. 9 Normens användning i praktiken 

Den danska normen kan betraktas som en samling erkända 

minimikrav som ställs på en konstruktion eller ett ut

förande för att rimlig säkerhet skall erhållas. 

Som byggnadsteknisk daglig myndighetsutövare fungerar 

kommunens tekniska förvaltning. I Köpenhamn och andra 

större orter kontrollerar den lokala myndigheten att 

dimensionering och beräkningar är i enlighet med normen. 

I mindre kommuner finns inte alltid nödvändig expertis 

inom kommunen, varför DIF, Dansk Ingenjörs Förening, för 

ett register över medlemmar som kan intyga att handlingar 

står i överensstämmelse med normens krav. 

Byggmyndigheten bestämmer själv när och i vilken utsträck

ning byggverksamhet för vilken byggnadslov fordras måste 

övervakas. I de enskilda byggnadsloven anges vid vilka 

tidpunkter anmälan skall ske till byggmyndigheten för att 

ge denna tillfälle till besiktning. 
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1 .6 Brittiska normen 

CP 2004:1972, Code of Practice for Foundations.Gr 11 

British Standards Institution (140 sidor grundläggning). 

1 . 6. 1 Normens allmänna uppläggning 

Normen är relativt detaljerad. Anvisningarna är oftast 

löpande text och beräkningsanvisningar saknas nästan 

helt. Man hänvisar ofta till handböcker och special

normer. 

1. 6.2 Giltighetsområde 

Normen gäller de flesta byggnader och anläggningar. 

Speciella konstruktioner är undantagna, dock ej kas

suner och fångdammar. Den avser såväl ytlig som djup

grundläggning, platt- och pålgrundläggning. Stor vikt 

har lagts vid jordförstärkning, avvattning samt pro

blem vid schaktning, rivning och grundförstärkning. 

Man hänvisar till flera specialnormer. 

1. 6.3 Projektklasser 

En viss klassindelning finns, då grundläggning för 

icke industriella byggnader i mindre än 4 våningar 

finns redovisad i en särskild norm CP 101. 

1 . 6 . 4 Säkerhets faktorer 

Partialsäkerheter används inte. Man påpekar att man 

skall välja lämplig säkerhetsfaktor, som beträffande 

bärförmåga anges vara 2-3. 

1. 6.5 Sättningar 

Detaljerade anvisningar för sättningsberäkningar sak

nas. Hänvisning görs till handböcker och specialnormer. 

Tillåtna sättningar behandlas i löpande text utgående 

från funktionskrav. 

http:Foundations.Gr
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1 • 6. 6 BärförBåga 

Allmänna anvisningar finns i löpande text. Hänvis

ningar görs till handböcker och specialnormer. Beräk

ningar och belastningar behandlas relativt ingående i 

text medan parametrar redovisas sparsamt. 

1. 6. 7 Jordartsparametrar - Karakteristiska värden 

Normområden finns angivna men skall endast användas 

vid förprojektering. För kohesionsjord anges karakte

ristiska värden. För övrigt hänvisas till litteraturen. 

1 . 6. 8 Kontrollmetoder - Utförande 

Normen innehåller detaljerade anvisningar rörande ut

förande såsom: schaktning, erforderlig grundvatten

sänkning, jordförstärkning och krav på schaktbotten. 

1 . 6. 9 Normens användning i praktiken 

Normen används vid projektering och utförande av grund

konstruktioner. Granskning utförs av kommunens bygg

nadsinspektörer "District councils". Kontroll sker på 

två sätt: Teknisk kontroll genom "Clerks of works" som 

rapporterar till byggherre och byggnadsinspektör samt 

"Quantity surveyor" som svarar för masskontroll och 

utbetalningar. 
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1. 7 Kanadensiska normen 

National Building Code of Canada, 1977 och Commentaries 

on parts of the national building code of Canada 1977. 

1 • 7 • 1 Normens allmänna uppläggning 

Grundläggningsnormen är integrerad i den allmänna nor

men. Huvuddelen finns under kap 4.2:Design, Founda

tions, men vissa delar finns under kapitel 9:Housing 

and small buildings och i Commentaries. Anvisningarna 

ges ofta i löpande text och detaljerade beräkningsan

visningar saknas. 

1. 7. 2 Giltighetsområde 

Normen omfattar alla typer av byggnader. Den behandlar 

såväl platt- som pålgrundläggning. Geotekniska under

sökningar, projektering och utförande. 

1 . 7. 3 Projektklasser 

Särskilda projektklasser finns ej, men det finns ett 

särskilt kapitel för bostäder och små byggnader (<3 
2våningar, ~600 m by). 

1 . 7 • 4 Säkerhets faktorer 

Någon säkerhetsfilosofi finns ej redovisad. Vid platt

belastningsförsök anges säkerhetsfaktorn 3. 

1. 7.5 Sättningar 

Beträffande tillåtna sättningar sägs att grundlägg

ningen skall dimensioneras så att beräknade rörelser 

ej överstiger de som byggnaden är dimensionerad för. 

För övrigt ges inga särskilda rekommendationer. Beräk

ningar skall grundasig på geotekniska undersökningar. 

1 . 7. 6 Bärförmåga 

I kap 9 och i Commentaries ges tillåtna påkänningar, 

övrigt skall dimensionering grunda sig på geoteknisk 

undersökning+ något av följande: tillämpning av 

i 
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allmänna geotekniska principer, etablerad lokal praxis, 

belastningsförsök, ny metod godkänd av myndigheterna. 

1 . 7.• 7 Jordartsparametrar - Karakteristiska värden 

Det finns obetydligt om jordartsparametrar. Däremot 

anges ett stort antal faktorer som skall tas hänsyn 

till vid dimensionering. 

1 • 7 • 8 Kontrollmetoder/Utförande 

En stor del av normen behandlar utförande - kontroll

frågor. Bl a behandlas schakter, kontroll av yt- och 

grundvatten samt utförande av pålning. 

1 .7 . 9 Normens användning i praktiken 

Normen är en "federal code" som kompletteras med supple

ment som lokalt (provins, kommun) kan få statusen lag. 

Vidare skall normen betraktas som en "performance code" 

som talar om vad som skall göras men inte hur. 

Den tekniska kontrollen varierar beroende på lokala 

bestämmelser. 

Normen revideras regelbundet vart 3-5 år. Revidering 

görs då huvudsakligen av supplementen, mindre ofta krävs 

ändringar i grundtexten. 
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1.8 övriga normer 

Vid val av normer ingick i inventeringen även följande 

länders grundläggningsnormer/anvisningar: Norge, Finland, 

Frankrike, Östtyskland, Italien, USA, Ungern och Japan. 

Av dessa länder saknas direkta normer i Norge, Finland 

och Frankrike. Man har dock i dessa länder en väl ut

byggd praxis beträffande grundläggning med anvisningar. 

östtyska normen har drag av såväl öststatsnormer som 

västtyska normer. I Italien har man en handboksaktig 

norm för grundundersökningar. USA:s normer är svår

överskådliga. 

Från Ungern har erhållits sammanfattning av normavsnitt 

som behandlar sättningsberäkning, friktionsvinklar, grund

påkänningar och moduler. Dessa avsnitt behandlas närmare 

under kap 2.1 Sättningsberäkningar - norminventering och 

kap 3.1 Karakteristiska jordartsparametrar - norminven

tering. 

1 .9 Värdering 

Vid en värdering av normerna ur svensk synpunkt anser vi 

följande faktorer viktiga: 

e Normen skall vara väl avvägd mellan funktionskrav, 

dimensionering, utförande och kontroll. 

@ Den skall kunna medge rättvis bedömning vid dimensio

nering av flera konkurrerande metoder. 

~ Den skall inte vara låst utan medge utveckling av så

väl metoder som beräkningsförfarande. 

~ Den skall behandla funktionskrav (tillåtna sättningar). 

~ Den skall behandla såväl utförande som kontroll i bygg

skedet. 

* Den skall ge dimensioneringsregler. 

~ Den skall innehålla partialkoefficienter. 
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@ Den skall ge vägledning om dimensionerande parametrar 

eller sätt att beräkna dessa. 

e Den skall kunna hänvisa till specialanvisningar. 

~ Den skall medge ett enkelt granskningsförfarande. 

Med dessa värderingskrav kommer den danska och den brit

tiska normen främst,följda av den tjeckiska och den 

kanadensiska medan den tyska minst uppfyller kraven. 
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2. SÄTTNINGSBERÄKNINGAR I FAST JORD 

2.1 Sättningsberäkningar - norminventering 

I de inventerade normerna har sättningsberäkningar behand

lats på i princip två olika sätt. Relativt detaljerade 

föreskrifter finns i den tjeckoslovakiska och västtyska 

normen medan de övriga normerna ej har styrt upp beräk

ningsrutinerna. 

De inventerade normernas föreskrifter och rekommendationer 

beträffande sättningsberäkning sammanfattas nedan för 

respektive norm. I de fall då normen innehåller speciella 

föreskrifter eller rekommendationer för sättningsberäkningar 

i kohesionsjord har även dessa medtagits trots att de ej 

hänförs till fast jord. 

2. 1 . 1 Tjeckoslovakiska normen 

Detaljerade anvisningar för sättningsberäkningar finns för 

såväl utförande av sättningsberäkningar som för tillåtna 

sättningar med hänsyn till funktionella krav på byggnaden 

eller byggnadskonstruktionen. Beräkningsförfarandet baseras 

på deformationsmoduler som finns tabellerade utifrån jord

klassificering. Vid komplicerade byggnader i komplicerade 

grundläggningsförhållanden får tabellvärden enbart användas 

för överslagsmässiga beräknignar på förprojekteringsstadium. 

Eljest krävs användning av statistiskt bestämda värden för 

jordarternas egenskaper. Det minsta antalet bearbetade vär

den som krävs är fem. Koefficienter som tar hänsyn till 

plattans styvhet och geometri, beräkningarnas tillförlitlig

het och jordart (normal resp överkonsoliderad jord) anges. 

Vid skiktad jord beräknas sättningen som en summering av 

sättningsbidrag från varje skikt, spänningarna (influens

värden) i skiktmitt fås ur elasticitetsteoretiska diagram. 

2. 1. 2 Västtyska normen 

Vid dimensionering utifrån tillåtna grundpåkänningar för 

friktionsjord fås uppgifter om maximala sättningsbelopp 

direkt ur normen. För sättningskänsliga byggnader anges 



22 

således att sättningarna ej överstiger 1 cm för plattbred

der <1,5 m och 2 cm för >1,5 m vid belastning svarande mot 

tillåtet grundtryck. För icke sättningskänsliga byggnader 

kan motsvarande sättningar uppgå till 2 cm resp >2 cm. För

utsättningar för användning av tillåtna grundpåkänningar 

är: likformiga grundförhållanden, vågrät markyta och lager

gränser och icke dynamiska belastningar. 

Beräkning av sättningar utförs utifrån deformationsmoduler. 

Beräkningarna utförs antingen direkt med erfarenhetsvärden 

eller med laboratoriebestämda parametervärden (kompressions

försök). Spänningsspridning enligt elasticitetsteori i 

tabellverk. Sättningsgivande skikt begränsas i beräkningarna 

till skiktet där tillskottsspänningarna överskrider ursprung

liga överlagringstrycket med 20%. Beräknade konsoliderings

sättningar, utifrån laboratoriebestämda parametervärden, 

uppges erfarenhetsmässigt bli större än de verkliga sätt

ningarna. I brist på noggrannare underlag föreslås att föl

jande reduceringsfaktorer används: 

Jordart Reduceringsfaktor 

sand och silt 2/3 

normalkonsoliderad 
och svagt överkonsoli-
deras lera 1 

starkt överkonsoliderad 
lera ½ till 1 

2. 1. 3 Danska normen 

normen föreskrivs ej någon direkt metod för sättnings

beräkning. I anvisning anges överslagsvärden på deformations

parametrar. För noggrannare beräkningar krävs fält eller 

laboratoriebestämda deformationsparametrar. 

Beräkningar som berör en konstruktions deformation i bruks

tillstånd tillåts baseras på laster och deformationsegenskaper 

I 
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med partialsäkerhetskoefficient = 1,0. Spänningsberäkningar 

föreslås ske utifrån elasticitetsteori eller enkla metoder 

baserade på denna teori. 

Vid grundläggning med plattor och hel bottenplatta krävs 

alltid att en värdering av sättningsförhållandena görs. 

För plattgrundläggning kan i låg och ofta i normal projekt

klass denna värdering baseras på en uppskattning. Vid grund

läggning på kompressibel jord bör dock alltid en detaljerad 

beräkning utföras. För hela bottenplattor föreslås följande 

fördelning av kontakttrycket: plattan indelas i 9 fält 

(linjer genom plattans yttre fjärdedelspunkter) och till 

den plana reaktionsfördelningen adderas 50% av medeltrycket 

till de 4 hörnfälten. 

+ 50 pct, d-50 pct 
- --L----------1:----

L : 
, 

Il - 50 pct � : 
I 

_J 
' ' 

- - "l' - - - - - - ,-' - - -
+50 pct, ,+50 pct 

plan 
snit 

Figur 1. Kontakttrycksfördelning vid hel bottenplatta, 
utdrag ur danska normen. 

Deformationsbetraktelse krävs också vid pålgrundläggning. 

För större pålgrupper skall deformationsbetraktelsen om

fatta bedömning av dels sättningens storlek, dels last

fördelning (omfördelning svarande mot pålarnas sättning 

och byggnadens styvhet). Vidare skall jordundanträngning 

beaktas. 

I anvisning anges att för husbyggnadskonstruktioner bör 

totalsättningen ej överstiga 30 a 40 mm och lutnings

ändringen ej över 1:300. Sättningen för direkt grundlagda 

golv bör inte överstiga omkringliggande väggars sättning 

med mer än 5 a 10 mm. 
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2. 1. 4 Brittiska normen 

Normen anger ej någon speciell metod för sättningsberäkning. 

För friktionsjord nämns dock att sättningen konservativt 

kan uppskattas genom empiriska förhållanden mellan sätt

ning, fundamentbredd och relativ lagringstäthet. 

För beräkning av sättningar i kohesionsjord nämns beräk

ning utifrån standardödometerförsök. I övrigt hänvisas till 

befintlig litteratur. 

I normen anges ej storlek på tillåtna total och differens

sättningar. 

Vid ytgrundläggning anges att hänsyn skall tas till års

tidsvariationer som krympning, svällning och frost. Värt 

att notera är vidare att det med hänsyn till sättningsrisk 

rekommenderas att träd ej bör planteras närmare byggnader 

(ytgrundlagda i lera) än trädets blivande höjd. 

2. 1. 5 Kanadensiska normen 

Normen innehåller ej några direkta angivelser eller rekom

mendationer för sättningsberäkningar. Hänvisningar till 

befintlig litteratur görs. Dock sägs att grundläggnings

dimensioneringskall grunda sig på geotekniska undersökningar 

och någon av följande punkter: 

tillämpning av allmänt accepterade geotekniska och ingen

jörsmässiga principer 

- etablerad lokal praxis 

- belastningsförsök (in situ) 

- ny metod (godkänns av myndighet) 

Beträffande total- och differensrörelser anges att grund

läggningen skall dimensioneras så att beräknade rörelser 

ej överstiger de som byggnaden är dimensionerad för. 

\ 
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2 • 1 • 6 övriga normer 

Unaerska normen: Ber~kning sker enligt ungersk norm för 

sättningsberäkning som för friktionsjordar är enligt elas

ticitetsteorin med en undre avgränsning då tryckökningen 

är mindre än 20% av rådande effektiva överlagringstryck. 

Kompressionsmoduler fås direkt ur normen. 

I Ungern utförs sättningsmätning för varje ny byggnad. 

Sättningen följs under byggnadsskedet och därefter tills 

slutsättning uppnåtts. Då ungerska jordar är relativt per

meabla erhålls slutsättning som regel inom 1-5 år och då 

mätverksamheten bedrivits i 25 år är resultaten omfattande. 

I alla de fall där sättningsmätning utförts har de verk

liga kompressionsmodulerna beräknats och dessa har sedan 

korrelerats till jordart och lagringstäthet resp vatten

halter och plasticitet. De statistiskt uträknade modulerna 

utgör normerna och dessa ses över allt eftersom nya resul

tat inkommer. 

2.2 Sättningsberäkningar - befintliga metoder 

Ett flertal olika metoder för sättningsberäkningar i fast 

jord finns beskrivna i den geotekniska litteraturen. Fler

talet av metoderna är halvempiriskt uppbyggda kring resul

tat från någon enskild undersökningsmetod. Val av beräk

nings- och undersökningsmetod beror ofta på projektets art 

och tidigare utförda undersökningar i området. Relativt 

stora variationer mellan resultat från olika metoder kan 

förekomma. I många fall beräknas därför sättningarna med 

flera olika metoder. 

En sammanställning av olika befintliga beräkningsmetoder 

och de jordarter för vilka de olika metoderna kan använ

das visas i tabell 1, efter Broms (1976). 
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Metod _____________ .Jo,·dart ______________ 

Beräkning base-
1·ad på elasti
citetsmodulen 
E 

Beräkning base
rad på ödometer
el ler kompresso
meterförsök 

Beräkning base
rad på kompres
s ionsmodulen M. 

Beräkning base
rad på resultat 
från treaxiella 
försök. 

lleräkning base
rad på resultat 
från platt för
sök. 

lleräkning base
rad på bäddmodu
len kv. 

lleräkning base
rad på presso
metermodulen 
Ep-

Beräkning base
rad på resultat 
från tryckson
dering. 

Beräkning base
rad på resultat 
från hejarson
dering eller SPT. 

Starkt överkonso 1i -
derade leror och 
annan överkonsoli
derad jord, tex 
morän~ 

L?ror, si lt., <.and, 
')t·us, morän, packad 
jord och spräng
ste~,sfyl lning. 

Leror, silt, sand, 
grus, morän, packad 
jord och spräng
stensfyllning. 

Lera, silt, sand, 
grus. 

Sand, grus, silt. 

över~onsoliderad 
lera, silt, sand, 
grus. 

överkonsoliderad 
lera, silt, sand, 
morän. 

Silt, sand, grus. 

(si 1t). sand, grus. 
morän. 

/\nm ____________ _ 

Elasticitetsn~dulen 
E uppskattas ur mate
rialets skjuvhall
fasthet eller rran 
plattförsök in situ. 

Relativ kompression 
•.v och portalsändring 
/le uppskattas från 
ödometer- eller 
kompressions försök. 

Kompressionsmodulen 
M uppskattas från 
ödometerförsök eller 
kompressionsförsök. 

Parametrar erhå 11 s 
ur treaxiella försök. 

Belastningsförsök ut
förda på markytan. i 
provgrop eller in situ 
(med skruvplatta). 

8äddmodulen uppskattas 
ur sonderingsresultat, 
plattförsök eller ur 
jordens skjuvhållfast
het (lera) eller lag
ringstäthet (sand och 
grus). 

Pressometermodulen Ep 
erhålls ur presso
meterförsök 

Parametrar erhålls 
från trycksondering. 

Parametrar erhå 11 s 
från hejarsondering. 
e11 er SPT. 

TABELL 1 . Metoder för sättningsberäkningar. 

Normalt använda geotekniska undersökningsmetoder för under

lag till sättningsberäkningar i fast jord visas i tabell 2. 

Som framgår ur tabell 2 baseras sättningsberäkning i fast 

jord i huvusak direkt på resultat från fältundersökningar. 

Den ringa användningen av laboratorieresultat i detta sam

manhang beror naturligtvis på svårigheten att tillräckligt 

noggrant bestämma kompressibiliteten med labförsök. Labora

torieundersökningen för bestämning av kompressibiliteten 

för fasta jordar utförs i regel på inpackade prover efter

som jorden vanligtvis blir störd vid provtagningen. Undan

tag är material med så stor finjordshalt att det är möjligt 

att ta skenbart ostörda prover, tex finsilt och moränlera. 
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~----------

Undersökningsmetod 

Jordart ,Y'.
:o 
Ul,,. 
H:o 

4-1 
.µ 
.µ 
(U 
rl 
p.. 

(U 
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j 1 
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U) 
U) 

GJ ,Y'. 
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E H 
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Starkt överkonso-
X (x) ! X Xliderad lera, 

moränlera 

:Silt X X X X (x) 

:sand X X X X X (x) 

Grus X (X) X X X (X) 

' ,Morän X X (x) (x) X 

Sprängsten X 

TABELL 2 Undersökningsmetod för olika 
jordarter. 

Parallellt med arbetet med föreliggande rapport har Berg

dahl och Eriksson (1982) utfört en litteraturstudie av 

"Bestämning av jordegenskaper med sonderingsmetoder". I 

sistnämnda rapport har bl a i litteraturen redovisade 

metoder för sättningsberäkningar baserade på sonderings

metoder sammanställts och beräkningsexempel ges. 
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3. KARAKTERISTISKA JORDARTSPARAMETRAR 

3.1 Karakteristiska jordartsparametrar -
norminventering 

Jordartsparametrar (karakteristiska värden/riktvärden) 

har i likhet med sättningsberäkningar (kap 2) behandlats 

relativt olika i de inventerade normerna. Karakteris

tiska para~etrar, eller riktvärden för beräkningar, 

finns angivna i den danska, tjeckoslovakiska och väst

tyska normen. Riktvärden för överslagsberäkningar eller 

parametervärden för direkt dimensionering, med undantag 

för grundtryck, saknas i den brittiska och kanadensiska 

normen. 

För framtida inhemskt bruk rekommenderas varianten med 

riktvärden för överslagsberäkningar. Dessa riktvärden 

bör anges med intervall så att brukaren får en uppfatt

ning om normalt förekommande värden i en och samma jord

art. 

De inventerade normernas föreskrifter och rekommenda

tioner beträffande karakteristiska jordartsparametrar 

sammanfattas nedan för respektive norm. Exempel på an

givna parametervärden ges i en del fall genom utdrag ur 

resp norm. 

Samtliga tabeller etc över parametervärden anges i sin 

helhet i bilagorna nr 1-5. 

3. 1. 1 Tjeckoslovakiska normen 

Av de inventerade normerna är den tjeckoslovakiska den 

mest detaljerade och innehållsrika vad avser karakte

ristiska jordartsparametrar. 

I normen indelas jord och berg i fem grupper A-E: 

A: Berg- och halvbergarter 

B: Grusiga jordarter (~SO% av provets vikt utgörs av 

korn större än 2 mm). 
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C: Sandiga jordarter (~50% av provets vikt utgörs av 

korn mindre än 2 mm och plasticitetsindexet IP<1). 

D: Kohesionära jordarter 

E: Fyllningar och jordarter olämpliga för grundlägg

ning. 

Riktvärden på följande jordartsparametrar finns tabel

lerade för jordartsgrupperna A-D: 

Gruer_A_-_bergarter_och_halvbergarter 

Deformationsmodul utifrån bergartsklassificering och 

sprickfrekvens. 

Gru22_B_-_9rusiga_jordarter 

Deformationsmodul och effektiv friktionsvinkel utifrån 

jordartsklassificering. 

I J?ifly,l;zf((/) /or 

de(orn,:qfiimmo:1v/l ddlirI. Crv.rija jom'qrfer~ E. f r/JJiolJ.fn?Jld 
~ kp cm-• ,;f>'
-'< I -

! 
8 I . '.!171Jt1i9 1000 - 5000 36· - �S" 

9,fVra p_r1il:/,:;,r Lordarf 
--~91tri ""7l<if 

9 oc/, Ffjf/llq fohcsior4r $00 - 1000 3:r - 3S"-r vi, tjlda /,ge/ 
jon:fe1r/ 

-1~ 9n,yq fQrliiJ:v .sul/o'tf 500 - 2000 H• - �:r
;ordq f __ /109N ljc · 

i 'l: O/Jiz?f ll1tza 
·?atf1.lirc riin:lcJ? k.ri:?ir;F Ml·vcm117tlm cd? 1 

11 J:o;; ,si0/J1r fr!<;,ff 1<M1 pä/cr fgi- fo/;aiorxjrqfO:jf,(f;,(' Ör )ord:?r/
1uli 1(/J. o med jordqrfer. . . 

TABELL 2. E och~• för grusiga jordarter, utdrag
0 

ur tjeckoslovakiska normen. 

Gru22_C_-_sandi9a_jordarter 

Deformationsmodul och effektiv friktionsvinkel utifrån 

jordartsklassificering och lagringstäthet (medelfast, 

fast och mycket fast lagrad). Lagringen definieras med 

övre och undre gränsvärden på lagringstätheten r en
0 

ligt följande: 
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Lagringstäthet: medelfast 0,33 < I < 0,67
0 

fast 0,67 > I ~ 1
0 

mycket fast jorden i naturlig lagring 

har lägre porositet än man 

kan uppnå vid packning i 

laboratoriet. 

För mellan- och finsand tas vid jordartsklassificeringen 

hänsyn till jordens naturliga vatteninnehåll (torr till 

vattenmättad). 

I \. l"J?t!JY1Hdcr; for dC/_or1111,/JMJ-
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fJe/lJ,JIY) torr /il!17 . if/) 
."'Ct/ <1>' 27" - )00 30" -: 32" > 32"jful"9111er 
,i17 2.¼ .-
fP.rj;'J../4 . 
<qou,,,, n:r,clL( E, S-0 - 100 100 ,- 2.00 > 200 

(l,'Llij 
f.01t!h -

2.s-- 1.r- 27" .-..:JO'" 30"> 
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TABELL 3. E och~• för sandiga jordarter, utdrag ur 
0 

tjeckoslovakiska normen. 

http:md/fo.rf
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För jordar i rubricerad grupp anges i normen vidare vär

den på skrymdensiteten. Värdena är tabellerade utifrån 

jordartsklassificering, jordarternas naturligt fuktinne

håll och lagringstäthet. 

GrUEE_D_-_kohesionära_jordarter 

Deformationsmodul, skrymdensitet, total friktionsvinkel 

och kohesion anges utifrån jordens plasticitet, konsistens 

och i en del fall även vattenmättnadsgrad. Vissa undantag 

görs, exvis för jordar med instabil volym som löss- och 

jäsjordar, där deformations- och hållfasthetsparamtrarna 

måste bestämmas genom provning. 

I normen anges vidare grundpåkänningar för jordartsgrup

perna A, B, C och D. Dessa grundpåkänningar får användas 

direkt efter jordklassificering vid okomplicerade byggna

der och enkla grundläggningsförhållanden. 

Vid komplicerade byggnader och enkla grundläggningsför

hållanden, eller vid okomplicerade byggnader och kompli

cerade grundläggnignsförhållanden utförs erforderliga 

(normerade) beräkningar med angivna riktvärden för jord-

arternas egenskaper. I svåra fall används fält- eller 

laboratoriebestämda parametrar. 

I övriga fall (komplicerade byggnader och komplicerade 

grundläggningsförhållanden) utförs beräkningar med sta

tistiskt bearbetade provningsresultat. Angivna riktvär

den på deformations- och hållfasthetsparametrar får i 

dessa fall endast användas för överslaqsmässiga beräkningar 

på förprojekteringsstadiet. 



-- -

·-_,..-:;,• 

3. 1 . 2 Västtyska normen 

Den västtyska normen innehåller beräkningsvärden för 

densitet, friktionsvinklar och skjuvhållfasthet. 

För friktionsjord anges densitetsvärden (värden för 

skrymdensitet, vattenmättat och under vatten) och 

effektiva friktionsvinklar. Värdena är tabellerade uti

från jordart och dess lagringstäthet (lös, medelfast 

och fast). Den lösa, medelfasta och fasta lagringen är 

definierad med undre och övre gränsvärden på lagrings

tätheten ID: 

Spalte I 2 3 4 5 6 7 

Wichtt> 
>---·-· 

wa.sser- unter Reibungs.·
Kurzz.eichen e-rdfeucht 

ges.ättigt Auftrieb winkel
z.,.ile Bodenart nach i Lagnung 1 ) 

DIN 18 196 I 
c.al y cal yr cal y cal,pI 1--. 

kN/m 3 (Mp/m 3 ) kN/m3 (Mp/m 3 ) kN/m3 (Mp/m3 ) Grad 

I Sand. s.chwach SE !ocker 17,0 (l.70) 19,0 (1,90) 9,0 (0,90) 30 
2 schluffiger Sand, sowie SU milteldicht 18,0 (1 ,80) 20,0 (2.00) 10,0 (1.00) 32,5 
3 Kies•Sand, eng mil U$ 6 dicht 19,0 (1,90) 21,0 (2.10) 11,0 (1,10) 35 

gestuft I 

4 Ki~. Geröll. GE lock er 17 .o (1,70} 19,0 (1.90) 9,0 (0,90) 32,5 
5 Steine, mit mitteldicht 18,0 ( 1,80) 20,0 (2.00) 10,0 (1,00) 35 

geringem Sand·6 dicht 19,0 (1,90) 21,0 (2.10) 11.0 (1.10) 37,5 
anteil, eng I 
i'C$lU[t 

·-·----·-----
7 Sand, Kies•Sand, SW, SI, SU. Iocker 18,0 ( 1 ,80) I 20.0 (2,00) 10,0 (1,00) 30 
8 Kies, weit oder GW,Gl mit mitteldicht 19,0 (1,90) I 

I 21,0 (2.10) 11,0 (1.10) 32,5 
9 intermittierend 6 < u:s 15 dicht 20,0 (2.00) I 22,0 (2.20) 12,0 (1.20) 35 

gestuft ij ----- -
10 Sand, Kies-Sand, SW, Sl, SU. locker 16.0 {1,80) 20,0 (2.00) 10,0 (1.00) 30I 
11 Kies, «:hwach GW,Gl mitteldicht 20.0 (2.00) 22,0 (2,20) 12,0 (1.20) 32,5 

schluffil,!'.er Kitt,12 mit U>IS dicht 22.0 (2.20) 24.0 (2.40) 14,0 (1.40) 35 
weit o<ler inter· I

~owie GU 
mitticre:nd ge$luft i I 

I 

I 

1) lockcr: 0.15 < D :5 0,30:.mittddichl: 0,30 < D _:S 0,50: dicht: 0,50 < D :S 0.75; dabci ist die l..agcrung5-0ichtc 
D • (ma.x n n)/(max n - min n) 

TABELL 4. Jordartsparametrar för friktionsjord 
(beräkningsvärden), utdrag ur västtyska 
normen. 

För kohesionsjord anges densitetsvärden (värden för 

skrymdensitet och densitet under vatten) effektiva 

friktionsvinklar och skjuvhållfasthetsvärden (odräne-

rad, cu, och effektiv, c 1 
, kohesion). Parametervärdena 

är tabellerade och fås genom ingångsvärde på jordart 

och konsistens (mjuk, styv och halvfast). Konsistens

angivelserna (mjuk, styv och halvfast) är definierade 

med hjälp av intervallangivelser på konsistenstalet. 

Beträffande indelning i jordarter är oorgnisk kohesions

jord indelad i 3 olika grupper med hänsyn till flytgränsen. 

http:schluffil,!'.er
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I normen angivna jordartsparametrar gäller för frik

tionsjord1såväl för naturligt lagrad jord som packad 

fyllning. För kohesionsjord gäller värdena för natur

ligt lagrad konsoliderad jord. Värdena för effektiv 

friktionsvinkel och densitet får vid packad jord an

vändas om packningsgraden är minst 95% av Proctor. 

Slutligen anges i normen vissa inskränkningar i använd

ningen av angivna beräkningsvärden. 

3.1.3 Danska normen 

I den danska normen behandlas i anvisningsdelen (vej

ledning) karakteristiska värden för densitet, hållfast

hetsparametrar och deformationsparametrar. 

Tunghet för en del olika jordarter anges med ett 

karakteristiskt intervall. När direkta försöksvärden 

saknas kan i intervallet ogynnsammaste värden användas. 

Kalk og kridt (slamkalk) y ~ I7-22 kN/m 3 

T0rt sand og grus y ~ 15-18 kN/m 3 

Fugtigt sand og grus y ~ 15-20 kN/m 3 

Vandm:ettet sand og grus y ~ 19-22 kN/m 3 

Vandm:ettet mor:eneler y ~ 19-23 kN/m 3 

Vandm:ettet fedt ler y ~ 16-20 kN/m 3 

Vandm:ettet dynd (gytje) y ~ 10-16 kN/m 3 

Vandm:ettet torv y ~ 10-12 kN/m 3 

TABELL 5. Tunghets,värden ur den danska normen. 

Värden på karakteristiska friktionsvinklar anges för 

en del jordarter. Dessa värden är dock endast avsedda 

att användas för överslagsberäkningar. 

I normen anges vidare överslagsvärden på deformations

parametrar. Angivna parametrar är endast avsedda för 

bedömning av deformationernas storleksordning. När det 

krävs noggrannare bestämning av deformationerna rekom

menderas fält- eller laboratoriebestämda parametrar. 
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I själva normtexten, dvs ej i anvisningstext, före

skrivs att värden på densitet, hållfasthets- och de

formationsparametrar bestäms genom en försiktig skatt

ning utifrån relevanta mätvärden. 

3.1.4 Brittiska normen 

I normen finns ej några direkta värden, varken över

slagsvärden eller dimensioneringsvärden, på jordarts

parametrar angivna. 

Dock anges i normen karakteristiska intervall på per

meabilitetsfaktorn (k). Samtidigt anges rekommenderad 

metod för noggrannare bestämning. 

Före preliminär dimensionering anges förväntade grund

trycksvärden för olika jordar. 

3.1.5 Kanadensiska normen 

I normen anges ej några karakteristiska värden eller 

dimensioneringsvärden på jordartsparametrar. Grund

läggningsdimensionering skall grunda sig på geotek

niska undersökningar och i samband därmed bestämda 

parametrar. 

För grundläggning av bostäder och små byggnader anges 

maximala tillåtna grundtryck. För övriga byggnader an

ges uppskattade tillåtna grundtryck i intervall. Dessa 

senare grundtryck kan användas som en första beräknings

ansats vid dimensioneringen. Slutligt bestäms storleken 

av tillåtet grundtryck av säkerheten mot grundbrott 

och sättningsbeloppen. 
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Tahle 9A.7.A. 

hirmin~ P:irt uf Anick 9.-t. 7.2. -
\lax1mum .·11/v"·able

T, pc JnJ C<>nd1t1,1 n <>( Scl!I ur Rock B,•anng Prcssure. k:--;;m: 

Den'\~ ·d.nJ. Jt:n"(.' •-.JnJ JnJ ff.l\d · 300 

c,,mpJct sJnJ. c<>mpJ.c'l ,anJ .,nJ ,;r:i,d"• 150 
50 

Dcnsc sdt''' 
Lu1.)Se '.'l~nJ. ldth~ :-...1nJ .1nJ tfJ\d''' 

150 
C,,mp:ict sdt''' 100 
\·er, ,11tf ci.1,-:, 300 
St,rf cl:iv•'' · 150 
F1rm d;v''' 75 
Sol°t clai'' 40 

400Ttll. Jcnsc c>r h:irJ 
Tdl. compact or tirm 150 
Ccmrnted sanJ .rnJ grave! 500 
Cl:i, shak 300 
S,,u.nJ rock 500 

2Column I 

>Oll'S 10 T,bk 9.4,7.A.: 
'" SanJ 0r sanJ :inJ era,cl ma, t>< class,ficd b, mcans af a p1ckc1 lcSI in wh1Ch a 50 mm by 50 mm p1Ckc1 

bcvelkd jl the cnJ ;! 45::i tu~ p,11nt. 1s pushcd mw the s.o1L Surh m:\tcnal 1s clJss,ticd J.s '\_kil>e... tf .1 man of 
J\CrJ.gc wc1gh1 l.'.J.nnot push thc p1clct morc than 40 mm into thc -;.o,I. ..,ompaci'' 1f the picket pcnctratr.s 
morc than 40 mm hut kss 1h.1n 2(f) mm mto the soil and .. h,)Qs.c·· 1f thc picket pcnctratcs ~00 mm or more. 

·. CJ.n· lnJ (llhc'\1-.·c ~ilb m.1\ hc dJ'>'.:1-ified .lS ··,.,crv sutr 1f1t 1s 1mposs1bic to indcnt b~' thumb prcs..surc. "'sutr"' 
1( 1t.1'.:I. J1tfi(ult to ,nJent b" ·thumb prösure... firi~·· 1f 11 can be rndcnteJ b! moderate thumb prcssure. -soft'" 1f 

it (an hc pcnetrJted -.cvcr.al inches h~ rhumb prcssurc. whcrc thts test 1s carncd out on und1s1urbed 5011 in thc 
y,,Jll dt° J te'>t pH 

TABELL 6. Maximala tillåtna grundtryck för grund
läggning av bostäder och små byggnader, 
utdrag ur kanadensiska normen. 

3. 1. 6 övriga normer 

Ungerska normen: Vid det ungerska geotekniska institutet 

finns en mycket omfattande utrustning för belastnings

försök i full skala i fält. Då man ofta bygger kvarters

och områdesvis och grundförhållandena i sidled normalt 

är mycket likartade väljs ofta grundläggningsmetod och 

konstruktion på basis av fullskaleförsök på platsen. 

Dessa försöksmaterial är mycket omfattande och utgör 

basen för normen över maximala tillåtna grundtryck, frik

tionsvinklar i jorden, friktionsvinklar mellan jord och 

olika byggnadsmaterial, mantelfriktion mot grävpålar och 

spetsmotstånd för grävpålar. 

Genom omfattande sättningsmätningar (jfr 2.1.6) har på 

motsvarande sätt verkliga kompressionsmoduler beräknats 

och dessa har sedan korrelerats till jordart och lagrings

täthet resp vattenhalter och plasticitet. De statistiskt 

uträknade modulerna utgör normerna och dessa ses över 

allt eftersom nya resultat kommer in. 

http:J\CrJ.gc
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3.2 Karakteristiska jordartsparametrar - tidigare 

erfarenheter (befintliga sammanställningar) 

Normalt förekommande värden på en rad jordartsparametrar 

finns angivna i en rad hand- och läroböcker i geoteknik. 

Dessa värden får ses som typiska försöksresultat för ifråga

varande jord och under angivna betingelser. Typiska direkta 

parametervärden eller gällande samband är i nämnda littera

tur vanligast för hållfasthets- och deformationsparametrar 

och densitetsvärden. Dessa värden brukas, i brist på aktu

ella försöksresultat, säkert inte sällan för överslagsbe

räkningar och dylikt. Bruket av dessa typiska värden är så

ledes snarlikt det som rekommenderas i normsammanhang där 

karakteristiska parametrar anges. 

Parallellt med arbetet med denna rapport har Bergdahl och 

Eriksson (1982) utfört en litteraturstudie inom ämnet 

"Bestämning av jordegenskaper med sonderingsmetoder". I 

nämnda rapport har en sammanställning gjorts av de metoder 

för bestämning av jordegenskaper ur sonderingsresultat som 

redovisas i den geotekniska litteraturen. 
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4 • SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 

De slutsatser som dras här kan lämpligen utgöra diskussions

underlag för vidare arbete med normer och anvisningar samt 

kompletterande forskning inom området fast jord. 

4. 1 Förslag till svensk normuppbyggnad - grundläggning 

4. 1. 1 Allmänt 

Vid Statens Planverk har arbetet med Svensk Byggnorm 1985 

påbörjats. Grundläggningskapitlet i denna norm planeras få 

en annan utformning än i SBN 1980 och bl a rensas från råd 

och anvisningar. 

Vi stöder helt tanken på att "I;.åd and anvisningar" förs till 

särskilda handlingar. Anvisningarna bör utformas som hand

bok/böcker med exmepel på utvärderingar och beräkningar. Här

igenom kan ett flertal grundläggnings/jordförstärkningsmeto

der och beräkningssätt införas. Detta skapar möjlighet till 

ett mer nyanserat och förbättrat byggande liksom minskning 

av felaktigheter och kostnadsökningar i byggskedet. Sådana 

anvisningar ger möjlighet till val av billigare grundlägg

ningsmetoder och större konkurrenskraft på utlandsmarknaden. 

Normen bör innehålla allmänna funktionskrav och allmänna 

principer för dimensionering. Stor vikt bör läggas vid val 

av parametervärden och partialkoefficienter. Arbetsutförande 

och kontroll bör behandlas i den mån de medför olika dimen

sioneringsregler. För övrigt bör man hänvisa till anvisningar 

vad gäller detaljer. 

Anvisningar som bör prioriteras är: 

• Anvisningar för 

med hänsyn till 

grundläggning med plattor -

bärförmåga och sättningar. 

dimensionering 

e Anvisningar för 

och utvärdering. 

geotekniska undersökningar - omfattning 
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® Anvisningar 

byggnad. 

för grundförstärkning vid till- och om

@ Anvisningar för 

och med pelare 

pelare och cem

i 

e

jordförstärkning genom förbelastning 

jord (kalkpelare, jetpelare, sten

ntpelare). 

o Anvisningar 

nivån. 

för permanent reglering av grundvatten

~ Anvisningar för skydd av konstruktioner med hänsyn 

till tjäle. 

0 Anvisningar för grundläggning med pålar - dimensione

ring med hänsyn till bärförmåga och sättningar. 

Ovan skisserade regelsystem påminner om det engelska med 

principer i normtext samt ett antal specialnormer. Den 

engelska normen fungerar väl och den engelska grundlägg

ningsbranschen har många grundläggningsmetoder att välja 

bland. 

4. 1 . 2 Sättningsberäkningar 

I de inventerade normerna har sättningsberäkningar be

handlats på i princip två olika sätt. Relativt detalje

rade föreskrifter finns i den tjeckoslovakiska och väst

tyska normen medan de övriga normerna ej innehåller några 

detaljföreskrifter. 

För framtida inhemskt bruk rekommenderas den senare vari

anten. Vidare rekommenderas hänvisningar i normen till 

befintlig litteratur eller anvisningar om godkända meto

der och rutiner utan att dessa i sig blir normtext. För 

överslagsberäkningar kan det vara av visst värde att likt 

den danska normen ange deformationsparametrar för sätt

ningsuppskattningar. 

4. 1. 3 Karakteristiska parametrar 

I kommande svensk norm måste stor vikt läggas vid val 

av parametervärde och partialsäkerhetskoefficienter. 

För parametervärden anges lämpligen riktvärden för över

slagsberäkningar. Dessa riktvärden bör anges med intervall 
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så att brukaren får en uppfattning om normalt förekommande 

värden i en och samma jordart. För en del geotekniska be

räkningar är det också av intresse om det ogynnsammaste av 

de i intervallen angivna värdena kan användas för direkt 

dimensionering. Alternativt kan beräkningsvärde anges di

rekt, som fallet är i SBN -80 vad gäller elasticitetsmodul 

E för beräkning av grundtrycksfördelning under hel botten

platta. 

Enligt författarnas synpunkter är intervallangivelser att 

föredra framför ett enskilt ogynnsamt värde även om det 

rekommenderade beräkningsvärdet i intervallet är identiskt 

med det enskilda värdet. 

Då endast bruk av riktvärden och ej direkta normvärden 

rekommenderas får brukaren om intervall anges en uppfatt

ning om effekterna vid val av gynnsammare värden. Gynnsam

mare värde än det rekommenderade får naturligtvis endast 

väljas efter särskild provning eller utredning. 
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BILAGA 1 

1 : 1 
TJECKOSLOVAKISKA NORI/ER - CSN 

(4st normer, sammanlagt 169 sidor grundläggning) 

CSN 73 1001, Zakladova p5da pod olosnymi zeklady 

Undergrund under grundplattor 

64 sidor 

KAPITELINDELNING 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Normen gäller all plattgrundläggning av byggnader och kon
struktioner, sålänge dessa inte faller under särskilda före
skrifter. Den gäller ej för jordkonstruktioner, vattenbyggna
der,vissa vägbyggnader (exempelvis broar med större spännvid 
än 20m, flygplatser, vägbanor, tunnlar) samt speciella bygg
nader, vilka löses individuellt eller enligt speciella före
skrifter. Avsteg från normen får göras om detta kan motiveras. 

I. SYMBOLER OCH DEFINITIONER 

A. SYMBOLFÖRTECKNING 

8. DEFINITIONER (mom. 1 - 15) 

4. 8 er ä k ni n g s mässig grund påk än ni n ~ 

är den största genomsnittliga kontaktpåkänningen i grund
botten vid vilken grunden uppfyller sin funktion med till
räcklig säkerhet samt utan att påverka intilliggande objekt. 
Denna påkänning motsvarar såväl den beräkningsmässiga grund
påkänningen vid beräkning enligt gränstillstånd (kap.VIII 
till X) som den tabellerade empiriska normenliga grundpå
känningen (kap.VII) och grundar sig såväl på gränstillstån
det beträffande undergrundens bärighet som på gränstillstån
det beträffande konstruktionens förändring till följd av 
undergrundens deformation. De ovannämnda gränstillst~nden 
får vid den beräkningsmässiga grundpåkäningen endast uppnås 
med en ytterst liten sannolikhet (max. 0,001, dvs i ett 
fall av tusen). 

11.G r än st i 1 1 stånd beträffande bä -
r i g het (undergrundens) definieras som brottillstånd 
i jorden. 

12.G r än st i 1·1 stånd beträffande de -
formation (byggnadens) är tillstånd uppnått vid 
en grundpåkänning vid vilken undergrundens sättning (defor
mation)Hr ev sbd~n karaktär och storlek,att den på under
grunden vilande byggnaden (konstruktionen) spricker eller 
inte längre kan fylla sin funktion. 
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II. ALLMÄNA BESTÄMMELSER 

A. UNDERSÖKNINGAR 

Krav, ställda på geotekniska undersökningar (mom.16) 

Hänvisning till en särskild norm för utförande av geo
tekniska undersökningar - CSN 73 0090. 

Undergrund (mom.17 - 18) 

Undergrunden definieras som en funktionell del av byggna
den. Målsättning för geotekniska undersökningar specifie
ras. 

B. VAL AV 8YGGNAOSPLATS OCH DESS LÄMPLIGHET 

Grundläggande bestämmelser (mom.19 - 20) 

Lämplig plats för bebyggelse (mom.21) 

Villkorligt lämplig plats för bebyggelse (mom.22) 

Olämplig plats för bebyggelse (mom.23) 

Man definierar vilka ekonomiska och miljömässiga hänsyn som 
bör beaktas ur geoteknisk synpunkt innan man börjar med 
stedsplanering. 

G. GRUNDFÖRHÅLLANDEN MED HÄNSYN TILL TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET 
VID UPPRÄTTANDE AV ETT GRUNDLÄGGNINSFÖRSLAG 

Enkla grundläggningsförhållanden (mom.24) 

Grundförhållandena betraktas som enkla,då terrängen inte 
är alltför bruten, jordlagerföljden förändras inte nämnd
värt inom byggnadsplatsen, jordlagren är ungefär jämn
tjocka och ligger i stort horisontellt. 

Komplicerade grundläggningsförhållanden (mom.25) - övriga 

Okomplicerade byggnader (mom.26) 

Såsom, okomplicerade ur grundläggningssynpunkt betraktas 
bostadsbyggnader om högst 6 våningar, industri- eventu
ellt jordbruks- och andra specialbyggnader om högst~ vå
ningar, vilka utan olägenheter kan tåla sättningsdiffe
renser på 2 -3 cm mellan olika grundelement. Hit hör spe
ciellt murade bygghad~~'med· statiskt bestämd bjälklags
och takkonstruktion, statiskt bestämda broar och kulver
tar med spännviden understigande lOm, samt träbyggnader 
och andra konstruktioner med liten känslighet för ojämna 
sättningar•... 

Komplicerade byggnader (mom.27) - övriga. Vidare även sådana, 
som annars skulle klassificeras som okomplicerade, men 
vars fundament är bredare än 6 rn vid grundläggning på berg, 
grus och sand eller 4 m vid grundläggning på kohesionä~a 
jordarter. 

Tillvägagångssätt vid upprättande av ett grundläggningsför
slag (mom.28) 

a) Vid okomplicerade byggnader i enkla grundläggningsför
hållanden kan man använda värden för den empiriska 
normenliga grundpåkänningen enligt kapitel VII, efter 
jordklassificering enligt kapitel III. 

b) Vid komplicerade byggnader i enkla grundläggningsför
hållanden, eller vid okomplicerade byggneder i kompli-
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cerade grundläggningsförhållanden är beräkningar eni_~~ 
gränstillstånden nödvändiga. Därvid förfares enligt ke
pitel VIII och IX med användning av de i kap.III angivna 
riktvärdena för jordarternas mekaniska egenskaper. I 
svåra fall användes värden bestämda genom bevisliga 
fysikaliska och mekaniska provningar. 

c) Vid komplicerade byggnader i komplicerade grundläggnings
förhållanden är beräkningar enligt gränsfallen nödvändiga. 
Därvid förfares enligt kap. VIII och X med användning av 
statistiskt bestämda bevisliga värden för jordarternas 
mekaniska egenskaper. (Dvs statistiskt bearbetade provnings
resultat.) 

Särskilda byggnader (mom.29) 

III. JORDARTERNAS KLASSIFICERING OCH EGENSKAPER 

Grundläggande bestämmelser (mom.30) 

A. UPPDELNING OCH KLASSIFICERING AV BERG- OCH JORDARTER 
(mom. 31 -32) 

Grupp A: BERGARTER OCH HALV-BERGARTER (mom.33) 

Bergartens ursprung (mom.34) 

Vittringsgrad (mom.35) 

Bergartens sprickfrekvens (mom.36) 

Lagermäktighet (mom.37) 

Halvbergarternas hållfasthetsgrad (mom.38) 

Grupp B: GRUSIGA JORDARTER (mom.39) 

Till grupp B hänföres jordarter, bos vilka mer än 50% av 
provets vikt utgörs av korn större än 2mm. 

Grupp C: SANDIGA JORDARTER (mom.40) 

Till grupp C hänförs jordarter, hos vilka mer än 50% av provets 
vikt utgörs av korn mindre än 2mm och plasticitetsindexet I -<::: 1 p . 

K~rnstorleksfördelning (mom.41) 

Graderingskoefficient (mom.42) 

Sandaktiga jordarters fuktighet (mom.43) 

Sandens lagringstäthet (mom.44) 

Grupp D: KOHESIONÄAA JORDARTER (mom.45) 

Plasticitetsindex och konsistensgränser (mom.46) 

Konsistens (mom.47 - 51) 

Grupp E: FYLLNINGAR OCH JORDARTER OLÄMPLIGA FÖR GRUNDLÄGGNING 
(mom.52) 

B. RIKTVÄRDEN FÖR JORDARTERNAS MEKANISKA EGENSKAPER (mom.53 - 60) 

54. Vid beräkning av sättningar används vid sidan om deforma
tionsmodulen E 0 eller elasticitetsmodulen E även ödomet-
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Tab. 1. CRLJPP A· BF/?(7AR1t/( tl(/1 /1,1/f-,BE/?tf,4!(1[,f 
Ril:tn}rdm f(X dc(<>rflX111°DnJ't7JOd(I/ 

d rf. te~ BV1J or/Jly~er i/1 hcrr;a er 0Ld .s,r;rµ/n',t//~/J$ 
~ Ml. 001n 3b - ,fp lem 
~ ' !ilen vnedd6'mr stor 

Btn;qrk,r. . 
a) t;;/'/rl:/ ,zrUf'lit'tl <OS mcl':?flJ'J< 

b)j'ris!q .stdimr/fUm /l?Myror 
20 000 - 5 000 -. 1 /Xlnlrn11?9, , > SO 000 50000 20 000 q'cn lfl9itl:/ Mlfa.rl/;dm r1cl 

(,17,fcl/" try:}-_frr.s-PI:_ 
4"r 600 J;:p,k,d- !) 

·•) 11dqof rt'tmtfc/Jrv;Jiv,; 
de)'/ rnc_frlmor, "t1 

b) efc/ flfft?cft: ud,~c,,/iti:l 
m 9rot1 M/l<1J1y ·5000- 1 000 -2 > 20 ooo·.c) /r,".!14 .r1t.a'il'>Je1Jlam metl ~, 20000·· . - 5 000 
9rov d:./!h;/~ 

del? lj/fq hl//1.'. d-u/1!'// ~ 
Mkc/f ty=l:.för.sf"l. qr /Q}l:,o, z 

a) rl#mdc crv/firq cch fl}Cfrl/JJ(I 1-r 
b) .,/-!Jradc .tetli111e.ot1Jn:J h/cd 

9rn lxr11et1i1J9 
1 000 - 500 -3- c) 1,q'po/ nfma'c, iLtti"1Ml2?1Z:; > .s 000 5000 1000 

: l>Jea'1:0// .rl:/Lfei!!J 
d) fr/s q .rcd;~~l)ft?n:; mt:?d 

fttM ..r/:if/lJilJf 
.. 

ia) rifr111/c .r-a//ffVl(cjrtr"2) .' ( 1//C// 9rov .-h!:.f1p1JfJ 500 - 300 -
500

-4 
b) orl9of y;'frt1tle med 1000 

/!Jt;n .tl:iillli11J 

ht1IY-Cenjt1r/er 
5 fri.sl:.a - h:ll/t1sfq .?) 500 - · 1000 

6 (!tjJ__of y/fr,Mc - h;l?'(/;9f /4fl/4d/ 300 - 500 

7 r/frna'~ - hfe.t f,,l/,1/,r,s/q J) 200 - 300 

. {J f!.qt/t:1.sl),1fy;"c/ ~IJ!~/l m;rzrJtJ°"i A:t.rTt1~0/J7 ffPt'J::1/-
n1n9 .a11 ba9lk6cr mti/ ScllJ SI a. l:ttben,q f'rO//lr //?1IC1J111d 'q!:/C_

9 .fontfcn1l!mt:J'e Crtt/lirc; ~kr mcldiiJor/4 k or,;J' -EIJ/. -1?;6, :?I,'//,< 

f flt?J'i/PJ/b~/.s91t:1t/t!IJ /Jamm.J tt.1)/. /1;0 I>,. J8 . 

Tab. 2. /),f'/Jf>P 8 -fiRt.JS/G A .JOR/JARTEI? 
.lfl:lnla/(!IJ /'or 

de/wm'?lPmma:/t1/ dd:-1/r. Cro.r,ga. _jon:fqr/e;i:; E. Iril/io/JSn~J:L/ 
~ kp cm..t . t;l,' 
-":'· 

1000 - 50008 '-92/Jt:f,/Jr 36° - �S" 

., 

19,mra r,r1il.:/,:Jr jord, rf 

o4, Flff/nq~~r,r;ko.,/4if whcsiodir 5-00 - ,ooo 32" -38"-r vi, rida l'l/l!t/ ..jun:tar/ 

-
9rvrc; ft?rlil /:rr S:C[l/tl/j 500 _;_ 2000 3-40 - -12° 

· jOrdq f ·-__ {191iv- (f/c
I MM //lccl -J?esff1_lirt! rlin::IC/? kdifhJJ" (VJ/.- · · 

11 . }It:?rc?tJtlrP, ix:h /:ol; cs'iodfrt 1
frlo,ff1it!l>J <j!i/~r f ..i- lo.l;a-ionqrq- fO!jf,'if,t Ör jonic?rt · Iufi '/4 'tl llJffe jordqrfer. , . 
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risk deformationsmodul M0 eller ödometrisk elastici
tetsmodul Me, Deformationsmodulerna E eller M är 

0 0 

parametrar, som uttrycker den totala deformationen, 
dvs den elastiska plus den plastiska. Elasticitets
modulerna E eller Me är parametrar, som bara uttryc
ker den elastiska deformationen. 

2 ,,t 
/3=1- 1-P 

55. Tab. 1 - 4 visar riktvärden för deformationsmodul E , inre 
friktionsvinklar 'Pu oi;:h rp' samt kohesion C

4 
och c' 

0 

vilka 
man kan använda vid beräkning av ~ndergrundens defor
mation och bärighet vid projektering av byggnadsobjekt 
enligt mom. 28 b- , När det gäller byggnadsobjekt enligt 
mom.28 c får dessa värden endast användas till över
slagsmässiga beräkningar på förprojekteringsstadium. 

Tab. -4.. GRUPP D - KOf!E~!Of/lkA JORDARTER. 

"-- I Rihfrtfr,:knftr de/ motiv/ Eo {Kpicnr) 
~ foft:rl fri/diOl7s;,;'r;kd <!>t1 och tdal loJ;cs1orJ\\ Il:OlllS.~ t G(kf/t.d) for jord m1td konsisflln~✓OROAR.~ "1l<;: I... 
~ I /as-f \ .Wrd117/uk
~ I styr S,<0,8 I S,>0,8 . S,<0,8 I S,>0,8 

E. 20 - 60 60 -.120 I 120 - 200matt I 
I P,lqs-f/ ._ . i bed-ctms .<1>. O" O" 319 td 2.B" - 9{!1?00 ;>rOMll:!J
"--

3" \ 'ft[t::;s _ 
Ml. f,,.,f c. 0,3 0,6 0,0 - 0,2 1/Y{)rl)11J9 

I E. 15 - -10 -10 - 80. BO - 150 .:11Jd -- be .. m/JJJ" 
<J),,. O" O" U" .:: 28° I O" ~oom,

20 'm<jfdho~ j>rO/'l?t"ljP1f1f:, c,. 0,15 o,s I 0.1 - o.� 1 1,0M,4 
/Jleq E. 10 - 30 30- 60 .60 - 100 :> 100 .. 

21 t;;lgslic'r/d <t>. O" O" ' 11• - ''"j .. ,,. -22-1- -... 
C1JI.SO c. 0,25 o.s : 0.5 - 0.B - ·1:0-10,5 - 1,0 j1,5 al 2,0 

J . . . . .Vt;J;t1r 1t4• q_lJ,J Dt.(o;0m;ol'JS- ,cl, llc/'l/11.d/J<t/.s-~pcm-å:7j't.r/JC? 
' .n rofijM ma'lk us;1lmmas- 9e.r;om 1ror1J1't;p· t/.u (los.I'-

odJ ;'trsjorc V!r} , ·. 

& ••• vattenmättningsgrad 
Kbnsistens: mjuk - jorden är lätt knådbar, w-< wl 

styv jorden är svårt knådbar, w > wp 
fast vid utrullning går jordtrådar sönder 

då d = 3mm, w -<:.. we 
hård jorden kan slås sånder i hårda klumpar 
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T•b: 3. GRUPP{'- SA/1/J!(,J:. JOJ?J)ARTE)? 
Ptl:fYtJ;c/V) for dtyo,lff4/JMJ-) '11odc;/ to ul; c/el:f/y /riU/om-
v/111.d p' /§;.-'1://?cl;om .som

ScJl)d19a ;ordarkt 
\) 

t 
~ ~ , mcddfod ~ <:::, I r«sl I~CL//t7ff 
~ hpmdA.___ · !Pt;rad n'%;Jf1l'Pt/ 

E. 300 :- 600 6-0-0. - 1000 > 1000--

12 osorlcrad 
'1>' 3S° - .l8" .l8" -: 42" > �2. 

- ·. 
E. 150 - 300 300 1- 5-00 ':;;i 500 

cy-ov 
.rorlcmd13 ..{{/f)tf ' 

g)'_ 32" - 3S- --ls- ,- rr .> 37".f't mol>J. '!i - .. - .·• 

- . '' 

. . 

llJcd /!J!Er. q/7 ~ E. 150 - 300 300 1- 500 > 500 

f>C?r/il:la;;;JOS"i>,11r 
H .t_fer my -'---'-

fui::119 .ftl/Jft 1,r,· 31° - 3""' J-(9 ;- .36• 36"yql/_cnmii/zlt/ > 
. . 

~ 

.. E • 150 - 300 100 1-'SOO > 500iorrfilf 

f«!:.ftj -
lr/@' <t>'" · 32" - 35" 35"- l8" ~ 38" 

15 

0,1 ' - 'cin 2°v 
pqr ,d:;, /11&,I P.,. .. 100 - 200 200 ,- -400 > -400 
< P;[JS0·,,

1l, /tl:lif 
lf?f.t!IJ-trie,/ht,.' "11' 31°- 3JO, no·-JS° > 36°
·,.,,.,J-&ad 

.PC/; :-
/nMIX/ I 

. . x • 80 - 150 150•' - 250 .> 250 
,ft'h!Ot>J. -torr fill ~17 , 41). ·, mq jfull,9 .,, : Tl" - 300 30" -; 32" > 32°~er . . 

iit;2¼ · .__- ../Vlr//f:/4 . 
<O;Pft;"J hlY,clL/ E. so - 100 100 ,-· 200 > 200 

f/YiJ
18 

Y/l'J/t!h.- . 
rno/md <1Y . 2.5"- 27° 27° _-_;3-<l" > 30" 

1 

Lagringstäthet: medelfast - 0,33 < ID-<. 0,67 
fast - 0,67 -<ID~ 1 
mycket fast - jorden i naturlig lagring har 

lägre porositet än man kan upp
nå vid packning i laboratoriet 

Tab. 5. R//(TfAR[Jfj/ fOR " a p 
B1Zr9-cller JomarT_ . ·. ,. p

Gruff' I 1(/qrs I 
1 - -4 '·0.10 0,98 

A 5 - 6 0.15 · 0,83
•. 

7 0,30 0,7� 
I .8 - 9 0.29 0,90

8 10 - 11 0,15 0,83 

C 12 - 18 0,30 . 0,7� 
19 0.3S 0,62 

20 - 21 0,"40 0,�7D 

22 &stams 9~"°11? pror nin9 
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C. RIKTVÄRDEN FÖR JORDARTERNAS FYSIKALISKA EGENSKAPER 
(mom.61 - 62) 

T•b. 6. R/l(TJIÅRfJE/J !ÖR Y!ll.Y/1f/l(T AJ! J!}fJ),4/?!F!( /ltf t'.fl//J/> I' i f;, /1r7 3 

I.qpri~.rftf/hel 
Kbrs .1om;::t;?-{f/l '!. C sr;md mf1d ,fad lt/J. nJOhJ, 43 VI< 

I 
ma:ld/,ut I f,Nr 

• ho;h'.1/<?cf 

12, 13 hdt torr 1700 , 1800 > 1800 
12, 13 nt1tt f111/-i9 1750 1850 > 1850 
12, 13 /tJ tit, 1850 >1950 1950 

H•) i/;:, fdli;_ . 
( 0- /'t?R(IJ Oitit/q;;I 2000 2100 > 2100 

15, 17 hdf f/r. 1650 1700 > 1700 . · 1s. 17 nti?,O. f~Htf 1700 1750 > 1750 
15, 17 ,a1Jdr9 /i 1750· . 1850 > 1850 
~6. 18') 1771/:'Ct //l:f!J, 

u. r4h:.ll m11t:ad_ 1900 2000 > 2000 
·• 

V}',a' Jor..Qriu· fi-fllömnck fhc.rcraq 11,t, le "0 It 1J;insi:,::;~ 
. cl~rmcnltt ro!11l'lflll:f.tmq VIJd~r Jrt1adfT~ll1J1PtT'o 
· n; 1000 •//>/J ll,f f't;i/;d 4i' v.,o.,o 'r,'c.4! · 

Tab. 7./?ll:[fA/?IJ!JI RJ7? Yl}!Y/1Yll:1 AJIJO-fMRTER (J,f !i/?!/fP.l} ;1,P/rrl 
l(onsmos -Xkm· I hJ)ul;,, .rf;;v /asfI I 

19 2000 2050 2100 

20 2000 2100 2150 

21 2000 .'2100 2200 

/t1i1JJ-1 /'ia' Joo:tC1r/er fi//l}(;rai;_rle f/q.r..r~mt1 19 fil 2/ /7Jc« /4:/n::I 
/:011.s-idco~ ocl; r;_qiort1cJr~er tilll;öm11a'c. Jh.rso; 22 ,M.d,l/1/s

•de oOrll'lCl/lryq ;lqr, V?C? fo'r nJl_y1J?11ill ptl?Ol?J ;>roJ'ni1J9. 

IV1• GRUNDBOTTEN 

Grundläggningsdjup (mom.62) 

Klimatisk påverkan (mom.63) 

Schaktbottnens skydd (mom.65- 67) 

Schaktbottnens förbättring (mom.68) 

Grundförstärkning (mom.69) 
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V. PÅKÄNNINGAR I UNOERGRUNDEN 

Av jordens egen tyngd förorsakad grundpåkänning (mom.7D) 

Av byggnaden förorsakad grundpåkänning (mom.71 - 79) 

71. Den av byggnaden förorsakade grundpåkänningen bestäms 
enligt elasticitetsteorin (om man inte utför en noggra
nare beräkning). Därvid förutsättes, att kontaktspän
ningen fördelas jämnt över grundbotten, eller att den 
är triangulär, alternativt trapetsformad. 

0 Q05 0,1 O,f5 0,2 
,j . 

AT 

V V./-:.,,;,
2-t-!-+-+--+-+-+-+_,,,-vi-.,+i..;~V.l<,,.c:,.r;,,_,,<Y"l'--f....+--!--l-:--l~--1-4-1--1-1-4 0,2

1
V / _,,. ,_,,., 

,-.,--+-+- (;:) / V ./ ,, / V 

~"' t<, /· / / 
J-t--1:-+-,1<>,.v "i;,W." I ,l'l O,J 

-; .,,..~:l,Y.iff---+---+-!--+-+--+-f-+-+-+--i-+ 

. . . I/ I/ , 1(~~-l--l-----1---+-.;--i-----1---,_-!--+-+--+-1-+-t 

1· , Il I/"'-'· / L - .U 

I J/7 ~ -,- .... 
0,-4 

· / 1~11 1/ 111 f--~':
JII: 1. I Il 1 1 J l I J JJ J l 1-aY''5 

- 0,5
i / • I/ I/ A , 

' 1/ / j• L >8 J ., 
'-'-.--'-+.+-l-H+ll+R-H--IH+-i--' z I 

6-t-H-+H/H'-I-t,'I/Yl-Il+-+- I 
0,6 

I I 
I 

0,1 

' i_ I • I I 

1 I 
u8 +-ftct+-f.-i'-li-!-'--++-ii-+-+---t~l-+-t-+-il-+-f--f-in•t-t--+-+0,8

i 1

I • l / '/i 

9 

I I . I; 

. i.:... 
-

I IV/ 
/ I 

8-
• 

Z/8 L 

10 -
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' 
T,b. a,SlflTRtlAR/JEI/ FOk !/lfLUFIISJIARIJET !du /tji) 

h/lue1JJ1irdd /;I /Ö,r hdt?s/!li,19 ·ta· ylen mecl för/21/Jot?o'd. flid/C/) .f!dOrlJC/ L/B 
Z/B 

' 

--
1,0 I 1,S I 2,0 I 3,0 I 5,0 l 10 I a, 

0,25 - . 
Q;'.2-41 0,2�8 0,2�8 :O,i.ffl 0,l_�8 0,2�8 0,2--18 

-· -· ---·--- --·--- -----
0,50 0,232 0,238 0,239 0,H0 0,2�0 0,2�-0 0,2�0 

--- .- ---
0,75 tl,206 0,218 0,222 0,223 0,224 0,2H 0,22� 

-- -- ------- --
I1,00 0,175 0,19� 0,200 0,203 0,20� 0,205 0,205 

,_. -· 
1,50 0,121 O,HS 0,156 0,16� 0,166 0,167 0,167 

' . :.:__-·-· .. 
2,00 o,_08� 0,107 0,120 0,132 0,136 0,137 . 0,137 

.. - . ----
3,00 0,045 0,061 0,073 0,086 0,096 0,099 0,099 

�.00 0,027 0,038 '6,0�1 0,060 0,071 0,076 0,076-
-- -----· ------

6,00 0,013 0,018 0,0H ö.on 0,0H 0,051 0,052 
,_. -------·-- ----·-

8,00 0,007 0,011 0,0H ö'.019 0,028 0,037 0,039 
-· ------- - -

10,00 0,005 0,007 0,009 0,013 0,020 0,028 0,032 
., 

T~b. 9. $/FFlR\ JI,'ÄR!>FJ/ fÖRI !l/lä.Cf./S/IAR/JEL T I ;, (.se f;.!f· -V 
lnf!_ucflS'fdrdcf 1; Jö~ k/afff}/llj 14'jlo11 med/o;-!;;/1/alla'el fllt//tlll .S-l4vtllC1 L/13 

0:,1,0 1,S 2,0 3,0 5,0 10 

Z/B 

I I I I I I 
0,05 0,981 0,982 0,988 0,989 0,989 0,990 0,990 

,- ·--

0,10 0,889 0,928 0,937 0,9�2 0,9H 0,9�5 0,9�5 
----· ·--- --· --------

0,1S 0,790 0,835 0,862 0,875 0,882 0,883 0,88� 
--- -· ·- - -·------·- ---· 

0,20 0,695 0,757 0,788 0,813 0,8i3 0,826 0,826 

0,30 0,557 0,621 0,663 0,705 0,730 0,738 <T,739 

0,50 ·o.~ 0,462 0,503 0,555 0.€\03 0,626 · 0,630 
, 

0,70 0,325 0,371. O,�O� 0,�53 0,507 0,5�7 0,555 .... ,.. 
1,0 0,2H 0,279 0,308 0,3�9 0,�01 0,�50 0,�67 · 

>-

1.S 0,1+4 0,183 0,210 0,239 0,21s 0,330 ,0,360 

. 2,0 0,09-4 0,128 0,1 �7 0,175 o'.206 0,2�8 0,288 

3,0 0,0-0' 0,067 0,082 0,10-4 0,128 0,157 0,202 
.. 

5,0 0,018 0,027! 0,0H 0,050 9,065 0,08� 0,125 
---·--

7,0 0,010 0,01~ 0,018 0,026 /),038 0,05-4 0,090 

10,0 0,00-4 0,007 0,009 0,013 . -0,021 . 0,039 0,063 
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I I I I I I I I 
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VI. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID BESTÄMNING AV DEN BERÄKNINGSMÄSSIGA 
GRUNOPAKANNINGEN (mom.80 - 82) 

80. Den beräkningsmässiga grundpåkänningen bestäms på tre 
olika sätt: 

a) Ur tabeller för den empiriska normenliga grundpåkänningen. 
b) Genom beräkning enligt gränstillstånd med användning av 

riktvärden för Jördårternas mekaniska och fysikaliska 
egenskaper, vilka finns tabellerade i kap. III. 

c) Genom beräkning enligt gränstillstånd med användning av 
jordarternas mekaniska och fysikaliska parametrar, vilka 
har bestämts genom provning och bearbetats statistiskt. 

Särskilda beräkningsprinciper gäller för excentrisk och sned 
belastning. 
Säkerheten mot utglidning F > 2 
Säkerheten mot stjälpning F ~ 1,5 

VII. DEN EMPIRISKA NORMENLIGA GRUNDPÅKÄNNINGEN 

Grundläggande bestämmelser (mom.83) 

Värdena för den empiriska normenliga grundpåkänningen enligt 
tab. 13 - 16 är utgångsvärden. Vid jordarter ur grupp A - D 
korrigeras dessa värden med hänsyn till det aktuella grund
läggningsdjupet enl. mom.88. Vid jordarter ur grupp B och C 
korrigeras de även med hänsyn till grundvattenytans läge enl. 
mom. 89. Dessutom kan värdena korrigeras m·ed hänsyn till be
lastningsantagandena i konstruktionens statiska beräkning 
enl. mom.90 samt i förekommande fall med hänsyn till mekanis
ka egenskaper hos den jord, som ligger på större djup under 
grundbottnen enl. mom.91 - 92. 

De empiriska normenliga grundpåkänningarna (mom.84 -87) 

Inverkan av grundläggningsdjup (mom.88) 

Inverkan av grundvattenytans läge (mom.89) 

Ändringar av den empiriska normenliga grundpåkänningen 
(mom.90 - 93) 
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Tab. 13. Yi,f!IJD! fOR [t!P/l?!SI( !lfJR/JEI/U/J !lRUII/JPA°l(Ä!/l/!l/5 (f,p):frJ1 
FOR BfRC/iRTFR UR {;R(JPP A-

&npr!er md sp:id/rrtkrens T 
· el)/. rnom 36 · - ·~ I 
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I i 
I' 
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I 
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I 

! 20 
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20 10 ' 
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I l-···---

I 
I 

I 
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f"OR JOI?/)), f,'Tf:/? tJR fitPIIPP B. 

/ 
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Tab. 16. Y{R!Jf!J /{}/? [111'/,f!S;f f/{),f/i[/Ji!& 5Rtl//;)j>Jil(A//!//J/p IJ:;)cm<'/ 
fO/f ✓0,f§;J;fff;f' tJR N?!Jf,P P-

I K01Js/sle17_.fI (ohe.rio/Järo jo,dorkr~ 
~ mjuk sft;r fas/ /;a'rdI 

I 
19 med !q> thdic1/d 0,8 I 1,5 2.5 4.0 

tJJ! mom, 1/8 

med mcdd/J!Jp p.b:-/ldtd21) 0,7 1,2 2.5 4,0 
(lll/. 17?017?· .lf . 

-- I 
med /Jöp pl«ttlcil~f I .j21 0,5 1,0 2.0 ' 3.5 
Ml molll- 50 I 

22 /o?:tjon:r' ttd mcw; S7 1,5 - 2.0 

VIII. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID BERÄKNING AV DEN BERÄKNINGSMÄSSI
GA GRUNDPAKANNINGEN ENLIGT GRANSTILLSTANDEN 

Grundläggande bestämmelser (mom.94) 

Beräkning av gränstillstånden (mom.95 - 98) 

95. Den beräkningsmässiga grundpåkänningen enligt det 
första gränstillståndet (avseende bärighet) bestäms 
vid homogen undergrund: 

a) vid centrisk belastning enligt formel �: 

8 

där de beräkningsmässiga bärighetskoefficienterna 
NJ'r' N1r, och Ner anges i tab.19 och fig.14. 

b) vid lodrätt exc~ntrisk belastning användes bredden 8 
1 

i stället för·s 

B' = B-2e 
~ 8/2 

1 
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c) vid sned centrisk belastning enligt fig. 11 

där D < 8 förfares såsom vida) och den beräknade 
grundpåkänningen multipliceras med koeff. If enl. tab.17 

där D > 8 löses fallet individuellt med beaktande av 
jårdtryck.mot fundamentets sidor. 

d) vid sned excentrisk belastning enligt fig. 12 förfa
res enligt b) och c). 

e) vid sned grundbotten enligt fig. 13 förfares individu
ellt, beräkningsvägen eller grafiskt (exempelvis med 
användning av cirkulärcylindriska glidytor) . 

.g ' 
I 8/2 . L 8/2 [ B/2-1---'-----,-l'---i--'------,,1'-1 1 

~ 18 • t• - '1 

fiq. 72 
' 

, , ,, 

fi'r; !3 

Jora'ar(N ur 
9rUff 

Tab. 17. KO[fF!C IENT lr 
I ]f
I'----=----,---ro=------,-

D/B 1 lir tillke/ d°"' 
I O" i 10° i 20° I 30° I -W i 60° 

B a C 

D 

98.Vid icke homogen undergrund bestäms den beräkningsmässiga 
grundpåkänningen på liknande sätt som i mom.95 e). 
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Byggnadens totala sättning (m~m.99 - 111) 
Vid homogen undergrund beräk~as den totala sättningen ur 
formeln: ,

qB a m ~ (1- v2)w = ---"---._.::._____;_
Eo<r> 

vilken i regel ger större värden på sättning än som är 
fallet i verkligheten. 

koeff. för beräkning av sättning under ett styvt 
fundament 
koeff. för beräkning av sättning under ett böjligt 
fundament 
koeff. för beräkning av genomsnittlig sättning under 
fundamentets hörn 

m koeff. som tar hänsyn till beräkningens tillförlitlig
het. Vanligtvis ärm= 1,25 , i vissa fall m = 1. 
korrektionskoefficient, beroende av respektive jord
art. Den varierar mellan 0,8 och 0,5. 

Tab. 18. S!fTERVÄR!Jll✓ fOR !(O[Fr!C!ENT IX... 

! i 

' h1l1tlt1mmleis liYm a, l a, 
I 

a. 
I I' 

[i;-/;(!j 0,79 1,00 0,6-11:- i 
I7radral 0,88 

! 
I 1,12 

I 

I 0,56 

IRt1!(Iaor.;d 
-

I
,· 
I

l,{B - 1,5 1,08 I 1,36 0,68 
2.0 1,22 I 1,53 0,77-
3,0 1.-1~ 1,78 0,89I l 

I 

s.o 1,72 2,10 1,05l 
10,0 2,12 2,53 I 1,27 . 
20,0 2,12 2,95 I 1,~8 
50,0 2.12 3,5� 1,77I 

100.0· 2,12 �,00 
I 
I 2,00I 

Vid en skiktad undergrund beräknas den totala sättingen ur 
formeln: 

Tt 

i=l 

därG'".z.. bestäms i mitten av varje skikt med hjälp av influ
ensvärdena r - r (se"kap.V)

1 5 
m samma koeff. som ovan 

m korrektionskoefficient
2 

m = 0,8 för normalkonsoliderad jord2 
m = 0,5 för överkonsoliderad jord

2 
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Den beräkningsmässiga grundpåkänningen (mom.112 - 114) 

Bestäms som den lägsta grundpåkänningen, beräknad såväl 
avseende bärighet som sättningar, sedan de ingåendes k 
normenliga jordartsparametrarna såsom kohesion, inre 
friktionsvinkel, volymvikt, bärighetsfaktorer m rn multi
plicerats ·med· olika delsäkerhetsfaktorer < 1. 

IX. DEN Bt::RÄKNINGSMÄSSIGA GRUr~oPAKÄN~Ir~GEt-J ENLIGT GRÄNSTILLSTÅNO 

för komplicerade byggnader i enkla grundläggningsförhållanden, 
eller för okomplicerade byggnader i komplicerade grundläggnings
förhållanden. 

Grundläggande bestämmelser (mom.115) 

Bärighet (mom.116 - 119) 

De beräkningsmässiga parametrarna 
(/J'(r) = (/J'(n) J: 
c'(r) = c'(n) I: 

a) för inre friktionsvinkel k = 0,9 
b) för kohesion 

2där er")~ 0,05 kp/cm , k 0= 
där c'(,,)?-0,05 kp/cm2 

k = 0,5 

Den beräkningsmässiga volymvikten 

n = 0,9 

Tab. 19./1AR/lll/ fÖI{ ,8[/(,{f(/!//!CS'/i/SS/5A !Ä/?J/l!/[fS'!(OEfF/['/[J/l!/( 

<J,'(r), <J).(r) N,,,_ Ner N~ 

O"' 0 1,0 5,1 

5• 0 1,4 5,� 
10- 0,1 2.0 6,0 

---· 
15° 0,'4 3,0 ,, .s 

-- I 
i 

20" 1,4 5,0 11,0I 
22.5° 2.3 6,5 13,3 

-
250 3,7 I 8,S 16,1I 
27,5° 5,8 ' 11,4 20,0 

30"' 9,0 15,8 2S,6 

32.50 16,9 23,0 34.5 

35° 31,5 36,0 50.0 

-· 
37.5°. 58,9 S7,5 73.7 

110,1 92,0 108,5 

42.5° 205,8 150,0 162.5· 

400 

. 

45° 38�,4 240,0 239,0 
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/rilihl""1na!:d <j:,f"') dtr ej> ~,1 

Deformation (mom.120 - 123) 

X. DEN BERÄKNINGSMÄSSIGA GRUNOPÅKÄNNINGEN ENLIGT GRÄNSTILLSTÅND 

för komplicerade byggnader i komplicerade grundläggningsför
hållanden. 

Grundläggande bestämmelser (mom.124) 

124. Undergrundens beräkningsmässiga mekaniska parametrar 
bestäms genom statistisk bearbetning av upomätta värden. 
Det minsta antalet· bearbetade värden är N = 5. 
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Bärighet (mom.125 - 128) 

Deformation (mom.129 - 132) 

132. I samtliga fall där den beräkningsmässiga grundpåkän
ningen bestäms enligt detta kapitel, bör de uppförde 
objektenas verkliga sättning mätas. 

Tab. 20. CRAJ!SrlRD[f/ f{iR 5D/0!1S/./!TTi/6 SlTT//IN[; 
Uncft.rorundcz.n l:msohdera,~ 

Ob;dt ~nab/Jt \ lånq.romT
(I. e.x. 5CJl7aj (f.exfh.f-hsl:.. !tm) 

•1 w,.., I) 
I .,._, 

t1w/L cm t1w/L cm 
-· 

0,0005 6 0,0007, 8 
0,0007 6 0,001 8

I 1·0,001 8 0,0013 10 
I 

0,0007 6 0,001 8 
j 

- I 
' •i w,.._, ') W,..( I 

t1w/l cm ,jw/1 , <:m ,Ko ns/ruk/iuifer -- ___I_'__, 
a) sf_«hik ~ts-(ciro//o, , 0,003 0 0,003 I 10 

t/J S!uflsJ:: oNS,ömdo oYJ!ol 0,001 S 6 0,002 

I 
8 

1 sfcdis/; of.edu/1d-1 ar CJ,7;;Cmc1 0,001 -4 0,0015 6 
----- --- \--br:lor;9 .:;,,,..-,') ') I W"'t 

t1w/B cm t1w/B cm 

cl) sti;,m mal mv,tsiv
9 vnd _. 

") u~:; -fi# !Om /Jo;tl 0,00S 20 0,005 20 

(]) hD:J!PÖl7 200 (lex.d:ordu:wj 0,002 10 I 0,002 10 
----,-·-

') w,..,Kranba/lor mccl 6ro/.ra/J ') "''"' 
t1wfl cm t1wfl cmi Mtla rdlni1J9arati !0' yiJ/ I 

-
1Jrin9ct- ,fom frarkd) 0,0015 - 0,0~1-=:-

I f 8 , 

i . ~ ---d-
--� --

, --~~ ·"" -
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XI. INVERKAN AV GRUNDVATTNETS O_CH UNDERGRUNDENS KEMISKA 
SAMf,~ANSATTNING PA GRUNDKONSTRUKTIONER AV BETONG 

Grundläggande bestämmelser (mom.133 - 135) 

Värdering av agressiviteten (mom.136 - 138) 

Skydd av grundbetong (mom.139 - 142) 

Tab.22 visar riktvärden för bedömning av vattnets agres
sivitet. 

XII. TEMPORÄRA BESTÄMMELSER (mom.143) 

LSN 73 1002, Pilotove zaklady 

Pålade fundament 

27 sidor 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Normen gäller för samtliga pålgrundlagda byggnader och kon
struktioner, sålänge de inte faller under särskilda föreskrif
ter. Avsteg från normen får göras om detta kan motiveras. 
FrLln normen avvikande lösningar måste ligga på en minst lika 
hög nivå som de normenliga och får inte strida mot normen. 

I. SYMBOLFÖRTECKNING 

II,ALLMÄNA BESTÄMMELSER 

Pålens funktion (mom.1) 

Påltyper (rnom.2) 

Drivna och borrade (in-situ gjutna) pålar (mom.3) 

Enstaka pålar, gruppålar och pålgrupoer (mom.4) 

Tryckta, dragna och momentbelastade påler (mom.5 - 9) 

Placering av pålar (mom.10 - 11) 

Geoteknisk undersökning för pålade fundament (mom.12) 

Arbetsledning vid pålningsarbetena (mom.13) 

III.TEKNISKA KRAV 

A.DRIVNA PÅLAR 

Grundläggande bestämmelser (mom.14 - 16) 

Neddrivning av pålar (mom.17) 

Förutom pålslagning även vibrering och nedspolning. 

Pålslagning (mom.18) 

Protokollföring vid neddrivna pålar (mom.19) 
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B. BORRADE (IN-SITU GJUTNA) PÅLAR 

Grundläggande bestämmelser (mom.20 - 22) 

Ej armerade in-situ gjutna pålar får endast belastas 
med tryck. Även enbart tryckbelastade in-situ gjutna 
pålar skall dock armeras om pålens minsta tvärmätt 
understiger 35cm och tryckpåkänningen i betongen över
stiger 2/3 av betongens tryckhållfasthet. 

Typer av borrade (in-situ gjutna)pålar (mom.23 - 28) 

23.Borrade pålar utan foderrör 
24.Borrade pålar med foderrör 
25.Borrade pålar med användning av bentonitsuspension 

för stabilisering av borrhålsväggen 
26.Borrade pålar med förtjockad fot 
27.In-situ gjutna pålar utförda enligt andra metoder 

(dvs sådana som inte motsvarar mom.23 - 26)får an
vändas, sålänge man kan garantera deras fackmässiga 
utförande, som sä~erställer pålens kvalitet och un
dergrundens bärighet. Man skall därvid använda sig 
av en utprövad teknologi, beprövad maskinutrustning 
och kvalificerad arbetskraft. Vid användning av nya 
utförandesätt bör antalet bevisliga provningar och 
kontrollprovningar enl. mom.68 och 69 ökas. 

Tillverkning av in-situ gjutna pålar (mom.29 - 30) 

30.Vid pålar utförda enligt den sk delade betonggjut
ningen injekteras den i borrhålet i förväg utfyllda 
och speciellt preparerade ballasten med aktiverad 
cementbruk i efterhand. Den delade betonggjutningen 
får användas såväl över som under grundvattenytan. 

Protokollföring vid borrade (in-situ gjutna) pålar (mom.31) 

IV. PÅLARNAS BERÄKNINGSMÄSSIGA BELASTNING 

Grundläggande bestämmelser (mom.32) 

32.Den beräkningsmässiga belastningen för enstaka pålar 
eller pålgrupper bestäms: 

a)ur tabellerade värden för pålarnas empiriska normen
liga belastning (se kap.V) 

b)genom beräkning (se kap.VI) 
c)genom provbelastning (se kap.VII) 

33.Tabellerade värden för pålarnas empiriska normenliga 
belastning får användas för okomplicerade byggnader 
(se CSN 73 1001) och till preliminära bedömningar på 
förprojekteringsstadiet. 

34.Beräkning utförs då antingen grundförhållandena 
eller byggnaden är komplicerade (se CSN 73 1001) och 
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en provbelastning av pålen eller pålgruppen inte 
kan utföras. 

Oen i normen angivna metoden för beräkning av den 
beräkningsmässiga belastningen enl. mom.52 - 63 
gäller för pålar med tvärmätt 12 - 60 cm. Vid större 
tvärmått (sk schaktpelare) får man gå tillväga 
individuellt. 

35.Provbelastning av pålar är den mest tillförlitliga 
metoden för bestämning av pålarnas beräkningsmässi
ga belastning och man skall ge den företräde gente
mot beräkningen enl. mom.34 då antingen grundför
hållandena eller byggnaden är komplicerade. 
Den beräkni~gsmässiga grundpåkänningen för enstaka 
pålar eller pålgrupper bestäms redan inom ramen för 
den geotekniska undersökningen då man utför p r e -
1 i m i n ä r p r o v n i n g • 
Genom bevis 1 i g provning, vilken ut
förs före eller i början av pålningsarbetena, bevisas 
den använda beräkningsmässiga belastningens tillför
litlighet. 
Genom kont r ·o 1 1 provning bevisas att 
pålarnas egenskaper och belastningsantagandena mot
svarar projektet. 

Tillvägagångssätt vid förslag av horisontellt belastade 
pålar (mom.36) 

Tillvägagångssätt vid förslag av dragbelastade pålar 
(mom.37) 

V. TABELLVÄROEN FÖR PÅLARNAS EMPIRISKA NORMENLIGA BELASTNING 

Grundläggande bestämmelser (mom.3B) 

Beroende på lastantagandena vid konstruktionens 
statiska beräkning får värdena i tab.2 eventuellt 
höjas med 2~. 

A. TRYCKTA PÅLAR 

Grundläggande bestämmelser (mom.39 - 40) 

Drivna pålar (mom,41 - 42) 

Borrade (in-situ gjutna) pålar (mom.43 - 44) 

43.Borrade pålar_används företrädesvis som stödpålar 
(såsom stödpålar betraktas i den här normen sådana 
pålar hos vilka maximalt 25~ av den kraft som verkar 
på pålens huvud överföres till µndergrunden genom 
mantelfriktion/-kohesion) eller inspända pålar (dvs 
sådana pålar som inte är stödpålar och hos vilka 
mer än 25~ av den kraft som verkar på pålens huvud 
överföres till undergrunden genom spetstryck). De 
används där bärig och endast litet sättningsbenägen 
undergrund bestående av åtminstone fast lagrad sand 
med en relativ lagringstäthet I 

0 
7 � ,67 eller fast 

kohesionsjord med konsistensindexet IC :::::-- 1 återfinns 
inom ett uppnåeligt djup och kan med säkerhet överta 
belastningen under pålspetsen. 
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Borrade stödpålar eller inspända pålar bör ligga med 
sin spets minst 1,5 m under fast botten, eller om de 
är utförda med förtjockad fot minst 1,0 m. I berg
eller halvbergarter kan detta mått bli mindre. 

44.Värdena för den empiriska normenliga belastningen för 
en borrad stödpåle, eller inspänd påle, belastad med 
en centrisk tryckkraft och med en pållängd om 3 - 10 m 
bestäms ur tab.2. 

T1b. 2 

l'c!le. 
Tvärsni'!/ 
F 

2cm 
d 

cm 

1» . "k, :I t2f! 1z.-n1;:_1n:( -q
oor/l?V?'/;ta. bl'./4wY,111/l)i 

1 ltr · 
70() 
950,

1:soJ I 

.,, 30 
""'35 
.., '40 

1,; 
i9 
22 

. i · 

2000 

•) 
I 
I 

""50 30 I 
-- ---1 

A/J 6e/o11q r,1f?d 

fFr/Joe/.4c( fel 

1 
I 

2800 
3800 
5000 
6S00 

: "' 60 
""70 
""80 
,,, 90 

30 
38 
�5 
se 

8. HORISONTELLT BELASTADE PÅLAR (mom.45 - 51) 

VI. BESTÄMNING AV PÅLARNAS BERÄKNINGSMÄSSIGA BELASTNING 

GENOM BERÄKNING 

Grundläggande bestämmelser (mom.52 - 55) 

Bestämning av enstaka påles beräkningsmässiga belastning 
(mom,56 - 59) 

56.För en enstaka centrisk belastad påle bestäms den be
räkningsmässiga belastningen, bestämd enligt gränstill
stånd avseende bärighet, enligt formeln: 

Den empiriska normenliga gru.ndpåkänningen under pålspet
sen q och den empiriska normenliga mantelfriktionen/man
telko~esionen q bestäms enl. tab. 4 - 6. 
Koefficienternasm till m bestäms enl. tab. 7 och 8.

1 4 
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- Tab. -I 

U.r;derqrund V ') 
q,.!!_tkr_!!.. kpcm_,a d I

6rUff I1(/a.rs I - . 

I 0 - 1 -40 

1 - 3 2 50 
. -- -&rg(?rt« I_ ;;;; 3 65

I -..oe,$ l 1~I , ,t,r,olrca9or"/er _ 0,5 - 1 20 - .. 
- .I l-4-5 3 30

I 
I 

~5 10I 
A '· t)J•pEJ ,,.b6 - -Ml/t1n:r111Jqar · / 11 .se ~ . . 
Via l;o,{;6v;t;rkr O?l kiaf.flZr/Jli '5 ,cl; j: lcdt?l?J.f f o tJC'/ f.s- &/}OIJJ 

Fr /rm:IC? ,t;r tZ,JI lq6. S-dcr 6-

Unckrprund V 
z) 

Lao!-,~,-,a b-
J J 

t!i'fh~t 
5 

.!}_ t1Nr .!}_ 
a d 

7I I 

') 

c;:; 10 
') 

q. 
kpcm-' 

(;ru;; I 
,(Ja.u /J; 'l•

lcpcm__. ; 

1,0 -40 I 50') i 65 1 
) 1,2I---(j-rqu"ga.

joraaridr 
-- -

8 - 10 0,67 
--

0,33 

20 . 

10 • 

-- 0,6 

0.2 

Sona'!ga
jordcirlcr 

I 

I 
112 - 18 

1,0 

0,67 

0,33 

2.5 I -40') 

12 

6 

I 55') 0,8 

o.s 
0.1 

A,?1i1irl/J/li(;:1T J l;'J i)&'<! b/;-6 
\ -

Tab. 6 

Under9ru1Jd r) Kor,,,r,sklAf" 
')

Iq. q. 
lcpcm4 lcpcm-•; 1-inde.x !(/au SorlOr11t? . I<?)I 

.1 . 0,2.5 2 0J1,.rr:J/;e.1't1t1ru - 1/Jjtl/::j{}n:1,:;,rk/j envrllldll. 19 - 22 0,5 5 0,3 
/2,q lv-/;o-p-(?rkr 6 - 7 -!tf/Y 

1,0 15 0,5o~ Jrf/Jtga.. 11 fi:rd ---
/Pr,:/,1rler ;s:; 1,5 30 1,0t~'rd 
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Anmärkningar till tab.4 - 6: 

l)Upodelning enl. CSN 73 1001. 
D 0 

2)Förhållandet ~ eller där förhållande mellan 
pålspetsens nedträngning i respektive bärig jord
art, i vilken pålen är inspänd, och pålens bredd 
eller diameter. För mellanliggande värden bestäms 
q genom lineär interpolering. Vid grusaktiga/sandaktig, 
j8rdarter med r -<:::. 0, 9( se anm. 5) får man inte in

0
terpolera. 

3)För mellanliggande lagringstäthet r eller kon
0

sistensgrad IC bestäms värdena q och q genom 
lineär interpolering. 0 s 

4)Vid negativ mantelfriktion/mantelkohesion 
får q i respektive skikt antas med negativt 

.. d svar e. 
5)Värdena för q gäller under förutsättning att man 

med säkerhet ~an bevisa r ~ 0,9. Om man med sä
0

kerhet ej kan förvisas om att I ~ 0,9, gäller 
för fast lag0ad sand och grus~ minimala värdena

0
för q (för - eller -d = 5).

o a · 

Tab. 7 

ml m1Ftlltw 
,) I j a,1 .rlz(/ 1,2 0,8 

: 
})ri/lUJ .riflpVl I ,:J;/ klo1tJ 1,2 1,2 

(fkM/lirkar1 !Cl/' /rä 1,2 1,0I -· -- -·--
I vibro-t/1190 V- Ci/1 ~(!/plf9 1,2 1,0 

1orm4 11fq11 /odco·1ör 0,5 0,5 

I -·(1~-rrlq 9;':!!cl?) mM fPdc.rror 0,5 0,7 

Tab. 8 

, 
( . Bt,/a.rf/J1~9.r /r;JJ m, I m, 

/)t,? 9rMcf!<79p1Jd"' hdJom6i1?cllio/Je11 ?/ 1,0 1,0 
1,15 1,15/>en vlvl49aait /«sl;f omb/11(?/;'tJ17L'/J _;) 

Tryd 1,0 1,0 
0,0 0,7tm9 

S-!-qfd/1:t',t ,.o 1,0 
;)ya.1m1d;- 1,0 0,7 

·---··-- - ·-·--·- ···- -··- ·-·--· -·•·-··- _____j 

http:Bt,/a.rf
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Bestämning av pålgrupoens beräkningsmässiga belastning 
(mom.60 - 63) 

Utföres i princip såsom för en grundolint i enlighet 
med CSN 73 1001, kap.VIII till X. 

VII. BESTÄMNING AV PÅLARNAS BERÄKNINGSMÄSSIGA BELASTNING 

GENOM PROVNING 

Grundläggande bestämmelser (mom.64 - 66) 

Preliminära provbelastningar (mom.67) 

Bevisliga provbelastningar (mom.68) 

Kontrollmässiga provbelastningar (mom.69) 

A. STATISK PROVBELASTNING AV EN PÅLE 

Grundläggande bestämmelser (mom.70) 

Deformationsmätningar (mom.71) 

Tillvägagångssätt vid belastningsökning (mom.72 - 74) 

Statisk provbelastning av en pålgrupo (mom.75) 

UtvärdEring av den statiska provbelastningen (mom.76 - 80) 

B. PROVNING GENOM PÅLSLAGNING (mom.81) 

C. DYNAMISK PROVNING AV EN PÅLE (mam.82) 

VIII. TEMPORÄRA BESTÄMMELSER (mom.83) 

CSN 73 0036 Seismicka zatizeni staveb 

Seismisk belastning av byggnader 

45 sidor 

Normen gäller för de flesta byggnader och konstruktioner. 
d

Förutom jorskalv, vilka behandlas i regionalesammanhang, 
ber6rs även inverkan av sprängning och av trafiken eller 
maskiner förorsakade vibrationer. 

CSN 73 0037 Zemni a horninavy tlak na stavebni konstrukce 

Jord- och bergtryck mot byggnadskonstruktioner 
33 sidor 

Normen gäller för samtliga byggnader och byggnadskonstruk
tioner med undantag för gruvar. Även jordtryck mot ledningar 
och bergtryck mot tunnlar berörs. 



Andra citerade normer: 1 : 31 

CSN 73 0002 Staticke vypocty stavebnfch konstrukcf 
Statiska beräkningar av byggnadskonstruktioner 

CSN 73 0031 Vypocet stavgbnich konstrukcf a zakladd. 
Zakladnf ustanoveni. 
Beräkning av byggnadskonstruktioner och grunder. 
Grundläggande bestämmelser. 

CSN 73 0035 Zatfzeni konstrukci pozemnich staveb. 
Belastning av husbyggnadskonstruktioner. 

CSN 73 0090 Geologicky pruzkum pro stavebnf ucely. 
Geologisk undersökning för byggnadsändamål. 

CSN 73 1101 Navrhovani zdenych konstrukcf. 
Projektering av murade konstruktioner. 

CSN 73 1201 Navrhovanf betonovych konstrukcf. 
Projektering av betongkonstruktioner. 

CSN 73 1251 Navrhovani konstrukci z predpjateho betonu. 
Projektering ay spännbetongkonstruktioner. 

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci. 
Projektering av stålkonstruktioner. 

CSN 73 1701 Nevrhovani drevenych konstrukci. 
Projektering av träkonstruktioner. 

CSN 73 1805 Merenf posuvu staveb. 
Mätning av förskjutningar på byggnader. 

CSN 73 6203 Zatizeni mast~. 
Belastning av broar. 

0N 73 6503 Zatizeni konstrukcf hydrotechnickych staveb. 
Belastning av vattenbyggnadskonstruktioner. 

Adresser: 

CSN - Tjeckoslovakiska statliga normer utges av 

örad pro normalizaci a merenf 

(Myndighet för normalisering och mätningar) 

med adress: Vaclavske namestf 19 

CS - 110 00 PRAHA 1 

Denna myndighet har en speciell avdelning för internatio
nellt samarbete: 0ddelenf pro zahranicnf spolupraci. 

Grundläggningsnormerna har utarbetats av företaget 

Stavebni geologie,np, Praha 
(Byggnadsgeologin, nationellt företag, Prag) 

med adress: Namestf Maxima Gorkeho 7 

CS- 110 00 PRAHA 1 

För CSN 73 1001, CSN 73 1002 och CSN 73 0037 har vid ~rad pro 

normalizaci a merenf ansvarat Ing Bohumil P0K0RN1. 

För CSN 73 0036 har vid Stavebnf geologie np ansvarat Ing Dr 

Arnost OV0RAK, CSc och vid Drad pro normalizaci a mereni 

Ing Jaroslav BÖHM, CSc. 



BILAGA 2 

2: 1VÄSTTYSKA NORMER 

VÄSTTYSKA DIN, Taschenbuch 36, 1977 

Baunormen, Baugrund 1, Ausfilhrung und Berechnung 

(340 sidor grundläggning) 

KAPITELINDELNING 

DIN 1054, Tillåten belastning vid grundläggning 

30 sidor 

INNEHÅLL 

1. Syfte och giltighetsområde 

2. Begrepp 

2.1 Typ av undergrund 

2.2 Laster 

Lastfall: 1: vilande+ regelbunden rörlig 

last 

2: vilande+ all rörlig last 

3: exceptionellt lastfall 

2.3 Grundförhållanden 

2.3.1 Sättningar 

2.3.2 Grundbrott 

2.3.3 Stjälpning 

2. 3. 4 Glidning 

3. Bestämning av jordlagerföljd och jordens 

egenskaper 

Behandlar tidpunkt, typ och omfattning av 

grundundersökning. För grundundersökning för 

enskild byggnad nämns att avståndet mellan 

borrpunkterna bör vara högst 25 m. 

4. Plattgrundläggning 

4.1 Allmänt 

4 .1.1 Läge och utförande av grundsulan 

(frostfritt djup, dock minst 0,8 m under 

markytan) 

4 .1. 2 Lastantaganden 

4 .1. 3 Stabilitet 
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Tabelle t. NkhtblndlQM BauQruod 
und utzun~...:,mpfindllchet. Bauw<!t<k 

Kleinste Zulass.ge Bodenp<essung in k.N/m2 ') 

Ei11bindetiete bei Streifenfundamenten mit Breiten 
des Fundaments b bzw. b' von 

m 0,5mf1mJ1,5mj2mj2,5m!3m 

0,5 200 l 300 i 330 

=~~ :=~~l 
I 

360 

1.5 340 1440 I 390 
. !---- ·-· --· 

2 ,oo !500 1 420 . 360 

bei 6auwerken m1t 
Grllndungstiefen t 
ab 0.3 m und mit 1SO 
Fundamentbre1!en b 
ab0.3 m 

') FUr Krattgro8en wlrd nach DIN 1301 die Efnhe1t kN (Kilo· 
newtoo) 1 k.N ... 103Nverwendet( 1kN = 10CX)l9.80665kp. 
1 kN .. 100 kp bzw. 1 kNJm' '""0.010 kp/cm') 

• Tillåten grundpåkänning för icke sätt

ningskänsliga byggnader 

Med tillåtna grundtryck kan sättningarna 

uppgå till: 

2 cm för fundamentsbredd <l, 5 m 

>2 cm " Il >1,5 m 

Tabelle 2. Nlchtbtndige-r 8.augrund 
uod a-etzungaunempnndHche-. Bauwe<it. 

Kleioste Zulassige 8odenptessung in kN/m' 1 ) 

Einbindetiefe t>ei Streifenfundamenten.mit Bretten 
des Fundaments b bzw. b' von 

m O,Sm i 1m ! 1.Sm 2m 

0,5 

1,5 340 

400 500 , 600 700 

bei Bauwerken m,t 
GrUndungsliefen I 
ab 0,3 m und mit 
Fundame-nlbreiten b 
ab0.3m 

150 

') 1 kN/m' • 0.010 kp/cm' 

• Höjning av värdena i tabell 1 och 2 

Bl a fundamentform (sidoförhållande <2) 

och ökad undersökning 

• Reducering av värdena i tabell 3. 

Inverkan av grundvattenytans läge och 

verkande horisontalkrafter. 

http:Zulass.ge


2:3 

~ Krav på resultantläge 

(It Säkerhet mot grundbrott, llp 

Lastfall 1 2 3 

2 1,5 1,3llp = 

• Glidsäkerhet, llg 

Lastfall 1 2 3 

llg = 1,5 1,35 1,2 

~ Säkerhet mot upptryck, lla 
Lastfall 1 2 3 

1,1 1,1 1,05lla = 

4.2 Utredning av tillåtet grundtryck med hjälp 

av tabellvärden 

Förutsättning: Likformiga grundförhållanden 

Markyta och lagergränser våg

räta 

Ej dynamisk belastad 

4.2.1 Tillåtna grundtryck för friktionsjord 

• Tillåtna grundtryck för sättningskänsliga 

byggnader 

Med tillåtna grundtryck överstiger sätt

ningarna ej: 

1 cm för fundamentsbredd <1,5 m 
Il Il2 cm >l, 5 m 
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4. 2. 2 Tillåtna jordtryck för kohesionsjord 

Gäller för långsträckta plattor på fast 

kohesionsjord (konsistenstal Ic > 0,75), 

förhållandet mellan horisontal- och verti

kallast skall vara mindre än 1:4. 

Tat>eHe 3 Retn-e< Schkltt 1 ) 

Tat>elle 5 TonlQ t.ehlutnQ<tr Boden 1 ) 

-
KleK"lste Zulässige Bodenpressung in kN/m' ') Zulassige Bodenpressung m k.Ntm: .si 

Einbindettefe 00 Streifenfundamenten m1t Bretten Kle1nste 
be1 Stre1fenfondamenten mil Bre,:enE1nb1ndetiefedes Fundaments b bzw. b' von 0,5 tHs 2 m b bzw t,· von 0.5 bis 2 m 

und steifer bis halt>leste< Konsistenz ·des FundamP-nts 
und einer Kons1steni 

m m steif halbfest fest 

0,5 130 0,5 120 170 280 
--· 

180 1 140 210 320 

1,5 220 1,5 160 250 360 
-· -250 2 180 280 400 

1
) Entspncht der Bodengruppe UL nach DIN 18 196. ') En1spr1cht den Badengruppen UM. TL und TM nach 

Ausgabe Juni 1970 DIN \8196.AusgabeJunt t970 
'} 1 kNlm' = 0.010 kplcm1 

') 1 kN/m1 = 0.010 kp/cm; 

Tabelle 4 Gemh1-ehtkömiQ« Bod-on, do< t<orng,Ö64-0 vom 
T0<>- bis lo d<>t\ Sand-, K~- ode< Ste1nbe<elch 
e-nth&tt (z. 8. Sand· oder Geschiebemergel. Ge· 
schiebelehm) 1) Tabelle 6 Fetter Ton 1 ) 

Zulass,ge 8odenp<essung m kN/m' ')
Kle,nste Zulassige 8odenpressung m kNlm•bei Stre,len1undamenten m1t Brerten Kleinste 1! 

Einbindetiefe be, Strellenfun<jamenten m11 8red•":n !b bzw b. von 0.5 bis 2 m E1nb1ndetiete 
des Fundaments fi bzw l•· von 0,5 bis 2 n. iund e1ner Kons,stenz des Fundamenls 

und emer Konsistent I 
m stei1 I halbfest testI m ste1f halt)fcsl fest 

I 
l 0.5 90 140 20C

0,5 150 220 330l --+---~-
l 180 280 I 380I 

I I 110 180 2<0 
·--·---

1,5 220 330 440 1,5 130 210 270i' 
2 250 370 500 

2 150 230 300I 
') Entspricht den Bodengruppen sU. ST, sT. GIJ. GT 

1 ) Entspricht der 8odengruppe TA nach DIN 18 196
nach DIN 18 196. Ausgabe Juni 1970 

Ausgabe Juni 1970 
1 ) 1 kN/m7 = 0,010 kp/cm' 

') 1 kN/mi = 0,010 kp/cm1 

4.2.3 Tillåtet grundtryck för packad jord 

Tabell 1-6 om 100% proctorpackning 

4. 2. 4 Tillåtet grundtryck vid plattgrundläggning 

på berg 

Tabelle 7 Fe-la 

Zu!ass1ge Bodenpressung in k.N/m7 ') 
be, Flachengrundungen 

und dem Zustand des Geslems 
Lagenmgszustan-d 

nicht bruchig. : brUch1g oder m,t 
n1cht Ode< nur i deulhcheo Ver

weoig angew,ttert I w1tterungsspuren 

F~s in 
gleichma6,g 4000 1500 
festem Verband 

Fels in wechseln· 
der Schichtuno 2000 1000 
oder k.Ji.ift1g 

') I kN/m: 0,010 k.pfcmi 
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4.3 Utredning om tillåtet grundtryck genom 

sättnings- och grundbrottsundersökningar 

4.3.l Utredning om sättningar 

DIN 4019 del l och 2 

4.3.2 Utredning om säkerhet mot grundbrott 

DIN 4017 del l och 2 

Markbrott DIN 4084 del l 

4. 3. 3 Provbelastningar 

Styvhetsmodul bestäms genom provbelastning 

i samband med grundundersökning 

4 . 3 . 4 Sättningsmätningar 

DIN 4107 

Sättningsmätningar kan utföras i färdiga 

byggnader. Dessa mätningar kan ligga till 

grund för sättningsberäkningar vid senare 

tillfälle. 

5. Pålgrundläggning 

5.1 Begrepp 

5.2 Allmänt 

5.3 Normgivande påverkan på pålars bärförmåga 

5.4 Tillåten belastning på pålar genom provbe

lastning 

Utvärdering av gränslast ur provbelastnings

resultat beskrivs. Säkerhetsfaktorer (som 

läggs på gränslasten) anges. Säkerhetsfak

torn varierar med lastfall och antal utförda 

provbelastningar. (F = 1,3-2 för tryckbe

lastade pålar och F = 1,5-2 för dragbelastade 

pålar) 

5.5 Tillåten belastning på tryckpålar genom 

erfarenhetsvärden 

5.6 Tillåten belastning på pålar genom beräk

ningsförfarande 

5.7 Brottsäkerhet för pålgrundlagda byggnader 

vid lutande markyta 

5.8 Genomförande av provbelastning av pålar 
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BILA 

Regler för enhetligt förberedande och genomförande 

av provbelastning av pålar. 

DIN 1054 Tillåtna belastningar för grundkonstruktioner 

Förklaringar 14 sidor 

Här finns förklaringar med figurer samt förutsätt

ningar som saknas i huvudnormen. 

DIN 1055 Lastantaganden för byggnader 

Jord~rtsparametr~r 11 sid 

Densitet, friktionsmaterial, kohesion 

1. Giltighetsområde 

2. Syfte 

3. Begrepp 

Defintion av jordartsparametrar mm 

4. Utredning om jordartsparametrar 

5. Jordartsparametrar för friktionsjord 

Tabelle 1. Bod~nkennvöU-cn för nichtbindice Böden (Rechenwerte) 

Spalt< 1 2 3 4 5 6 7I 
Wichl,e 

was.ser· unter Rcibunfs;•
Kun:u•ichen erdfeucht 

gcsittigt Aurtrieb winkcl 
Zeilc Bodcna.rt nach L1.gnunt 1 ) 

DIN 18 196 
cal y ca.I y t cal y cal(p 

kNtm 3 (Mp/m3 ) kNtm 3 (Mp/m3 ) kN/m 3 (Mp/m3 ) Grad 

I S&nd, s.chwach SE lod:.u J 7.0 (1.70) 19.0 (1.90) 9.0 (0.90) 30 
2 ~hluffii'.er s~nd. 1-owie SU mitteldicht 18.0 (1.80) 20.0 (2,00) 10,0 (1.00) 32,5 
J Kie,-Sand, ena- mil US 6 dicht 19.0 ( 1,90) 21,0 (2.10) 11,0(1,10) 35 

i"e,tuft 

4 Kie,, Geröll, GE lodt:u 17 ,0 ( 1,70} 19,0 ( 1,90) 9,0 (0,90) 32,5 
5 Steinc, mil mitteldicht I 8,0 (1,80) 20,0 (2,001 10,0 (1.00) 35 
6 2crintem Sand· dicht 19.0 (1,90) 21,0 (2.10) 11.0(1.10) 37 ,5 

antcil, cni 
ecstu(t 

7 Sand, Kics·Sand, SW. SI. SU. !ocker 18.0 (1,80) 20,0 (2.00) 10,0 (1,00) 30 
8 Kic,, wcit oder GW,Glmit mitt.eldicht 19,0 (1.90) 21,0 (2,10) 11,0(1,10) 32,5 

intumitticrcnd 12,0 (1.20) 359 6 < U:'i. 15 dicht 20,0 (2.00) 22,0 (2,20) 
(ei-lu(t 

10 Sand, Kict.·Sand, SW, S!,SU, lockcr 18,0 (1.80) 20,0 (2,00) 10,0 (1,00) 30 
JJ Kica, ichwach GW,GI mitteldicht 20.0 (2,00) 22,0 (2.20) 12,0 (l,20) 32,5 
12 r.chluffizer KiN, mil U>!5 dicht 22,0 (2.20) 24,0 (2,40) l � ,0 (I .�0) 35 

weit oder int,er• iowie GU 
mittiuend re.1tu(t i 

1) !ocker: 0, 15 < D $ 0,30:. mittddicht: 0.30 < D";S 0,50: dicht: 0,50 < D:S 0,75; dabt"i iit die l...aierunisdichte 
D • (max n - n)/(max 11-min n) 

6. Jord1artsparameti.ar för kohesionsjord 

http:Jord1artsparameti.ar
http:11.0(1.10
http:hluffii'.er
http:Bodcna.rt
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Tabelle 2. Bodenkennv-ö~n rur bindiic Böden und Ofiaanische Böden (Rechenwerl-t) 

Spalte I 2 3 4 5 6 7 8 

Wicht..e 
Reibunfl· 

Kohision 
Kurz• winkel 

Uber Wa.u.er unt.erW~r
z-eichen 

Zwt.and•·
Zeile Bodenart nach 

DIN 
form 1) ca.I y e&Jy ' caltp cal c' cal c" 

18 196 
kN/m3 kN/m3 kN/m 2 kN/m2 

(Mp/m3 J (Mp/m3 ) Grad (Mp/m2 ) (Mp/m 2 ) 

I AnoreaniKhe TA weich 18,0 (1,80J 8,0 (0,80) 17 ,5 0 (OJ 15 {1,5) 
2 bindiee Böden stci( 19,0 (1,90J 9,0 (0,90) 17,5 10 (1,0) 35. (3,5) 
J mil au.irepr~ ' halbfe-At 20,0 (2,00J 10,0 (1,00J 17,5 25_(2,5) 75 (7 ,5)

plutischen 
Eitenscha!ten 
(w1 > 50%) 

4 AnorranU.Chc TM und weich 19,0 (l,90) 9,0 (0,90J 22,5 0 (0) 5 (0,5J 
5 binditc Böden UM ,u,i( 19,5 (1,95J 9,5 (0,95) 22,5 5 (0,5) 25 (2,5J 
6 halbfMt 20,5 (2,05) 10,5 (l,05J 22,5 10 (l,OJ 60 (6,0Jmit mittclpl&• 

ati-'"Chen Eiten• 
s.chaft~n 
(50% ~ w, ~ 35%J ' 

7 Anore-anic.che TL und weich 20,0 (2,00J 10,0 (1,00J 27 ,5 0 (OJ 0 (OJ 
8 bindii'e Bödcn UL stei( 20,5 (2.05J 10,5 (r.o5J 27,5 2 (0,2J 15 (J,SJ 
9 mit leicht h>.lbf••t 21,0 (2,lOJ 11,0 (1,10) 27,5 6 (0,5) (0 ((,0) 

plutis.chen 
Eiirenschaftcn 
(wL < 35%) 

10 Organis.cher Ton, OT und weich 14,0 (1,40J (,0 (0,40) 15 0 (0) 10 (1,0) 
Il Ori'a.ni'-Cher ou $Leif 17,0 (1,70) 7 ,0 (0,70) 15 0 (0) 20 (2,0) 

Schluff 

12 Torf ohne Vor· l!N und 11,0 (l,10) 1,0 (0,10) 15 2 (0,2) 10 (1.0) 
belutune HZ I 

13 Torf untt-r mäfii· 13,0 
~ 

(1,30) 3,0 (0.30) 15 5 (0,5) 20 (2,0) 
ger Vorbdutunt 

1 ) w•ich: 0,50 < fe :$ 0,75; ,t.if: 0,75 <le:$ 1,00; h>.lbfell: Ic > 1,00: dab.i i,t di• Konsl1t.nzuhl 
fe• (wL w)/(wL -w,), 1i•h• DIN 18 122 T•il 1 

7. Inskränkningar i användning av parametervärden 

8. Väggfriktionsvinkel 

9. Hänvisning vid val av jordtrycksantagande 

Förklaringar 

DIN 1080 Begrepp, beteckningar och enheter inom 

Byggnadsväsendet 16 sidor 

DIN 4014, del 1, Grävpålar, vedertaget byggnadssätt, 

tillverkning, beräkning och tillåtna belastningar 

7 sidor 

1. Giltighetsområde 

Diameter <50 cm, utan och med fot 

2. Begrepp 

2.1 Grävpålar där betongen hälls i medan foderröret 

dras upp 

2.2 Grävpålar där foderröret dras upp med hjälp av 

luftövertryck sedan betongen gjutits 

2.3 Grävpåle med fot 

2.4 Grävpåle med kvarstående foderrör 

2.5 Specialpålar 
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3. Byggledning 

(Ansvarig arbetsledare skall finnas på plats 

och protokoll skall ifyllas) 

4. Geotekniska undersökningar, betongskadliga ämnen 

och risk för grannfastighet 

5. Pålars utförande och mått 

Inbördes avstånd, lutande pålar, minimidiameter 

6. Borrarbete 

6.1 Borrutrustning 

Krav på borrutrustning 

6.2 Borrörets f~arnförhållning före urgrävnin?snivån 

6.3 Borrning i grundvatten 

Vattentryck >l rn över grundvattenytan i fin

sand och silt, koll på grundvattenytan 

6.4 Borrning i artesiskt grundvatten 

vatten i röret lika höjd som trycket 

6.5 Flyttendenser i jorden 

6.6 Borrhinder 

6.7 Spolning 

Tillåts ej. 

6.8 Kontroll av geotekniska förhållanden 

6.9 övergivna borrhål 

7. Betong 

8. Armering 

9. Betonggjutning 

10. Uppdragning av borrör 

11. Vulstbildning 

12. Utförande av pålfot 

13. Bärförmåga och tillåten belastning 

Minst 5 rn långa 

>3 rn ner i bärkraftigt material utan fot 

>2,5 m " " " med "" 
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Tabelle 2. Zuliaalo• &leatunq von Bohrpfählen 
(Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten) 

8ohrpfahle ohne FuS 

P1ahldurchmesser zuiass,ge Belastung 
d 

kN 1 )cm 
··---·--------

30 200 
-· -·· ---

35 250 

4-0 300 

50 400 . -
') 11<N~0.1Mp 

Bohrpfahle mit Fu6 (Standpfah~) 

FuSdurch· ru!ä.ssiQe Belastung 
messer Pfahl mit Fu6verbreiterung 

cm kN') 

ro 300 
-· 

70 380 
-· 

80 470 

QO 550 

100 650 

') 1kN-0.1Mp 

Tabellvärden kan överskridas med 25% i mycket fast 

jord eller efter provbelastning av minst 2 pålar. 
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AHHANO 

Ud Nr 

Firma Bohrpfahl Nr 

Pfnh!art 

Pfahlplan Nr Oruckpfahl/ Zu~}Pfehl 

SchlchtenfolQ<! 
1. Pfahldaten 

m 

un1er 
Bohrch<-n~ 

m 

l.Jt>or 
NN 

Bodonart und 
•h4"'\r.hnff,.nhP1t 

Grund· 
wn1~,., 

1.1. Pffthldurchme'.'lser 
(nuB~rer q,, det Bohrmhres) 

cm 

1.2. Pfi,;hlfu6durchmes'.'l~r cm 

1.3. Pfahlfu8hbhe -·-·-·· cm 

1.4. Pfahlnciguno 

tO T Bohrebene 1.5. Pfahlkopf . 
unter 

1.e. Pfnhlfu8unter1ic.&nte BonreOOne 

1.7. Pfnhllanoe ________ m 

1.8. Leerbohrung 

1.0. Einbindetiefe tn don 
tragf;ihigen Baugrvnd .-

2. Bohrat1><,ft 

2.1. Au8en·0 des Bohri<:ranzes cm 

2.2. 8ohrtochtiefe ohne Fu8 
unler 

Bohrtochtieffl mit Fu8 m Aohrehene 

2.3. Bohrgutmenge (rechnensch mtt 2 und 2 2) 

SchnN 

Fu6 

3. Pfahlbewehrur,g 

3.1, L :icnq~bewehrung mm.8St 

3.2. Ou~rt>"w~hrung (Wendel) f/' mm,8S1 

Ganghohe cm 

3.3. Korblange 

ubet Pfnhllo:opf 

unter Pfah!kopf 

in,;ges;,mt 

3.•. Stof\n 

Ml 

~-----------------.1.......---------------------~ 

bilaga blankett vid utförande 

DIN 4014 Grävpålar. Förklaringar 7 sidor 

DIN 4015 Jord.mekanik och grundläggning 5 sidor 

Fackuttryck och formler. 

DIN 4017, del 1. Grundbrottsberäkning för vertikalt 

centriskt belastad grundplatta. 4 sidor 
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l. Giltighetsområde 

Gäller för vertikalt centriskt belastad grund

platta, styvt fundament, ytligt grundlagt 

(litet t) 

(Grundbrottberäkning för plattor med 

och lutande last, DIN 4017 del 2.) 

Jotrt-chfe mdt,ge Bt>lo~tun9 
-'(Rt-~vft1erpru:Je, dH Ol'l()t'f'd(>t,(Jf'n Krolte) 

. 
;:-orm dt-r Grurid-

bruchluge abhong,9 von q 

C 

- b -

2. Syfte 

3. Begrepp 

4. Användning 

excentrisk 

Grundbrottsberäkning behöver bara utföras när 

tillåtna grundpåkänningar enligt DIN 1054 över

skrides eller när det annars krävs enligt DIN 

1054. 

5. Underlag 

6. Ansats av yttre krafter 

7. Förenkling av lagerföljd 

8. Dimensionerande skjuvhållfasthet 

Tat"wll,e, 1. Erhhnmrnr~rt~ n.iT mittlttf- Hrtbungsw\nkfi qJ 

t.<-i nkhtblndi(ffl Bö""'1 (R<"<henw•rt•) 

.,,,l..af!erung 

l<><'k<-r2) 32,;o 
mittt>ldichl 350 
<lkhl 37.5° 

1) Dif"'S.f' Rf'ihungswinkrl f'nlhaltf"n im l!ntr~hif'd zu 
OI N 1055 Rlatt 2. Ent wurf Ausgabe rebruar I 974. 
Tab-f-11" l kt>ine AbS<'hlägt" 7.ur Bf'riidcsichtigung dt-r 
lnhomogf"nit&t dM tlntt"rgrun<lt-S in Vtrbindung mit 
<lt"n llngf'nauigkt"it("n bf'i Probttntnahmf' und 
Vf'r..uc-hc.dun:-hfuhrung. Oi{'Sf' Einnt..r...Q" sind bf'i df'n 
Skhnhiritl"n na<"h Ah'\,(_•hnitl 12 «-rfaUt. 

'2) Bt"i lo<'kf'rf'm Rod,rn ist t"int" (;rundhruC'huntn-
'-U<'hung f'O.l ciann zula~ig, wf"nn <lii" t..agf'rung~-
<lkht.-1M: 

Il > 0,7 !><-i glri<-hförm&«•m Bo<l•n mi\ u< 3 
fl > 0.3 h,i ungl.-khförml(t'ffl Bod,n mit [; 2; l 



9. 

9.1 

9. 2 

10. 

11. 
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Beräkningsförfarande 

Förenklat förfarande 

Räknemässigt förfarande, ett lager: 

Förfarande vid flera lager nämns. 

Förfinat förfarande 

Brottfigur enligt plasticitetsteorin, provbe

lastning, modellförsök 

Bärighetsvärden 

~f .:"10 
~()O 

32.5" 

:J!"," 
37.5° 
1()0 

t'.!.5° 

Formvärden 

;rundrnJform 

Strt>tfen l.0 

. l "'· l l 
Hft:hteck -;~ -

-' I 

Il 
IJ 

1.0 
:!.O 
:1.0 

Jfl 
15 

l.0 l.0 

I b 
1 

b1 ••1~- SIOI.P,1-i),J.-
OI l 

: l ~ sin (,i} 0.7 

w~l-----r-r-.-,--,---,-,----,-T,,l-,-'-.17
I I ! I 

9Q,f--+---+--;-I--;---,----,-,--,--,-----,--171 
I i I ' I I I i ! 

801--'--,--,......r-il~l--,--,-r--;•-;--,.,--;I~~TTl 

! !701-----'----'--'--t--+---;---:----,-~r-r11rtr.

i l ! 

fl)'-'------------i--,--;-..r~ 
I ' 

so 
I ! ! 
1 i 1l I 
1l0'-_.;___....;_-,--:------~,

1 -;--~---rrrrrr--:
l 
! ! 

l0° " 

Bild 2. Tra~fahigk~1ts.b~11,1,NU ;_ in .-\bh-.ng1~ke1t vom 
R<-tbungs>wrnkel I{) 

http:w~l-----r-r-.-,--,---,-,----,-T,,l-,-'-.17
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12. Säkerhet 

12.l Säkerhet på last 

p 
_ brottP ri p enligt DIN 1054till - ri 

p 

12.2 Partialsäkerhet 

tg = !Ilq)till flr flr flc 

lastfall l 1,25 2,0 
-C 

ctill = 
flc 2 1,15 1,5 

3 1,10 1,3 

DIN 4017 bilaga 12 sidor 

Grundbrottberäkning för vertikalt centriskt belas

tad grundplatta. Förklaringar och beräkningsexempel. 

DIN 4017 del 2 4 sidor 

Grundbrottberäkning vid excentrisk och lutande 

belastning, rekommendationer. 

DIN 4017 de~ 2 bilaga 12 sidor 

Som ovan, förklaringar och beräkningsexempel 

DIN 4018 3 sidor 

Beräkning av grundtrycksfördelning under grundplattor 

1. Giltighetsområde 

2. Syfte 

3. Begrepp 

4. Underlag (för beräkning) 

5. Byggnadens styvhet 

6. Beräkningsförfarande 

Boussinesq, bäddmodul, styvhetsmodul 

DIN 4019 4 sidor 

Sättningsberäkningar, lodrät, centrisk last 

Bilaga med räknexempel kommer inom kort 
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1. Giltighetsområde 

2. Syfte 

Noggrannheten 100% uppåt eller nedåt 

3. Underlag 

3.1 Allmänna uppgifter 

3.2_ Geotekniska undersökningar 

3.3 Parameter för jordens deformation 

3.4 Dimensionerande räknevärden 

4. Lastantaganden och lastfall 

5. Förenkling av lagerföljd 

Förenkling genom medelvärdesbildning 

6. Grundtryck 

Inverkan av ständig last - vattenupptryck 

7. Spänningar 

7.1 Allmänt 

7.2 Spänningar 

7.3 Spänningar 

byggnad 

8. Gränsdjup 

i jorden 

pga jordens egenvikt 

pga urgrävning eller last från 

(jfr Bild 1) oftast mellan 

z=b och z=2b 

9. Sättningsberäkningar 

9.1 Direkt bestämning genom erfarenhetsvärden 

a • b· f 
s = 0 (där f = sättningskoeff 

beroende av geometri, jord
djup och kontraktionstal, i 
övrigt beteckningar enligt 
Bild 1) 

9.2 Indirekt bestämning från laboratorieförsök 
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10. 

11. 

12. 

13. 

b 7 (milllere Sohlnormolsponnung} 

"~!.~_ j, .-,--r~,..·: noI _______..,_ 
,, •":'.rt "·"""-vi - yGeton~eoberftoc;;e_. ,. ,,_ 

______e/< .• . . p __.t_.i,. ,.• ... }.. ..--:.•/,•;//.•.'•f.•'/://.,.·'.,~J·/,•:/.• ·.•,-.•..•••.'/v•·.. /.-,,,.;,1//,1,..,,J.,1/, 
/ I /{ 

1 
'.'._, = r (t,z}t- - --~~' ; 0 ,0 a, , a, 0 spezd,sc~~ S~fzunge~. 

mo!Jgebende , d, F . s O·._ ...J 

Sch,chl f, E, s =i---;J ,a, dz =E; 
F 

d, 

Spomungon ous der s=fs'dz=F, 
Bouwerks/ost obzugl,c/1 0 

. 11 Aushub (1 ous Tofel---· ----4----- z b= I 
!olre(H" Oruck werken/ 
,;pnnnungen ous 1 I j j ' 

71·d+Z1 T ;, n, -· 
dor E,genta st ✓-

unnacng,eb1ge Sch,chl od,:rdes Bodens 
I 02a rechner,sche Gronze der 

0·rft,z2J 1 • zusommendruckboren Sch,chl 
·2 ,,.a, z:b= 2 

o) 
T,e/e z 

kennze,chr ,pnder 
Punkt b ~ a,

' -0,7l ~-;i : : 

K• oj.-. E,=lonp: 
<" 
c:i
. I o ' ' 
' 

' '~ 
......,.,, 

c) d) 
, 

Bild 1. Schemo einer allgemeinen Setzungsberechnung fur ej loge des kennzeichncnden Punktes 
eine einheitliche Schicht 

d) Drucksetzungslinic mit Bestimmung des mittleren 
o) Orud<ver1eilung im Baugrvnd avs der Eigenlost Steifemoduls.

de-s Bodens und der BouwNhlost 
b) Vcrteilung der spezifachen S-etzungen ous ol c) Drvcksetzungslinie mit Ermittlung der spezi

und e} ftsMn Setzungen fur die Punkte 1 und 2 

Anpassning av de beräknade sättningarna 

till byggnadens förhållande 

Sättningsskillnader 

Stela grundfundament 

Reduceringsvärde 

Verkliga konsolideringssättnin0ar blir erfaren

hetsmässigt mindre än beräknade sä~tningar en

ligt 9.2 varför nedanstående reduceringsvärde 

kan användas: 

Tobelle 1. Mittlere AbmlndffVngsbolworte ' 

Sodenart 

Sond und Schlvff 'I, 
.. 

einfoch verdichtefer und leicht i..ibN· 
verdicht~ter Ton 

sfork Vberv4'rdicht~•r TOfl 1/ 1 bis 1 

14. Sättningarnas tidsförlopp 

15. Sättningsmätningar 
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DIN 4019 7 sidor 

Sättningsberäkningar vid lutande eller_ex

centrisk last 

Innehåller bl a tabellverk för beräkning av spän

ningsfördelning under triangulärt grundtryck. 

DIN 4026 med bilaga 15 sidor 

Slagpålar 

DIN 4031 4 sidor 

Vattentryckshållande bituminösa tätningar för 

byggnader. 

DIN 4084 4 sidor del l 

Stabilitetsberäkningar för stödmurar för att för

hindra markbrott. 

DIN 4084 5 sidor del 2 

Stabilitetsberäkningar för slänter för att förhindra 

släntbrott. 

DIN 4084 20 sidor bilaga 

Som ovan, anvisningar och beräkningsexempel 

DIN 4093 Grundläggning 4 sidor 

Injektering i undergrund och byggnad 

Riktlinjer för planering och utförande 

1. Syfte 

Fackfolk skall utföra arbetena 

2. Begrepp 

Injektera i hålrum 

3. Injekteringens förlopp 

4. Förutsättningar för injektering 

5. Förarbeten 

6. Injekteringsteknik 

7. Kontroll 
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DIN 4095 7 sidor med bilaga 

Dränering av undergrunden såsom skydd för byggnader 

DIN 4107 Grundläggn2:_ng 7 sidor 

Sättningsmätningar i byggnader under UPJ2.förande 

och i befintliga byggnader 

1. Syfte 

2. Begrepp 

3. Mätningarnas uppgift 

4. Urval av mätpunkter 

5. Utförande och kontroll av höjdfixar 

6. Genomförande av sättningsmätningar 

6.1 Erforderlig noggrannhet 

6.2 Mätutrustning - och förfarande 

6.3 Utformning av mätpunkt 

6.4 Mätningsförlopp 

7. Utvärdering, förlopp och redovisning av 

sättningar 

... 3.0 
E 

' Q 

u 

->: 
s 
E 2.0 

Q 
Dl 
C::, 
V> 
V> 

... "' 1.0
.$ 
-c 
0 

(/J 

:': 
~ 0 
E 

10 

20 

30 

L.OE 
E 
,: 

50
V> 

V> 
C 
::, 60

!:'. 
V)"' 

70 

80 

90 

100 

Bild l. 
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DIN 4117 Tätning av byggnader mot markfukt 6 sidor 

DIN 4122 Tätning av byggnader mot ytvatten och 

markvatten 18 sidor 

DIN 4123 Säkrande av byggnader inom område med 

schaktningar, grundläggning och grundförstärkningar 

5 sidor 

DIN 4124 Schakter och ledningsgravar 12 sidor 

DIN 4125 Förankringsbultar i berg 9 + 9 sidor 

DIN 4131 Ledningsbärverk av stål 13 sidor 

DIN 18915 Markarbeten för vegetationstekniska 

ändamål 15 sidor 

DIN 18918 Säkerhetsbestämmelser vid byggande 

10 sidor 

DIN 19700 Dammanläggningar 19 sidor 

DIN 19702 Beräkning av stabilitet vid vatten

byggnader 9 sidor 

DIN, Taschenbuch 113, 1977. Baunormen, Baugrund 1, 

Erkundung und Untersuchung. (150 sidor) 

I denna norm behandlas planering och genomförande 

av geotekniska undersökningar. I normen behandlas 

både fält- och laboratoriemetoder beträffande så

väl utrustning som genomförande. 
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DANSKA NORMER 

DANSK INGENNI0RFORENINGS NORM FOR FUNDERING, 1977 

Dansk Standard DS 415 

(50 sidor) 

KAPITELINDELNING 

1. ALLMÄNNA PRINCIPER 

1 . 1 Allmänt 

Normtexten kompletteras med råd och anvis

ningar (Vejledning). 

1.2 Giltighetsområde 

Normen gäller för byggnader, konstruktioner 

och konstruktionsdelar vars verkningssätt 

i väsentlig grad beror på jordens hållfast

hets- och deformationsegenskaper. 

1.3 Enheter och symboler 

1.4 Funktionskrav 

1) tillräcklig säkerhet mot brott 

2) acceptabla rörelser och deformationer 

3) tillräckligt motstånd mot korrosion 

1.5 Projektklasser 

Vid fastställande av minimikrav (omfattning och 

kvalite) på geotekniska undersökningar, be

räkningar och utförandekontroll skiljs mellan 

tre projektklasser. 

Vid val av projektklass beaktas: 

a) byggnadens typ och storlek 

b) speciella förhållanden vidrörande grann
konstruktioner 

c) jordförhållanden 

d) grundvattenförhållanden 
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1 . 5. 1 Låg projektklass 

Omfattar små och relativt enkla konstruktioner, 

för vilka det normalt är möjligt att uppfylla 

funktionskraven utifrån erfarenhetsregler utan 

något egentligt goetekniskt dimensionerings

underlag. 

• Byggnadens typ och storlek 

Flera exempel ges på konstruktioner i låg 

projektklass varav kan nämnas: 

- Lätta byggnader med max last 250 kN på sepa

rat grundplatta och 100 kN/m på grundsulor 

och där det ej ställs speciella krav på sätt

ningsförhållande. 

- Uppfyllning <3 m för trafikytor o dyl. 

- Uppfyllning <1 m, packad sandfyllning, under 

golvytor i bostadshus och liknande. 

- Golv och beläggningar direkt utlagda med ut

formning och dimensioner efter gängse er

farenhetsregler utan närmare beräkningar. 

• Grannförhållanden 

Projektet får ej innebära risk för skada på 

grannfastighet. 

o Jordförhållanden 

Plattgrundläggning, uppfyllning och golv (på 

mark) får endast behandlas i låg projektklass 

när grundläggningen utförs på fast senglacial 

eller äldre avlagring. 

• Grundvattenförhållanden 

Schaktning under grundvattenytan tillåts inte. 

1 . 5. 2 Normal projektklass 

Omfattar konstruktioner för vilka det är nöd

vändigt med ett geotekniskt dimensionerings

underlag för att säkra funktionskravens upp

fyllelse. 
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® Byggnadens typ och storlek 

Den beräkningsmässiga lasten får ej överstiga 

5000 kN för separat grundplatta eller 1000 kN/m 

för grundsulor. För ytligt_grundlagda konstruk

tioner får grundpåkänningen dessutom ej över

stiga 1000 kPa. Exempel ges på konstruktioner 

som hänförs till projektklassen. 

~ Grannförhållanden 

Vid risk för skador på grannkonstruktioner hän

förs den geotekniska undersökningen och beräk

ningar till minst normal projektklass. 

o Jordförhållanden 

~ Grundvattenförhållanden 

1. 5. 3 Skärpt projektklass 

Omfattar särskilt stora, ovanliga eller risk

behäftade konstruktioner och ovanliga eller 

komplicerade jrodlagerförhållanden, som nöd

vändiggör speciella, särskilt omfattande eller 

detaljerade undersökningar och beräkningar för 

att säkra funktionskravens uppfyllelse (i anvis

ning ges ex på konstruktioner i denna projekt

klass) . 

2. GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

2. 1 Inledning 

Syftet med den geotekniska undersökningen är att 

klarlägga jordlager- och grundvattenförhållandena 

så att normens funktionskrav kan uppfyllas. 

2.2 Inledande undersökningar 

(arkivborrning) 

2.3 Projektundersökningar 

- förundersökning 

- detaljundersökning 

Normens krav innebär att det för alla normala 

byggnadsprojekt skall utföras tillräckliga 
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2 . 3 . 1 

2.3.2 

2.3.3 

2.4 

2. 4 . 1 

undersökningar för att klarlägga att det ej 

finns starkt sättningsgivande avlagringar under 

grundläggningsnivån. Vid grundläggning på starkt 

sättningsgivande avlagringar krävs att speciellt 

detaljerade undersökningar utförs. 

anvisningen poängteras att enbart sondering 

ej är tillräckligt för en geoteknisk undersök

ning, i princip erfordras provtagning. 

Låg projektklass 

För ytgrundläggningar huvudsakligen besiktning 

i samband med utförandet (projektundersökning= 

kontrollundersökning). Vid besiktning skall kon

trolleras att grundläggningen överallt sker på 

senglaciala eller äldre avlagringar bestående 

av ostörd friktionsjord eller fast (icke upp

sprucken) lera med Tfu > 80 kPa, om ej hänförs 

projektet till normal projektklass. För pål

grundläggningar skall det utföras undersökningar 

som klarlägger undre gräns för starkt sättnings

givande lager. 

Normal projektklass 

Undersökningar skall utföras i sådan omfattning 

att relevanta geotekniska data kan fastställas 

för de lager som dimensionerar bärförmåga, jord

tryck, stabilitets- och deformationsförhållanden. 

(avstånd mellan borrpunkterna bör normalt inte 

överstiga 15 a 30 m) 

Skärpt projektklass 

(i regel krävs kompletterande undersökningar 

förhållande till normal projektklass) 

Kontrollundersökningar 

(utförs för att utvärdera om projektförutsätt

ningarna är uppfyllda) 

Schaktningskontroll 

(schaktbottenkontroll före gjutning av plattor/ 

sulor) . 

i 



3:5 

2.4.2 Packningskontroll 

(stickprovskontroll) 

2.4.3 Pålslagning 

(pålslagningsarbetet bokförs i slagningsjournal) 

2. 4. 4 Provbelastning av påle och jordförankring 

2.4.5 Plattbelastningsförsök 

2.4.6 Provpumpning 

2. 4. 7 Kontrollmätningar på färdiga byggnadsverk 

(sättningar, horisontalrörelser, portryck, jord

tryck och spänningsmätningar i konstruktioner) 

3. 

3 • 1 

3. 1. 1 

GEOTEKNISKA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Geotekniska egenskaper 

Kornfraktioner 

Ler 

Silt 

Sand 

Grus 

Sten 

Block 

<0,002 mm 

0,002-0,06 

0,06-2 mm 

2-60 mm 

60-600 mm 

>600 mm 

mm 

3. 1 • 2 Densitet 

(i anvisning anges intervall på densitetsvärden, 

när försöksvärde saknas kan det i intervallet 

ogynnsammaste värdet användas) 

3. 1. 3 Lagringstäthet 

3. 1 . 4 Hållfasthetsparametrar 

(i anvisning anges karakteristiska friktions

vinklar) 

3. 1 . 5 Deformationsparametrar 

(överslagsvärden i anvisningar eljest lab- eller 

fältförsök) 

3. 1 • 6 Permeabilitet 

3.2 Säkerhetskrav 

Det skiljs mellan brottbetraktelse och defor

mationsbetraktelse 



3:6 

3. 2. 1 Karakteristiska värden 

Värden på laster och (konstruktions-)material

parametrar ur last- och konstruktionsnorm. 

Värden på jordens densitet samt hållfasthets

och deformationsparametrar från försiktig skatt

ning utifrån mätresultat. 

Värden på vattentryck svarande till den ogynn

sammast möjliga nivån. 

3.2.2 Beräkningsmässiga värden 

Beräkningsmässiga värden på laster, hållfast

hets- och deformationsparametrar fås genom att 

multiplicera/dividera de karakteristiska vär

dena med partialsäkerhetskoefficienter. 

3.2.3 Partialkoefficienter vid brottbetraktelse 

Lastkombinationer: 1. Normal lastkombination 

1.1 Egenvikt+nyttig last+ 
+ snö 

1.2 Egenvikt+vind 

2. Extraordinär lastkom

bination 

Egenvikt+nyttig last+ 
+snö+vind 

3. Extrem lastkombination 

Egenvikt+nyttig last+ 
+nedstörtnings last 

lastkombination 

normal ekstra- ekstrem 
symbol partialkoefficient på ordina:r 

!; friktionsvinkel 1,2 I,! 1.0 

le kohxsion (stabilitet og jordtryk) 1.5 1,4 1.0 
koha:sion (ba:rcevne af fundamenter) 1,75 1,6 1,0 

/b ba:rcc,·ne af pa:le uden prn,·ebelastning 2,0 1.8 1,0 
ba:rccrne af p.:ele og jordankre med 
provcbelastning 1,6 1,45 1.0 
ba:reevne af seh·e de prnvebelastede 
pa:!e og ankre 1,4 1.25 1,0 

for lav projektklasse skal ,·a:rdiernc multipliceres med 1.25 
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rndtil nye lastforskriftcr forcliggcr, kan anvcndcs ncdcnstående partial
koefficicntcr på lasterne, således som de er fastlagt i Bclastningsforskrifter, 
marts 1945, DS 410. 

lastkombination 

normal ekstra- ekstrem 
ordina:r 

lastar! I.I 1.2 2 3 

egenlast 
konstruktionsdele, jord og vand 1,0 1,0 1,0 1,0 

nyrtelast 
veldcfineret massegods 1,3 1,3 1,0 
slidlag, lette skilleva:gge etc 1,3 l ,3 i,O 
anden nyttelast 1,5 1,5 1,0 

naturlast 
snc 1,5 1,5 
vind 1,5 1,0 

ulykkeslast 
ncdstyrtningslast 1,0 

För egenvikt och vattentryck räknas normalt med 

partialkoefficient 1,0, men när dessa krafter 

dominerar krävs särskild bedömning. 

För rena upptryckningsproblem kan totalsäkerheten 

mot upptryckning= 1,05 användas, vid ogynnsam

maste vattenstånd. 

3.2.4 Deformationsbetraktelse 

Beräkningar som berör konstruktioners deforma

tioner i brukstillstånd tillåts baseras på las

ter och deformationsegenskaper med partial

säkerheten 1,0. 

I anvisningarna anges: 

- spänningar kan normalt beräknas enligt elas

ticitetsteorin. 

- för husbyggnadskonstruktioner bör totalsätt

ningen inte överstiga 30 a 40 mm, och lutnings

ändringen inte överstiga 1:300. 

- sättningen för direkt grundlagda golv bör inte 

överstiga omkringliggande väggars sättning med 

mer än 5 a 1 0 mm . 

3.3 Vattentryck 

(ogynnsammaste värden efter gällande och ev 

framtida förhållanden) 
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4 • GEOTEKNISKA BERÄKNINGAR 

4. 1 Plattgrundläggning 

4 • 1 . 1 Brottbetraktelse 

Bärighet >1000 kPa tillåts endast i skärpt 

projektklass. 

låg projektklass tillåts vid grundläggning på 

avlagringar enligt 2.3.1 (friktionsjord, lera 

med Tfu >80 kPa) en grundpåkänning av 200 kPa. 

·;cjlcdning: For traditionelle fundamenter med \·andret terr:cn og vandret fundamentsfladc 
kan den til jordens ~tyd;c s\'arende lodrettc b:rreevnc bestemmes af den 
generelle formel: 

For korttidsb:-crce\·nen af I,:-;· (-:; . 0) g;cldcr ,pcciclt: 

Q .,_,n 11.0 , -
- -:..::::: Cui" SI I qA ,- C (" 

lk dimcnsionslose faktorer N. s og i kan bcstemmcs af nedcnst;1cnde tabcl 
Cr i grader) og formler: 

rr 20 22 24 2() 28 JO .~2 34 J(, :rn 40 42 44 46 

N,. 2.8 4.0 5.5 7.6 10,6 [4.8 20.(, 29.0 41.1 58.9 85.6 [26 190 291 
N. (,.4 7.8 9.6 11.9 14.7 18.4 23.2 29.4 37.8 48.9 M.2 85,4 115 159 
·\'' 14.8 16,9 19.3 22,3 25,8 30.l 35,5 42,2 50,6 61.4 75.3 93,7 I I 8 152 

vn 5.14J C 

h I, 
Sy= I 0 4 ·-I Sq Se I + 0.2. s~ · 

i"/ _...; i~ iq -.·::. i(' -·-----rI [ " V+ Ac COl'fj

J, 11 
i~ '" 0,5 -'· 0.5 

Acu 

I• b •I 
snit i fundamentplan affundament 

Figur V 4.1.l. 

Fundamenter påvirket af vandrette kr<Cfter unders0ges desuden for glidning: 

H < Ac + Vtanq,; for q, = 0: ll < Acu 
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4. 1. 2 Deformationsbetraktelse 

Värdering av sättningsförhållandena skall 

göras. (Kan baseras på uppskattning i låg och 

ofta i normal projektklass, vid grundläggning 

på kompressibel jord krävs dock detaljerad 

beräkning). 

4.2 Grundläggning med hel bottenplatta 

4. 2. 1 Brottbetraktelse (enl 4.1 .1) 

Följande reaktionsfördelning föreslås i anvis

nig: 

L _J 

plan snit 

FiKtir V 4.2./. Pladcfundering. Rcaktiomfordc/i,1f! i hrudwulcr.rngc/.1·c11. 

4.2.2 Deformationsbetraktelse 

Följande reaktionsfördelning svarande mot jor

dens deformationer föreslås i anvisning: 

•·50pcl, ,+50pc1 
.,_ - -~ -L - - - - - - - --f- - --

' I

L : 111! - 50 pcl 11 : _j 
' ' ' '---,----------,----

: 50 pcl: 1 !. 50 pcl 

plan ' 50 pct 

Figur V 4.2.2. Pladefundering. Reaktionsfordeling i deformaii;~undersogelse. 

4.3 Pålgrundläggning 

4 . 3. 1 Laster 

Hänsyn skall tas till tilläggslaster och på

hängslaster (neg mantelfriktion). 
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0111rdde, der bJde bidrager ti! ti!!ags
lasr og 11ega1fr orerjlademodstaml 

umrJde, dcr a!ene bidrager 
ti! till,,gs!ast 

I 

/J2 
\ ' I 

\ 1satningsgfrende
1 

1 aftejringer 
I\ 

\ 
\ I 

\ II " \\ I \ I 

baredygtige ajlejrfnge.• 

Figur V 4.3.1. Besremmelse af ri!/a:gs/ast og negativ orerflademodstand. 

4.3.2 Brottbetraktelse 

e Reaktionsfördelning (lastfördelning i pål

grupper) 

• Pålmaterialets bärförmåga 

(enl resp konstruktionsnorm) 

• Jordens bärighet 

Bestäms genom: 1) slagningsmotstånd} ekv ges i 
2) statisk beräkning anvisning 

3) provbelastning 

4. 3. 3 Deformationsbetraktelse 

För större pålgrupper omfattar deformationsbe

traktelsen bedömning av dels sättningens stor

lek dels lastfördelning (omfördelning) svarande 

mot pålarnas sättning och byggnadens styvhet. 

Vidare skall jordundanträngning beaktas. 

4.4 Jordtryck 
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4.4.1 Brottbetraktelse 

vejledning: Enhedsjordtrykket vinkelret på v:eggen kan principielt bestemmes af 

e = ydK, ..:_ pKp + cKc 

hvor d er dybden under jordoverfladen (målt langs v:eggen) og y jordens 
effektive rumv:egt. p er nyttelasten på jordoverftaden og c jordens koh.esion. 
De dimensionsl0se faktorer K afh:enger af jordens friktionsvinkel og v;eggens 
relative ruhed, samt af v;eggens bevxgelsesrnåde i brudstadiet. 

Figur V 4.4.1. 
Symboler vedrorende jordtryk. 

4.4.2 Deformationsbetraktelse 

Jordtrycket i brukstillståndet bestäms av flera 

(ofta relativt osäkra) faktorer varav kan nämnas 

återfyllnadssätt, fyllnadsmaterialets och jor

dens deformationsegenskaper. Vidare beaktas 

konstruktionens eftergivlighet. Beräkningsanvis

ningar ges. 

4.5 Stabilitet 

För konstruktioner vars säkerhet mot brott inte 

kan bestämmas enbart med jordtryck- eller bärig

hetsberäkning skall en stabilitetsberäkning ut

föras. 

I närheten av befintlig grundplatta (med huvud

sakl vertikal last) kan schaktning utan speci

ella åtgärder vidtagas om: 
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l. Den trucdc konstruktion er fundcrct svarende til normens krav og hen
lwrcr iovrigt ikkc under ska:rpct projektklasse. , Ud!:!ravnin_!!en når ikke ned under grundvandspcjlct og nt1r ikke ned i 
<;pra:kket fcdt ler. 

3. Udgravningen udfores over de viste flader for henholdsvis ler, figur 
4.5a, og sand, figur 4.5b. 

funda,ncnt 

på ler 
grtrnscf/ade for iil>ne udgrm·-
ningcr og af,th·cde rcnder 3 -----

Ir--:::-~· ------
,">---- ----

min 1,5/1-----
2h. tnin 2 ,n11/ f-

./ 
/ ~ax j~rd~'!_./'~''llrl1gcskrtrllflurfd11i11" 

/-_.,__ 

/' 

,, Figur 4.5a. Udgravning i mcrhcden af eksisrcrendc fwulwnenr på ler. 

grt:ms!'jlade for åbn!' udgral'ninger 

grcms!'jlade for afvtfred!' render 

Figur 4.5b. Udgravning i na-rheden af eksisterende fundament på sand. 

Afstivede render kan både i ler og sand fores ned til den på figur 
4.5a viste flade. Rendens storste tilladelige bredde er: 

I. 0,6 m eller 
2. 0,5 gange afstanden mellem fundamentskant og n,crmeste afstivede 

side, dog hojst 2,5 m. 

I alle ovrige tilfrclde skal det ved n,crmerc gcotckniskc undcrsogelscr 
påvises, at normens generelle krav er opfyldt. 
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5 . 

5. 1 

5. 1 . 1 

5. 1 . 2 

5.2 

5. 2. 1 

5. 2. 2 

5. 3 

5.4 

5.5 

5.6 

KONSTRUKTIONS- OCH UTFÖRANDEREGLER 

Ytlig grundläggning (plattor etc) 

Grundläggningsdjup 

(frostfritt djup 0,9-1 ,2 m, lövträd bör fällas 

när de når en höjd av 2/3 av avståndet till 

byggnad grundlagd på lera). 

Gjutning av grundplattor 

Pålgrundläggning 

Pålmaterial 

Pålslagning 

(fallhöjd, hejarvikt) 

Golv och beläggningar på mark 

(vegetationstäcke, matjord och 

kompressibel jord tas bort) 

Grundförstärkning 

annan stark 

(utskiftning eller stabilisering av lös och 

kompressibel jord) 

Sponter 

(arbetsgången skall anges) 

Jordförankringar 

(skydd mot korrosion) 
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BRITTISKA NORMER 

CP 2004:1972, Code of Practice for Foundations 

Gr 11 British Standards Institution 

(140 sidor grundläggning) 

KAPITELINDELNING 

1. 

1.1 

1.2 

2. 

2.1 

2. l. l 

2. l. 2 

ALLMÄNT (7 sidor) 

Omfattning 

Gäller ej speciella konstruktioner. För icke 

industriella byggnader med mindre än 5 

våningar gäller även CP 101. 

Normen omfattar följande kapitel: 

2. Grundläggningens utformning 

3. Ytgrundläggning 

4. Djupgrundläggning och undervattensgrund

läggning 

5. Fångdammar och kassuner 

6. Geotekniska åtgärder för avvattning och 

behandling av undergrunden 

7. Pålgrundläggning 

8. Tidvattenarbeten, undervattensgjutning 

och dykning 

9. Schaktning, rivning, spontning och grund

förstärkning 

10. Livslängd hos trä, metall och betongkon

struktioner 

Definitioner 

Definition av grundläggningstekniska termer 

GRUNDLÄGGNINGENS UTFORMNING (20 sidor) 

Allmänt 

Klassificering av jord och berg 

Principer 

• Allmänt 

• Markrörelser orsakade av påförd last 

• Skjuvdeformation och brott 

• Sättningar 

•Rörelseroberoende av påförd last 

(grundvatten, skred, tjäle mm) 



2 .1. 3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

4:2 

• Inverkan av grundläggningstyp och kon

struktion (sättningskänslig byggnad mm) 

• Inverkan av utförande, schakt och grund-

läggning 

Grundvatten 

Utformning: jordens egenskaper 

Geotekniskå-bndersökningar 

Allmänna rekommendationer i löpande text 

Tillåtna påkänningar vid olika typer av 

undergrund 

Almänna anvisningar för olika jordarter i 

löpande text 
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Tabl91. Presumed be~•ring -✓ ~lues ...1r.der vertical static lo'"ding 
(see definition in--, .2.1) 

NOTE. These v:1lue,; are for prcliminary c;~.;ign rurroses only, .ind may need alleration upwards or downw:1rds. No addili,rn 
has been made for rhe deplh of embcdm~nt of lhe f,,une.1ti,rn (sec 2. t.2.1.1 ). !{<:ference should be made w other parts of the 
Code when using this Tab1.'.. 

Group Class Types of rocks and snils Presumed bearing value Remarks 

k.i;/m2• :.;gf/cm2 or 
tonf/ft2• 

I I H;;.rd igncous :rnd ;:neissic rocks in 10 000 100 These values are 
sound cor:dition based on the 

Rocks 2 Hard limestones :ind hard sandstones 4 000 40 assumption th:.it 
3 Sc!lists and slates J 000 :,.) the foundations 

. 4 Hard shales, h:.ird nHH.istones and 2 ooo,· 20t are carried down 
soft s:.indstones to unweathered 

5 Soft shales and soft rnudstones ({10 to: 000 6 to 10 rock 
6+ i Hare sound chalk. soft !imestone 600 6+ 
7 1\Uoly bedded 1;,wwocs, sa,;dsh'""} T o be assessed a fter 

shales 
i nspectio;1 

8 Heavily shattered rocks 

I[ 9 Cornpa::t grave!, o-:- compact ;;and and >6(j() - >6 Width of 
grave! foundation (B) 

Non- 10 Medium dense grave!, or medium 200 to 600 2 to 6 not less than I m 
cohesive dense sand and grave! (3 ft). Ground-
soils 11 Loose grave!, or loose sand and grave! <200 < 2 water leve! 

12 Compact sand >300 >3 assumed to be a 
13 Medium dense sand 100 to 300 I to 3 depth not less 
14 Loose sand < 100 <l than B below the 

base of the 
foundation. 
For relative' 
density and 
groundwater 
leve! see 
2.2.2.3.2 

m 15 Very stiff boulder clays and hard clays 300 to 600 3 to 6 Group III is 
16 Stiff clays 150 to 300 1.5 to 3 susceptible to 

Cohesive 17 Firm clays 75 to 150 0.75 to 1.5 Jong-term 
soils 18 Soft clays and silts <75 <0.75 consolidation 

settlemen t ( see 
19 Very soft clay~ and silts Not appiicable 2.1.2.2.2) 

For consistencies 
of clays see 
Table 2 

IV 20 Peat and o,ganic soils See 2.2.2.3.4 

V 21 Made ground or fil! See 2.2.2.3.5 
i 

• I tonf/ft2 = 1.094 kgf/cm2 = 107.25 kN/m2. 

t For wca.kly-cemented sandstones see 2..".'..2.3.1.6. 

t Fcr disturbed chalk see :'-2.2.3.;.8(!). 
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Även bärighet och sättningar behandlas i 

underavdelningar. Man hänvisar till litte

raturen beträffande sättningar. 

För bestämning av lagringstäthet i friktions

jord används ofta SPT och Dutch cone test. 

lagringstäthet antal slag per 0,3 m 
penetration vid SPT
sondering 

lös <10 

medelfast 10-30 

fast 
>30 

För kohesionsjordar beskrivs enkla okulär

metoder, vingborr och belastningsförsök samt 

våra vanliga laboratoriemetoder. 

Table 2. Undrained (immediate) shear strength of cohesive soils 

Consistency lindrained (immediate) shear strcngth 
-

in accordance with widely uscd Ficld indications k,"-Um1 kgf/cm1 or lbf/ft 1 

CP 2001 : 1937 tonf/ftl 
- -
Yery stitf Very stiff or Brittle or \·ery I greater tban 150 greater than 1.5 greater than 3000 

lurd tough 
I 

- --· 

Stitf Cannot be 100 [O 150 1.0 to l.5 2000 to 3000 
moulded in the 
fingers 

Stilf 
Finn to stiff 75 to 100 0.75 to 1.0 1500 to 2000 

-
Finn ICa~ be moulded 50 to 75 0.5 to 0.75 1000 to 1500 

in the fingers b:: 
i strong pressur~ 

Firm 
Soft to firm 40 to 50 0.4 to 0.5 750 te 1000 

Soft Scft Easily moulded 20 to 40 0.2 to 0.4 375 to 750 
in the fingers 

--·-
Very soft Very soft Exudes between less than 20 less than 0.2 less than 375 

the fingers when 
squeezed in the 
fist 

-



4:5 

Säkerhetsfaktor mot brott 2 a 3 i kohesionsjord. 

Sättningsberäkning skall utföras. Parametrar 

från laboratorieundersökningar eller in situ

försök. Vid större horisontell än vertikal per

meabilitet bör tredimensionell konsoliderings

analys genomföras. Man hänvisar till en littera

turlista beträffande metoder. Ingenting sägs om 

storlek på tillåtna sättningar. 

2.3 Utformning: konstruktionens egenskaper 

2.3.1 Allmänt 

Man skall inte bara ta hänsyn till belastning 

från byggnad utan även andra belastningar. 

2.3.2 Samverkan byggnad - undergrund 

Erfarenhet, ej beräkningar. 

Variationer i undergrund skall kartläggas. Diffe

renssättningar, erfarenhet, utförande av styva 

konstruktioner, besvärligt att beräkna differens

sättningar. 

Genom att det saknas sättningsmätningar i bygg

nader kan man heller inte ange tillåtna differens

sättningar för olika byggnadsverk. Belastningar 

behandlas, även dynamiska. Kontakttryck behandlas: 

I allmänhet jämnt utbredd vid plattor. Vid hela 

bottenplattor skall kontakttrycket studeras när

mare. Det finns inga bra beräkningssätt och allt

för få mätningar utförda. 

Änringar i grundförhållandena efter byggande 

behandlas. 

2.3.3 Olika typer av grundläggning 

Val av grundläggning behandlas, man skiljer mel

lan ytgrundläggning och djupgrundläggning. Val 

av grundläggning behandlas i anslutning till 

jordarterna i tabell 1. Vid ytgrundläggning i 

lera skall hänsyn tas till följd av fuktkvotens 

årstidsvariationer. Hydrauliskt grundbrott be

handlas. 

2.3.4 Fuktisolering 
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2.4 Utformning i relation till utförande 

2.4.1 Allmänt 

2.4.2 Hållfastheten hos delvis utförda konstruktioner. 

Säkerheten skall beaktas i alla utförandestadier. 

2.4.3 Skydd av schaktbotten och schaktväggar. 

Olika skydd av schaktbotten såsom grovbetong 

föreskrivs mot vatten, omröring mm. Stabili

tet av schaktväggar skall kontrolleras. 

2.4.4 Toleranser 

Pålgrupper dimensioneras för en avvikelse på 

±75 mm för varje påle från det teoretiska läget. 

Kassuner får ha viss tolerans. 

2.4.5 Täckande betongskikt 

Minst 75 mm för konstruktioner i jord 

3. YTGRUNDLÄGGNING (4 sidor) 

3.1 Allmänt 

Med ytgrundläggning menas grundläggning med 

mindre djup än 3 m och inkluderar olika typer 

av plattgrundläggning. Hänvisning till GP 101. 

3.2 Utformning 

3.2.1 Allmänt 

Grundläggningsdjup beror av: 1) bärande lager, 

2) zoner med svällning och krympning 3) tjäle. 

3.2.2 Tillåten påkänning 

Differenssättningar bör minimeras. 

3.2.3 Val av grundläggningstyp 

Styrs av storleken på lasterna och jordens 

bärförmåga. 

3.2.4 Platta, kvadratisk 

Grundplatta tjockare än 150 mm. Lastspridning 

högst 1:1. 

3.2.5 Platta, långsträckt 

Oarmerad grundplatta >150 mm. 
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3.2.6 Hel bottenplatta 

Anvisningar när den bör väljas: Vid sättnings

differenser krävs speciell dimensionering. 

Ledningar behandlas. 

3.2.7 Effekt av årstidsvariationer. Behandlar krymp

ning, svällning och frost. Speciellt anges att 

träd inte bör planteras närmare byggnader än 

trädets blivande höjd (gäller vid ytgrundlägg

ning i lera). 

3.3 Säkerhetsåtgärder 

3.3.l Allmänt 

Hänvisningar till olika normer och handböcker. 

Ansvarig arbetsledare skall vara insatt i 

problemen. 

3.3.2 Uppstöttning av schakt 

3.3.3 Tillträde 

4. DJUPGRUNDLÄGGNING OCH GRUNDLÄGGNING 

UNDER VATTEN (6 sidor) 

4.1 Allmänt 

Här undantas pålgrundläggning, fångdammar 

och kassuner. 

4.2 Olika typer av djupgrundläggning 

4.2.l 1) Källare/krvprum 2) kassuner 3) sänk-

brunnar4) pålar 5) slitsväggar 6) kombinerad 

grundläggning 

4.2.2 Val av grundläggningstyp 

Beskrivning av olika typer och deras använd

barhet. 

4.3 Förändring av grunden till följd av schaktning 

4.3.l Allmänt 

Beskrivning 

4.3.2 Effekt av schaktning på mantelfriktion 

4.3.3 Effekt av schaktning på sidotryck 

4 . 3 . 4 Bottenupptryckning/bottenuppluckring 

Säkerhetsfaktor 1,5 mot markbrott eller botten

upptryckning. Allt omrört material skall bort

schaktas före betonggjutning. 

4.4 Hävning, brottsäkerhet, sättningar 

Hänsyn skall tas till arbetsutförande. 
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4. 4. 1 Metoder för att uppskatta hävning och stör

ningsförhållanden 

Beskrivning, hänvisningar 

4.4.2 Tillåten grundpåkänning och sättningsberäk

ningar 

Här behandlas fördelning av last mellan spets 

och mantelfriktion, negativ mantelfriktion, 

kompenserad grundläggning och lastfördelning 

vid kombinerad grundläggning. 

4.5 Säkerhetsåtgärder 

Speciellt hänsyn vid djupgrundläggning 

5. FÅNGDAMMAR OCH KASSUNER (17 sidor) 

5.1 Allmänt 

Arbeten under vattenytan eller icke stabil 

grund som kräver uppstöttning (även sponter). 

5.2 Material och påkänningar 

5.3 Utformning (val mellan fångdammar och kassuner) 

5.4 Säkerhetsåtgärder 

6. GEOTEKNISKA PROCESSER FÖR AVVATTNING OCH 

BEHANDLING AV UNDERGRUND (30 sidor) 

6.1 Allmänt 

Behandlar avvattning och annan jordförstärk

ning 

Alternativa metoder 

6.2 Fältundersökningar 

Beskriver fältundersökningar, kornfördelning 

(Pig 3 och 4), hydrologi, portrycksmätare, 

permeabilitet (Fig 6) 
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Fig. 3. Tentativa limits of application of various geotechnical processes. Groundwater lowering and compressed air. 
from 'Particle-size in silts and sands', by R. Glossop and A. W. Skempton.•'' '° 
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Fig. 4. Tentative limits of application of various geotechnical processes. Artificial cementing. 
from 'Particle-size in silts and sands', by R. Glossop and A. W. Skempton. 49 
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Penneability k, m/s 

10-1 10-2 I0-3 I0-4 
I I I I I 

Drainage Good 

Type of soil Clean gravels Clean sands and sand-grave! 
mixturcs 

Dcsiccatcd and fissurcd clays 

Recornmcnded Pumping tests in-situ 
mcthod of 
dctermining 
k Constant head perrncamcter tests 

Estimation from grading curves 

Falling head permeameter 

Very reliable 

Fig. 6. Permeability and drainage characteristics of soils 

I0-5 I0-6 
I I 

Poor 

Very fine sands, silts 
and clay-silt laminatc 

Reliablc 

I0-7 JO-8 JO-9 10-10 
I I I 

Practically impervious 

Unfissurcd clays and well mixed 
clay silts containing morc than 
20 ~-~ clay 

Flow from piezometcr tips 

Equilibrium Non-cquilibrium 

Computcd from oedomcter or 
triaxial consolidation tests 

.;:,,. 

--' 
--' 

I 



4: 12 

6.3 Val av geoteknisk process för grundvatten

kontroll eller jordförstärkning 

6.4 Metoder för att dränera schakter 

Här behandlas olika typer av pumpgropar, 

pumpar och pumpsystem. 

6.5 Specialmetoder för att dränera schakter 

Här behandlas tryckluft, frysning, slits

vallar och injektering 

6.6 Metoder för jordförstärkning 

Främst behandlas yt- och djuppackning samt 

sanddräner. 

6.7 Grundförstärkning genom injektering 

Table 6. Types of grout 

Groond Typkal grouts u.sed Examples 

Alluvials 
Open gravels Cement suspensions with particle size of about 50 µm 
Gravels Suspension Cement clay, clay treated with reactants }Coarse sands Separated clay and reactants, montmorillonoid clays with sodium 

silicate and deflocculents (clay gels) 
Two-shot sodium silicate based systems for conferring strength 
Bituminous emulsions with fillers and emulsion breaker 

Coarse sands Single-shot silicate based systems for strengih (siEcate-organic} Col!oidal solutions 
Medium sands ester) 

Single-shot lignin based grouts for moderate strength and 
impermeability 

Silicate-metal salt single-shot system, e.g. sodium silicate-
sodium aluminate; sodium silicate-sodium bicarbonate. 
Water soluble precondensates, e.g. urea-formaldehyde 

Oil based elastomers (high viscosity) 

Fine sands Water soluble polysaccharides with meta! salt to give insoluble} Solutions
Silts precipitate 

Water soluble acrylamide, water soluble phenoplasts 

Aforainic Any of the above Any of the above. Choice of grout dependent on grain size and 
content of moraine 

Fissured rocks 
Open jointed } Suspensions Cement-sand, cement, cement clay 
Medium jointed 

Medium jointed} Oil based elastomers, non-water soluble polyesters, epoxides and
Solutions

Fine jointed range of water soluble polymer systems given above 
Hair cracks in concrete would be treated with a high strcngth low 

viscosity polyester or epoxy-resin 

Clays Suspensions Cement, cement clay 
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Control of grouts 

Grout type Test type Instruments/ tests 

Suspensions Consistency Flow cone 
Rotational viscometer 

Bleed 1000 cm3 cylinder standard diameter 

Density Baroid mud balance 

Maximum grain size Wet sieving 

Strength Cylinder crushing or vane tests for weaker grouts 

Colloidal solution Consistency Flow cone 
Rotational viscometer 
Flow channel for thick fillers 

Shrinkage 1000 cm3 cylinder standard diameter 

Specific gravity Hydrometer 

Strength Vane test~ 
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6.8 Injekteringsmedel 

6.9 Säkerhetsåtgärder 

7. PÅLGRUNDLÄGGNING (34 sidor) 

7.1 Allmänt 

Alla typer av pålar, definitioner. 

7.2 Preliminära undersökningar 

7.2.1 Geotekniska undersökningar 

7.2.2 Närliggande byggnader 

7.2.3 Provpålning 

7.3 Utformning 

7.3.1 Allmänt 

7.3.2 Val av påltyp 

Tre huvudtyper (Table 7) 



Tab!e 7. Types of pile 

TYPbS 01-' PIL!·. 

Small displaccmcntLarge displacement Non-displacemcnt 

Preformed: Formed in situ by <lriving Isolid ur hollow, a closed-ended tu bu la r A voi<l is formcd by
cluscd at thc bottom cnd, section to form a void, borinis or cxcavation;

driven intu th<.' and then filling the ~oid thc voi<l is
ground and lcft in position with concrete whilst fillc<l with concrctc. 

withdrawing the scction The si<lcs of the voi<l arc: 

I 
Yarious systems 

Solid Hollow (closed 
at bottom cnd, 

Tirnbcr Prccast and filled or Supportc<l U nsupportc<l 
concrctc unfilled after r 

driving) Permanent ly l 
(by casing) Tcmporarily 

Steel tubes Concrete tubes 
or box piles J-.

By casing By drillingSteel sections, Screw pi!es 
mudinclud~ H-piles, 

open-ended tubes and 
box piles (unless a plug 
forms during driving) 

J:;,. 

_, 
Ul 
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7. 3. 3 

7. 3. 4 

7. 3. 5 

7.3.6 

7. 3. 7 

7.3.8 

7.4 

7. 4. 1 

7. 4. 2 

7. 4. 3 

7. 4. 4 

7. 4. 5 

7. 4. 6 

7.4.7 

7.5 

7.5.1 

7. 5. 2 

7.5.3 

Pålars hållfasthet 

Behandlar påkänningar under utförande, axiell las 

och sidobelastning, lutande pålar och excen

triskt belastade pålar. 

Pålgrupper 

Behandlar brottpåkänningar och sättningar. 

Geotekniska villkor 

Behandlar olika lagerföljder mm. 

Negativ mantelfriktion 

Slagdynor 

Säkerhets faktorer 

Säkerhetsfaktorer på 2 a 3 för enskild påle. 

Påltyper 

Träpålar 

Behandlar material, utformning, utförande. 

Betongpålar, prefabricerade 

Behandlar material, utformning, framställning, 

utförande, kapning och skarvning. 

Betongpålar, förspända 

Drivna, platsgjutna pålar 

Material, utformning, utförande 

Borrade, platsgjutna pålar 
•·· 

Pålar med diameter större än 600 mm. Material, 

utformning och utförande, speciellt under

vattensgjutning. 

Stålpålar 

Material, utformning och utförande. 

Skruvpålar 

På tillbakagång. 

Bärighet och provbelastning 

Påles bärighet 

Brottlast och pålsättning = 10% av påldiameter 

Beräkning: 1) Dynamisk formel erhållen ur 

slagningsdata 

2) Statisk formel från geoteknisk 

undersökning 
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L + P = f A, -i- A b (q + P0 ) 

where L ~ ultimate:: bearing capacity 
P weight of the pile 
A, surface of the pile shaft 
A b = plan area of the base 
r -• average skin friction or adhe~ion per unit area ofthe shaft at the condition of full mobiliza!ion 

of frictional resistance 
q the ultimate value of the resistam.:e per unit area of base due to the shearing strength of the soil 

and P 0 the overburden pressure at the leve! of the base. 
In many c~ses it may be sufficiently ao.:urate to assume that P = A t,-?

0 
so that the equation becomes: 

L =JA,+ Abq 
The special case or negative skin friction has been mentioned in 7.3.6 and in such a case the term/A, in 

the above equation will be negative. 

7.5.4 Provbelastning 

7. 5. 5 Provbelastning vid stegvis pålastning 

7.5.6 Provbelastning vid konstant nedförings

hastighet 

7.6 Säkerhetsåtgärder 

7. 6 .1 Allmänt 

7. 6. 2 Slagpålar 

7.6.3 Borrade pålar 

8. ARBETEN MELLAN LAG- OCH HÖGVATTEN, UNDER

VATTENSGJUTNING OCH DYKNING (6 sidor) 

9. SCHAKTNING, RIVNING, SPONTNING OCH GRUND

FÖRSTÄRKNING (7 sidor) 

10. LIVSLÄNGD FÖR TRÄ, METALL OCH BETONGKONSTRUK

TIONER (7 sidor) 
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KANADENSISKA NORMER 

NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA 1977 

(utgiven av: Associate Committee on the National 

Building Code, National Research Council of Canada} 

KAPITELINDELNING 

T.-\BLE OF CO:\'TENTS 

Page 

RehHion\hip Bet\\een :\'ational Building and 

:..;,lfion.1l Fire Codes..................................... rii 

Prefacc ix 

-\ Guide to 1hc l·se of lhe Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi 

Con1r11i11ec \lembers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv 

Part I Scope and Oefinilions ............................ . 

Part 2 Administration.................................... 15 

Part J l'se and Occupancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Part -I Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

Part 5 \fatcrials......................................... 185 

Part 6 Building Scniccs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

Part 7 Plumbing Scniccs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

Part 8 Construction Safety :Vleasurcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Part 9 Housing and Small Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J6J 

Till normen finns supplement utgivna av Associate 

Committee, innehållet i dessa utgörs inte av norm

text utan får snarare ses som råd och anvisningar. 
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4. 

4. 1 

4.1.1-4.1.8 

4 .1. 9 

4.2 

4. 2. 1 

4. 2. 2 

4 • 2 • 3 

4.2.4 

• 

DIMENSIONERING 

Dimensionerande laster 

Bestämmelser om laster, lastkombinationer 

specificerade minimilaster 

Effekt av jordbävningar 

- grundläggningsfaktor som funktion av 

jordlagerförhållanden och djup 

supplement: indelning av landet i 

jordbävnings zoner 

Grundläggning (6 sidor) 

Allmänt (gäller allmänt för byggnader) 

Handlingar, godkännande och inspektion 

Innehåller bestämmelser för ledning och 

redovisning av grundundersökningar, rit

ningsinnehåll, besiktningstillfällen, 

besiktningsprotokoll, tillvägagångssätt 

vid avvikelse mellan i handlingar angivna 

ocn verkliga grundförhållanden 

Grundläggningsmaterial 

Innehåller huvudsakligen hänvisningar 

till gällande materialbestämmelser för 

trä, murverk, betong och stål 

Dimensioneringsbestämrnelser 

Dimensionering av grundkonstruktioner, 

schakter och stödkånstruktioner för jord 

och berg skall baseras på grundundersök

ning (utförd _av kompetent person) samt 

något av följande: 

- tillämpning av allmänt accepterade geo-. 
tekniska och ingenjörsmässiga principer 

- etablerad lokal praxis omfattande erfa

renheter från lyckade grundläggningar 

av likartade fall 
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- belastningsförsök (in situ) 

- ny meta~, under förutsätt-

ning av myndighets (authority having 

jurisdiction) godkännande 

~ Grundundersökning 

Omfattning - djup och utsträckning 

• Indentifiering och klassificering av 

jord, berg och grundvatten 

Utföres i enlighet med accepterade system 

~ Laster på fundament 

enl. 4.1 

• Total~ och differensrörelser 

Grundläggningen dimensioneras så att be

räknade rörelser ej överstiger de som 

byggnaden är dimensionerad för 

~ Grundläggningsnivå 

(i princip på tjälfri nivå) 

• Faktorer som skall beaktas vid dimensione

ringen (inga rekommendationer ges): 

- lutande mark 

- excentrisk och lutande last 

- dynamisk last 

- hydrostatiskt upptryck 

- grundvattennivåändring 

- permafrost 

- svällande och krympande jord 

- berg som expanderar eller försvagas 

vid ogynnsam yttre påverkan 

• Grundläggning på fyllning 

4.2.5 Schakter 

e Schaktning skall utföras så att: 

- skadliga rörelser ej uppstår 
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- bestämmelserna i kap 8 uppfylls (i kap 8 

hänvisas till ACNBC Canadian Construction 

Safety Code 1977) 

• Massor eller utrustning får ej placeras i 

närheten av en schakt så att säkerhetsrisk 

uppstår. 

~Vidarebehandlas: 

- schakter med och utan stödkonstruktion 

- kontroll av yt- och grundvatten 

- bottenuppluckring 

- skydd och underhåll vid schakter 

- återfyllning 

4. 2. 6 Ytgrundläggning (grundläqgning på litet djup) 

~ Hänvisning till supplement 

@ Jord och berg rensas från lösa och svaga 

material och anpassas för att bära dimen

sionerade laster. 

~ Felaktig placering av fundament (åtgärder) 

• Skada på fundament 

4.2.7 Djupgrundläggning (pålgrundläggning) 

~ Hänvisning till supplement 

e Provt~lastning (hänvisning till ASTM) 

@ Vid dimensionering utan provbelastning och 

utan lokal praxis utförs 

dimensionering och val av lämplig säkerhet 

av sakkunnig för godkännande av myndighet. 

• Tillåtna laster bestäms på basis av geotek

niska överväganden som tar hänsyn till: 

- installationsmetod 

- kontroller 

- pålavstånd - gruppeffekt 

~ Tillåtan laster begränsas uppåt av material

påkänningar (betong, stål, trä .... ) 
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9. 

9.4 

9.4.6 

9.4.7 
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• Del av påle ("djupgrundläggningsenhet") i 

jord eller berg skall i konstruktivt avse

ende dimensioneras som i sidled stödd, 

tryckt del. 

• Del av påle i luft eller vatten skall i kon

struktivt avseende dimensioneras som i sidled 

ostödd, tryckt del. 

• Prefabricerad enhet skall tåla påkänningar 

från slagning, hantering och provning. 

@ Toleranser i läge och lutning (anges på ritn). 

@ Felaktigt läge eller lutning. 

• Installation (så att skada ej uppkommer på in

stallerad enhet eller grannkonstruktion) 

• Installations(slagnings)protokoll 

• Skadad enhet (reduktion av tillåten last) 

Specialgrundläggning 

Dimensionering enl 4.2.4. 

BOSTÄDER OCH SMÅ BYGGNADER 

m2(~3 våningar, <600 byggnadsyta) 

Laster 

Jordbävnings laster 

Bärförmåga för jord och berg 

e Med undantag av bestämmelserna i 9.4.7.2 -

9.4.7.4 och 9.15 där plattbredden är mindre 

än 1 m bestäms tillåten påkänning på jord 

och berg i enlighet med ASTM "Bearing Capacity 

of Soil for Static Load on Spread Footings", 

försöksplatta > 1 x 1 m 

tillåten påkänning< i av brottlast eller 

-"- <_lav last för 25 mm3 deformation 

• Vid klassificering av jord enl "Guide to 

the Field Description on Soils" får tillåten 

påkänning bestämmas enl tabell 9.4.7.A. 
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Tablc 9.4.7.A. 

F,,rmin>! Part of Anicle 9.4.7.2 . .. 

1\ pc anJ ConJ1t1<>n <>r° Soil or Rock 
7\-fa.\imum A!/v,n1bfe 

Beanng Pressure, k~lm: 

Oense sanJ. Jense sanJ and ,!ravcl· '· 300 
C,impact sand. compact ,and ,ind gra,·el• 1• 150 
Lu,ise sand. lo,>Sc sand and gr:,vd"' 50 
Oense sill''' 150 
Compact s,1t,:, 100 
Verv sllff da,''' 300 
Slitf cl:n•: 1 • 150 
Firm cl;,,:, 75 
Soft dav;:, 40 
Till. de~se or hard 400 
Till. compact or firm 150 
Cemented sand and grave! 500 
Clay shale 300 
Sound rock 500 

Column I 2 

Note-s to Toble 9.4.7.A.: 
11 ' Sand or sand and grave! may be dass1fied by means of a picket test in which a 50 mm by 50 mm picket 

bevelled al the end al 45° toa pomt. 1s pushed mto the soil. Such material is classificd as ··Jensc.. if a man of 
average we1ght cannot push the picket more than 40 mm in10 1he soil. ..compact.. if the picket pcnetrates 
more than 40 mm but less than 200 mm mto the soil and ..loosc" if the picket pcnetrates 200 mm or more. 

,:, Clay and cohes1ve silts may be classified as ··very stifr if it is 1mpossible to mdent by thumb pressure...slltf .. 
1( 111s dirlicult to mdent by thumb pressure. "firm" if it can be indented by moderate thumb pressure. -soft'' if 
il can be pcnelrated s,veral mches by thumb pressure. where this test is carried out on undisturbcd soil rn the 
wall o( a te<l p11 

e Lastspridning för bestämning av påkänning 

på ev lösare skikt under plattan 

i----! 
I i 

r 
I 
I 

··-··· '---------

)Go 0 

I 
o Tillåten grundpåkänning på grus, sand och 

silt (enl ovan) reduceras med 50% om gvy 

ligger på ett djup~ plattbredden. 

~ Dimensioneringsreglerna i kap 4.2 får använ

das i stället för bestämmelserna i 9.4.7 och 

skall användas vid djupgrundläggning, eller 

vid plattstorlekar > 1 m, eller vid grund

läggning på torv eller fyllning. 

• Åtgärder skall vidtagas för att reducera 

effekten av krympning och svällning. 

~ Jordtryck. Där återfyllningen utgörs av drä

nerad jord kan dimensionerande jordtryck be

räknas som för en ekvivalent vätska med en 

densitet på minst 0,48 t/m 3 • 
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9. 1 2 

9.12.1 

9. 12. 2 

9.12.3 

9. 1 5 

9.15.1 

Schakt 

Allmänt 

ytskikt (humusskikt) och vegetationstäcke 

tas bort under hela byggnaden 

schaktbotten skall vara fri från organisk 

jord 

schaktbotten skall hållas torr 

schaktbotten skyddas mot frysning 

Djup 

schaktning för grundläggningar utförs till 

ostörd jord. 

Table 9.12.2.A. 

Forming Part of Article 9.12.2.2. 

: MINl:\1C:',,1 DEPTHS OF FOUNOATio:--;s 

I Foundation Containing 
Foundation Contarning No Heated

Heated Basement. Cdlar. or 
Space

Crawl Space 

Type of Good Soil Good Soil 
Soil''' Drainage to at 

Least the Depth 
of Frost 

Poor Soil 
Drainage 

Drainage to at 
Least the Depth of 

Frost 

Poor Soil 
Drainage 

Penetration,2' Penetration''' 

Rock Nolimit Nolimit Nolimit Nolimit 

Coarse Below the depth 
grained Nolimit No limit Nolimit of fro~t penetra-
soils tion°1 

I Below the depth Below the depth 
Silt Nolimit Nolimit of frost penetra- of frost penetra-

tion!2l tionc 2' 

Clav or 4 ft bu t not less 4 ft but not less 
soil; not 
clearlv 

4 ft 4ft 
than the depth of 
frost penetra-

than the depth of 
frost penetra-

defin;d,J' tion111 tion'" 

Column l 2 3 4 5 

;s.;01es to Table 9.12.2.A.: 
"' A description of thc soil typcs is prov id cd in .. Guide to the Field Dcscription of Soils.." pub

lished bv the Associate Committce on Gcotechnical Research. National Research Council of 
Canada.C'-IRC No. 3813). 

<lJ Dcpth offrost penetration shall be as established by the autlwrit_Y ha>ingjurisdictiOft. 
o, lntended to apply to so,ls that are subject to significant volume changes with changcs in soil 

moisturc content. 

Aterfyllning 

Grundplattor och fundament. 

Giltighetsområde 



9.15.2 

9.15.3 

9.15.4 

9.15.7 

9. 1 6 
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- vid grundläggning på :lös-mycket lös lera, 

löst-mycket löst 
sand och grus 

bestäms grundplattans storlek enl 9.4.7 

vid grundläggning på fyllning eller torv be

stäms grundplattans storlek enl 4.2 i övrigt 

enl 9.15. 

Allmänt 

Grundplattor 

grundplattor läggs på ostörd 

berg 
plattstorlekar: 

Table 9. 15.J.A. 

jord eller 

Formir,~ Pan of Art1cks 9.15.3.3. anJ 9.15.3.4. 

\ll:\l:\1Ci\1 FOOTl:\G SIZES 
Il \!inimum \ViJth of 

Strip Footmgs. mm Minimum Area of I
"cl. ,,r FlclllfS Column"' Foc)tings. I

Suppc>rt~J
i 
I --------t---S_u_r_p_or_t_in_g su_p_p_o_r_ti-ng---1-----m_,_'--,I.E.xten,ir \\'alb lnterior \VallsI 

_____ 

I 250'' 200 31 0.4 

i 
2 
3 

350:. 
-450:. 

350)1 

500 31 

0.75 
1.0 

I Column I 2 3 4 

:Sot<"> to Table 9.15.3.A.: 
,1, S1zcs Jre bas<.;d vn columns :,pJccJ 3 m o.c. For othcr column spacings. fooling areas shall b<- a<ljustcd rn pro• 

purtii>n to thc Ji::-tance hc:twc:c:n ;;.·,.,i)umns. 
'~ For tJ.ch fh)r1;T of masonf\ vcr.ccr 1.wcr W<.}()d•framc construction. footing widths shJ.11 tx incn:a~c<l b,..1 

65 mm. F\H cJCh stort'y vf ~U!:>1.:>nf: construct1on other than foundation wali;. thc footrng w1dth sh.11! ~ ,;. 
creascJ h\ 130 mm. 

,\, F1.)r <:ach ~tort•i· vf masonr~ suppurtc:-J by the footing. thc footing width shatl be mcrcas.cd by 100 mm, 

vid grundläggning på grus, sand eller silt 

och med gvy på mindre djup under plattan än 

plattbredden fördubblas värdena i tabell ovan. 

Grundmurar 

Grundläggning i permafrost 

Plattor på mark 

http:mcrcas.cd
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COMMENTARIES ON PART 4 

OF THE NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA 1977 

Supplement No 4 to the National Building Code 

of Canada 

COMMENTARY L: FOUNDATIONS (26 sidor) 

Innehållet utgörs av råd och anvisningar till kap 4 

inom områdena: 

- tillfälliga schakter 

- ytgrundl&ggning 

- djupgrundläggning 

TILLFÄLLIGA SCHAKTER 

Schakter utan stödkonstruktion 
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Tahlc l-1 

OPI::'\ Cl T EXCA \'ATIO:-; GUDEU:s;ES•t I 
i T,p10I I I 

1 
C atc-1I S,HI Gn,unJ· I T1me lO I Refrr- I 

F:11lure Remarks! ft)fV 1 Type watcr I Fa1lure : ences 
1 ! I \1,>Je i i 

A f-ree- Below !Sha_lk\\>, Gener- / Rarely a problem if groundwater un- Terzaghi / 
Jrainine.. CU{ Of surt :ice all\· rapid Jer control and slope angle does not & Peck : 

I 
granula~. C<JO- !•Jr sli..'p< excecd friction angje of soil. Lnsatu- 1967• 1 ' !

!non-pla,- tnifled jwcJ1!e rated temporary steeper cuts rely on 
t1c slit:- apparent cohesion and may sloughh, ad- I -

,·:rnce de- with time: cuts steeper than 45 deg. 

I v. :ilcnng are not recommended; vertical cuts 

I I more than 4 ft in depth should never 
he used 

: -
B -\s for Cut Slough- Rapid Uniform fine soils mav flow for eon- As for I 

'Catel!Of\ helov. tn{! to siderable distances if pumping from Categor: Ii.-\ - . ground- tl;w withtn excavauon is attempted. A 
water Slopes are controlled by hydraulici 

I etfects and may range from 1/i or lessi to full value offnction angle :! 
I 

i 
' C :\on-sen- Satu- Rota- Rapid or Analytical methods generally reliable As for ! 

Sltl\"C rated t1onal. delayed for prediction of stability in wft to Cat"gu;-:, '. 
I cl:ns. (see also Plane of depend- firm clays A I 

I 
I Pla.stic '-inte tl weakness ingon I 

land co- or com- per cent I 
(esive posite of opera- I 
,tlts surface tional 

I soil shear Istrength 
mobi-
lized i 

D Sens1tive S:itu- Rota- As per Extreme caution required; once ini- I 
clays rated tional. (C); linle t1al failure is provoked, retrogressive 

(see also Retro- advance action may etfect wide area; reliabil- - I 
~ote t) gressive warning ity of analytical prediction methods 

;!ides generally poor 
and as Iper (C) i 

Column I 2 3 4 5 6 

Notes to T able l-1: 
• ~i,e<l soils such as glacial tills should be classified into Category A. Bor C. depcnding on grain sizc. plastici1y 

and pcrmeabiliiy and lreated accordingly. 
t The s1ab11ity of an opcn cut slopc v.-h1ch 1s only marginally stable at the end of acava11on may ~ ad,·er,cl:,

arTecled by such faclors as the nature and magn11ude of crest loading. vibrations. ramfall. the lcngth of Umc 
the cut rcmatns opcn or disturbance of the soil in the v1crn1ty of the toe of the slopc. 

t E:a:.,Jvauons through altcrnatc laycrs of cohcs1ve and granular s.oils or cx.cavauons tcrmmated w1thin a cohc~ 
s1vc s011 undcrl.:iin by granular strata. rcquirc an invcst1gat1on of grow,dwatcr conditions tn cach layer. and thc 
factor oi safety against excavation base heavc or slopc failure as a rcsuh of upward watcr pr=ure should be 
assesscd. 

Dimensionerade jordtryck 

tabeller anges totaltryck+ fördelning för 

olika jordar och olika förankringssätt av sponten. 

I 
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Deformationer (sättningar och horisontalrörelser) 

pga schaktning. Sannolika värden anges i tabell. 

Förstärkning av intilliggande konstruktioner (zoner 

med normalt olika krav på förstärkning redovisas). 

Faktorer att beakta vid bakåtförankringar 

Dimensionering och utförande av: hammarband 

strävor 

sponter 

Kontroll av grundvatten i schakter 

YTGRUNDLÄGGNING 

Allmänt 

Bärförmåga och sättningar 

Dimensionerande påkänning 

bestäms av: 1) tillräcklig säkerhet mot skjuvbrott 

2) acceptabla sättningar 

Flödesdiagram för dimensioneringsgång för ytgrund

läggning (fig L-2): 
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L-9 redovisas bedömda tillåtna påkän-.:i.bell L-6 

1gar. Dessa värden kan användas för en preliminär 

_mensionering. Slutlig dimensionering utförs efter 

;ängse geoteknisk praxis. 

T:ible L-6 

ESTL\IATES OF ..\.LLOW..\.BLE BE..\.Rl:\G PRESSCRE 0:\ ROCK 

Rocl Type 

(a) \1:1ss1ve i>!neous and 
melam<Jrphic rocks in 

! scrnnd conJll10n: ~ran-
I 

i1e. Jiori1e. hasall '7inJ 
gne1ss 

(b) FoliateJ metamorphic 
rocks in sound conJ1-
1ion: sla1e and schis1 

(C) SeJimen1arv rocks in 
sound conJ.llion: ce-
men1eJ shak or silt-
s1one. sandstone. lime-
s1one. dolom1te and 
hea,·ilv cemented eon-
glome~ate 

(d) Compac1ion shale and 
01her argillaceous 
rocks in ~sound 
condi1ion 

(e) All closdv join1ed 
rocks including thinly 
bedded limestones and 
shales 

(t) Heavily shattered or 
wea1hered rocks 

Column I 

:\oles 10 T,ble L~: 

Rock Condi1ions· 

Discon1inuities (Joints. 
minor cr:icks) JI wiJe 
spacing(>l ml 

Discon1inui1ies al moJer-
a1e spacing (300 mm to 
I m) 

(!) Discon1inui1ies al 
wide spacing ( > l m) 

(ii) Disconiinullies a1 
moderate spacing 
(300 mm IO I m) 

(iii) Foliations tilled to 1he 
horizon1al 

Discoatinui1ies at wide 
spacing (> I m) 

Discon1inuities at wide 
spacing (> I m) 

Discon1inuities at spacing 
less than 300 mm apart. 
Random joint oreraek 
patterns 

-

2 

Presumed 
Bearing 

Pressure~t 
\l'.':im' 

10 

2w5 

3 

<I 

-

I to 4 

-

0.5 10 I 

-

-

-

3 

Remarks 

Folia1ions approximatel) 
horizontal 

Foliations approxima1ely 
horizontal 

Po1en1ial sliding along 
fol1a1ions. Potential lack 
of support adjacen1 10 
cuts on excava1ions. See 
Hoek. Bray ( 1972)''' 

Strata approxima1ely 
horizontal 

Potential solution cavities 
in limestone. dolomite. 
Variability in cemen1at1on 
of conglomerales. 
See (b){iii) 

Strala approxima1ely 
horizon1al 

Argillaceous shales are 
subject l<l some swell on 
release of stress. All shaks 
tend to soften on expo-
sure 10 water and cenain 
shales swell markedly 

Can only be assessed by 
detailed inves,tigations 
and examination in situ 
including Ioading !ests if 
necessary 

See (e) 

4 

•The: ~pacing of <l1scontinutt1cs 1s cnllc:il to thc bcJ.ring prcssurc allowahlc on a rock mass. Discontinu1t1cs. such 
as JOtnts or crads. are presumed 10 be widdy spaccd ,f greatcr than I m apart and moderacely spaccd when 
greatcr !han 300 mm. 11 is funher pröumed 1ha1 the th1ckncss or width ofsuch discontinunics is less than 5 mm 
(,>r less than ~5 mm if compktdy filled with soil or rock dcbris). Whcrc such conditions Jo not csist. T;pcs (e) 
or (0 must~ a,sumeJ. 

tThc: valucs o( h<::iring prcs~urcs given .1bovc:. c:u:cpt for (t). arc haS<d on thc: assumptions that the (ounJ..tl!()n'-> 
.:irc do~ to thc: r~x:k surfacc hu1 \.'.arncd Jown to unwc:athcrcJ rock w1th at.kquatc frt)St protcct1on and that thC' 
l{)UnJation is grc.'.ltc:r than 300 mm in width. 



5: 1 4 

Table L-7 

ESTIMATES OF ALLOWABLE BEARING PRESSURE ON 
NON-COIIESIVE GRANULAR SOILS 

Allowable 
Soil Type and 
Conditions• 

Bearing 
Pressure,t Potential Problemst Remarks 

tons/sq ft 

(a) Dense well-graded 4 lo 6 The density of sands For general reference see: 
sands, dense sand and containing !arge sizes or Terzaghi, Peck (1967)"' 
grave! gravels is frequently over- Peck, Hanson and 

(b) Compact well-graded 2 to 4 
estimated when inferred 
from standard or cone 

Thomburn (1974)<�1 

sands, compact sand 
and grave! 

penetration tests only, 
Fletcher ( 1965)' 31 

( c) Loose well-graded I to 2 Potential settlcment when 
sand, loose sand and subject to shock or vibra-
grave! tions. See (f) 

(d) Oense uniform sands 3 lo 4 Density usually better See Gadsby ( I 971 )' 1' 

(e) Compact uniform 
sands 

I to 3 
detined by standard or 
cone penetration tests, as 
compared to (a) to (c). 

Tavenas (1973)'"' 
Tavenas, Ladd and 
La Rochelle ( 1973)"' 

However, considerable 
caution 1s required in 
interpretation of test 
data 

(f) Loose uniform sands <I Even where very low See Terzaghi (1955)''' 
bearing pressures are 
used, settlcment can 
occur due lo submerg-
ence, vibrations from 
blasting, machine opera-
tion or earthquake 

(g) Very loose uniform - Subject to possible 
sands, silts liquefaction. Should 

never be used for sup-
port of foundations 

Column I 2 3 4 

Notes to Table L-7: 
• The dens,ty condition of thc soil is assumed lo havc bc<,n cstablishcd in conformancc with good gcotcchnical 

practice. 
t The valucs of hearing prcssurc arc bascd on the assumptions that lhc width of foundation (B) is not less 1han 3 

fl and that thc groundwater levd will nevcr be highcr than a dcplh, B. bclow lhc basc of thc foundation. When 
thc groundwatcr levd is. or could be. highcr than a depth. B. bclow the base of thc foundation, thc values 
lisled should be divided by a factor - 2. 

t Long term scttlcmcnt of founda1ions on compacl lo den se non-<:ohesive dcposits is normally modest providcd 
such dcposits are not undcrlain by compressihlc cohesivc deposits al dcpth. 
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Table L-8 

ESTIMATES Of ALLOWA BLE BEARING PRESSURE ON COHESIVE SOILS 
(for sensitive cla ys, see Table L-9) 

Allowable 
Soil Type and 
Conditions• 

Bearing 
Pressure, t 

Applicability for Support 
of Shallow Foundationst 

Settlementt 

lons/sq ft 

(a) Very stilf to hard clay, 
heterogeneous clayey 

3 to 6 Good Settlement is normally es-
timated on the basis ofin-

deposils or mixed vestigations, sampling 
dcposits such as till and laboratory test data 

(h) S1ilf clays I {O 2 Fair to good 
For general reference see: 

Terzaghi. Peck (1967)' 11 

(c) Firm clays 0.5 to 1.0 Poor - except for minor 
structures linle alfectcd 

Bjerrum (1967)'"' 
Crawford (1964)""' 

hy distortion Schmertmann (1963)"" 

(d) Sofi clays 0 lo 0.5 Vcry poor - not recom-
mended 

(e) Very s0ft clays - No 

Column I 2 3 4 

Notcs to Tablc I Al: 
·r hc q,cngth of rnhcs,vc ,o,ls is assumcd to have bcen eslablished in conformancc w11h good geotcchn,cal 
practicc. 
Cohcsive so,1, arc su,ceptihle to long term consolidation scttlemenl. For Typcs (b) 10 (d) inclusive, considcra
tJons of such scttlemcnl oftcn govern thc applied prcssurc ralhcr 1han bcaring prcssurcs bascd on soil strength. 
In thc casc of ·1 ypc (a) soils. hcavc can take place with cxcavalion and consequenl relief of stre5S. 

Table L-9 

PROBLEM SOILS, ROCKS OR CONDITTONS 
(No bearing pressures can be presumed without detailed investigations) 

Type or Condition Examples References 

Organic soils M uskeg terrain: estuarine organic silts MacFarlane (l%9)' 121 

and clays 

Normally consolidated Lacustrine deposits and varved glacio- Milligan, Soderman, 
clays lacustrine deposits in Manitoba, Rutka (1%2)'D' 

Northern Ontario, Northern Quehec 

Sensitive clays Marine clay deposits in St. Lawrence Crawford (1%1, 
River Valley, Eastem Ontario, Quebec l%8)0•win 

LaRochelle, Chagnon, 
LeFebvre (1970)'' 61 

Swelling/shrinking clays Clay-rich deposits in Alberta, Hamilton (1965)' 171 

Saskatchewan, Manitoba 

Metastable soils British Columbia loess Hardy (1950)'111 

Expansive shales Western Canada - Bearpaw and Quigley, Vegan (1970)'"' 
Cretaceous deposits Hardy (1957)'20' 

Eastern Canada - weathering of 
sulphide minerals accelerated by 
oxidizing bacteria 

Permafrost Northern Canada, Arctic Brown (1970)'lll 
Sanger ( I 969)'22l 

Column l 2 3 



5: 1 6 

DJUPGRUNDLÄGGNING 

spetsburna, kohesions- och friktionspålar 

pålar av olika material (trä, betong och stål) 

prefabricerade och in situ-gjutna pålar 

olika illustrationsmetoder 

Slagna pålars bärförmåga (tabell L-10) 

Table L-10 

LOAD CAPACITIES OF DRIVEN PILES 

Pile Type Load Capacity Recommendations Notes 

(a) End-bearing on High to very high. but Ultimate pile capacity -
rock, dense till dictated by driving usually high but 
or other similar conditions, conditions of load/deformation can only 
materials basal deposits, pile types be assessed by load test 

and stiffness (ASTM Dl 143-74, 
Method A) 

(b) Piles driven into See (a) See (a) Meyerhof ( 1956)<15• 

dense sand, Berezantseu et al 
sand and gravel (l961y261 

(c) Piles driven into Medium to high, part First approximation to See references 
loose to compact point resistance, part skin load capacity, use skin above. 
sand, sand and friction friction (psf) = 1.000 :!: Vesic (1970Y271 

grave! 500. Define by load test De Beer (1963ym 
{ASTM Dl 143-74, 
Method A) 

{d) Piles driven into Medium, but "relaxation" See {c). Essential to define Yang { I 970Y291 

compact to effects must be check ed by load test 
dense silts 

{e) Piles driven into Low to medium, First approximation, use Tomlinson ( I 957Y30' 

cohesive soils susceptible to long term skin friction. Soft cohesive Eide et al (1961Y3 1l 

settlement soil = 0 - 600 psf. Firm to 
stiff cohesive soil = 600 -
1,200 psf. Define by load 
test (ASTM Dl 143-74, 
Method B) 

Column I 2 3 4 

sättningar och pålgruppseffekter 

provbelastningar 
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Riktlinjer för slagna pålar (tabell L-11) 

Table L-11 

GUIDELINES FOR DRIVEN PILES 

Normal Typical
Type of Structural Installation 

Siz.e Pile Load, Notes
Pile Considerations Considerations

Range tons 

(a) Timber 7 to 10 in. 20 lo 50 Must be checked in Cannot be Preservative 
tip accordance with NBC inspected. Sus- treatment nor-

Section 4.3 ceptible to dam- mally required. 
age <luring hard (CSA 080--1974) 
driving. Tip re-
inforcement rec-
ommended 
where driven to 
end bearing 

(b) Steel 8tol4in. 4010 200 Must be checked in May be dam- Tip points often 
sections accordance with NBC aged <luring required for 
(H. WF) Sections 4.5 and 4.6 driving but load hard driving. 

capacity not Average thick-End bearing: allowable 
necessarily ness of flange orworking stresses usually 
reduced web, t 2: 1/, in.:::J, .3 f, when driven 

Projection ofto end bearing refusal on 
flange :::J, 14 trock or dense strata, but 

higher stresses possible 
(c) Pipe 8 to 24 in. 40 to 200 Suitable for in- Normally driven 

under specific controlled 
sections diam. spection after closed-end. Tip 

conditions driving. Con- reinforcement 
Friction: usually working crete quality or drive shoe 
strcsses are govemed by highly depend- required when 
geotechnical considera- ent on place- driven open-
tions and rarely exceed ment method end. Pipe thick-
12.000 psi ness >¼in.. 
In pipe piles. concrete but 1/a in. 
strength does not normally recommended 
contribute to pile capacity 
unless the pile is driven to 
end bearing 

(d) Precast 8 to 12 in. 40 to 120 End bearing: capacity Cannot be in- Refer to ACI 
concrete must be checked in spected. Careful 70--50.(HI 
sections 100 to 300 accordance with NBC selection and Possible tensile 12 lo 36 

in. Section 4.5. Normally driving method stresses in eon-
f\> 4,000 psi required to pre- crete <luring 

venl damage 'soft' driving. F riction: the capacity of 
High compres-friction piles is normally 
sive stresses in governed by both instal-
concrete <luring lation method and geo-
'hard' driving.technical considerations; 
Tip reinforce-the a verage compressive 
ment usually stress under load rarely 
essentialexceeds 1,500 psi 

Column I 2 3 4 5 6 
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Riktlinjer för in situ-gjutna pålar (tabell L-12, 

L-13) 

Table L-12 

GUIDELINES FOR COMPACrED, EXPANDED BASE PILES 

Normal 
Typical

Type of Size Structural Installation NotcsLoad,
Pile Range, Consideratons Considerations 

tons 
lil. 

(a) Rammed 14 to:L4 50 to 150 Concrete quality Cannot be Allowable load 

shaft highly dependent inspected. frequently 
on technique Contamination of determined on the 

concrete. 'Necking basis of energy 
of shafts. Possible required to expell 
damage by adjacent measured volumes 
piles of concrete at base. 

HighJy dependent 
onjudgment and 
experience. Possible 
heave of all piles 
must be 
continuously 
monitored 

(b) Steel 12 to 20 50 to 175 Where the pipe wall Less subject to See (a) above 

pipe thickness < 1/4 in.. damage than (a) 
shaft, the structural above. Shaft can be 
concrete contribution of the inspected prior to 
filled pipe should be filling 

disregarded 

Column I 2 3 4 5 6 

Table L-13 

GUIOELINES FOR DRILLED SHAFfS 

Normal TypicalType of Structural Installation
Size Load, Notes

Shaft Considera tions Considera tions
Range tons 

(a) Uncased 12 to 27 30 to 50 Good concrete Where shaft Not recommended 
plain in. diam. quality not always diameter< 27 in. for normal 
concrete shaft possible normally cannot be application where 

inspected. 1hus ca ving can occur 
permitting vnly low 
allowable loads < 
50 tons 

(b) Uncased. 30 to 60 50to Generally good Can be inspected. Usually under-
Rein- in. diam. 5.000 concrete quality However. where reamed to provide 
forced shaft possible with temporary casing belled base. Bell 
or plain r< >3.000 psi used to retain wet, sides typically at 
concrete. <5,000 psi. caving soil. high 2(V) to l(H). Often 
Under- Can normally be slump concrete may not under-reamed 
reamed designed in be required. where hearing on 
or accordance with Precautions should sound rock 
straight NBC Section 4.5 be taken to prevent 

(CSA A23.3-1973) possible 
eon tam.i nation of 
concrete 

(c) Cased. 18 t0 60 50to See (b) above. Must Can be inspected Usually not under-
Perma- in.diam. 5.000 be checked as reamed. Generally 
nent shaft composite unit in socketed where 
steel pipe accordance with taken to rock. 
lining NBC Section 4.5 Design for 

(CSA A23.3-1973) complete load 
and Section 4.6 transfer through 

sockel. Essential to 
seat tiner on rock 
hearing surface. 
Drive shoe usually 
fitted to pipe liner 

Column I 2 3 4 5 6 
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BILAGA 6 

6 : 1 

Forskningsresa till Tjeckoslovakien 

Reserapport 

februari 1979 beviljade IVA:s nomineringskommitte 

en ansökan från mig att som stipendiat besöka olika 

institutioner i Tjeckoslovakien som arbetar med grund

läggning. Huvudsyftet med besöket var att i anslutning 

till mitt forskningsprogram på SGI ta del av Tjecko

slovakiska erfarenheter samt även delge svenska er

farenheter. 

Ämnesområden som skulle diskuteras 

1. Diskussion om erfarenheter av den tjeckiska bygg

normen samt erfarenheter rörande grundläggning i 

fast jord. Jämförelse mellan uppmätta och beräk

nadesättningar. 

2. Grundförstärkning av befintlig bebyggelse. 

3. Jordförstärkning 

4. Skredkartering 

5. Tätskärmar 

6. Värmelagring 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Besöket 

Landet besöktes i 6 dagar 22-27 oktober 1979. 

Tillsammans med Doktor Jaroslav Feda vid Institutet för 

teoretisk och tillämpad mekanik vid Tjeckoslovakiska 

vetenskapsakademien planlades programmet i detalj vid 

ankomsten. Följande institutioner besöktes: 

22.10 Ostam Teoreticke A Aplicovane Mechanica CSAV 

Vysehradskå 49 

Praha 2 

Institute of Theoretical and Applied Mechanics 

of the Czechoslovak Academy of Sciences. 

2 3. 1 0 Vodni Stavby 

Pristavni 2 

Praha 7 

Konsul~ och entreprenörföretag, vattenbyggnad. 

Även specialarbeten såsom injektering, pålning. 

24.10 Stavebni Geologie, Podbaba 

Namesti Maxima Corkemo 2 

Praha 1 

Byggnadsgeologi, även geoteknik. 

~ V

25.10 Ustav Geologie A Geotechniky CSAV 

Spofilov Bocni II 

Institut för geologi och geoteknik. 

26.10 Urad Pro Normalizaci a Mereni 

fm Vaclavske namesti 19 

Praha 1 

Normmyndighet 

em Vyzkumny ustav pozemnich staveb 

Hostivat, Pra~ska 16 

Forskningsinstitut för husbyggande. 
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1 Institutet var inrymt i en gammal kyrka. Den geotekniska 

avdelningen bestod av 7 personer. 

Arbetet bestod huvudsakligen av teoretisk forskning, 

arbete med normer (grävpålnormer var just färdigställda) 

samt ibland tillämpad forskning. 

Innan en forskningsrapport ges ut kritiseras den i en 

grupp om tre personer. 

En intressant metod som diskuterades var förtillverkade 

slitsväggar. 

Vidare kontakter diskuterades liksom ett senare besök i 

Bratislava, vilket ej hanns med denna gång. 

Kontaktpersoner: Dr Jaroslav Feda 

Dr Pruska 

Litteratur: Grävpålar, Pil6tove Zaklady 

J Mlavacek, J Feda, J Plch 1979 

2 Vodni Stavby. Grundläggningsteknisk konsult och entrepre

nörfirma. 

Firman arbetar huvudsakligen med 

• Utförande av slitsmurar 

• Tunnelkonstruktioner i jord och berg 

• Grundläggning av broar 

Man har även arbetat med 

• Grundförstärkning 

Jag hade möjlighet att få göra två intressanta studie

besök. 

1. Pragstunnelbana 

Här fick jag se arbeten med slitsmurar samt ett stort in

jekteringsarbete, där man vid passagen under Moldau injek

terade en skärm ovan tunneln för att dels utestänga vatten 



6:4 

dels förstärka jorden. Man har en stor helautomatisk 

injekteringsstation. Utrustningen är inköpt från Sole

tcnche men man hade själva utvecklat den. Kontrollme

toder var i stor utsträckning kopplade till utförande. 

Injekterade skärmars vattengenomsläpplighet mättes 

ibland med provpumpning. 

Grundläggning av bro över Moldau 

Bron grundlades på injekterade pålars k mikropålar, 

vilka påminner om våra rotpålar. Vissa pålar skall uppta 

dragkrafter på grund av moment i brostöd. Pålarna var ar

merade med 4 ~32 kamstål och tillåten påkänning var 100 

ton. 

Man har stor erfarenhet av injektering i jord och berg 

samt grundläggning med injekterade pålar liksom slits

murars utförande i jord och berg. 

En intressant tillämpning var väggar av förtillverkade 

betongelement som installeras i grävda slitsar. Metoden 

kan kanske tillämpas för värmelager i jord om värmeiso

lering kan utföras i väggarna. 

Injekterade pålar hade använts för ett antal grundför

stärkningsarbeten. 

Kontaktperson: Ing Lippert 

Litteratur: Diverse skrifter om utförda arbeten. 

2. Stavebni Geolo9ie (Geoteknisk och geologisk forskning) 

Institutet arbetar bl a med forskning rörande grundlägg

ning i fast jord. Man har jämfört sättningsberäkningar 

från laboratorieförsök med omfattande belastningsförsök 

i fält, där man mätt sättningar på olika nivåer i jorden. 

Resultaten har legat till grund för en modifiering av 

spänningsbilden. Institutet servar den tjeckiska norm-
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myndigheten med utredningar. Man har även tagit fram en 

dynamisk provningsmetod för pålar. 

Kontaktperson: Dr A Dvorak 

Litteratur: J Havli~ek, J Herstus, J Seycek, J Stastn 

Sedani Staveb, Settlement of structures (1977). 

J Havlicek, J Seycek, Vupocty Sedani Staveb, 

Calculation of Construction Settlements (1978). 

A Dvorak, Dynamic tests of piles and the veri

fication of results by static loading tests 

(1969). 

A Dvorak: Dynamic tests on piles (1971). 

4. Usta Geologie A Geotechniky 

Institutet bildades 1974 genom sammanslagning av flera 

institutioner. Det är indelat i 4 sektioner: geologi, 

geoteknik, geokemi, bergbyggnads- & gruvteknik. 

Skredforskning sysslade man mest med på den geotekniska 

sidan. Bl a 

• Klassificering av skred 

• Utveckling av databank 

• Utveckling av skredkartering 

• Rörelsemätningar 

• Utveckling av geologiska kartor. 

Tillämpningarna av forskningen, fält- och karteringsarbetet, 

bedrevs av det statliga företaget Geotest. Institutet har 

stor erfarenhet i att bygga upp en central geoteknisk data

bank och de påpekade svårigheterna med en central bank och 

att avväga mängden av de uppgifter som skall matas in i 

banken. 

Kontaktpersoner: Dr Skala, Ing J Rybar 
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Litteratur: J Rybar, A Nemcok, Landslide investigations 

in Czeckoslovakia {1968). 

J Rybaf, Blockrutschungen mit einem Grabenbruch {1974). 

J Rybar, Tektonisch beeinflusste Hangdeformationen in 

Braunkohlenbecken {1970). 

J Rybar, Prediction of slope failures on water reservoir 

banks {1977). 

J Pasec, J Rybar, M Spurek, Systematic registration of 

slope deformations in Czeckoslovakia (1977). 

B Kostak, J Rybar, Measurements of the Activity of Very 

Slow Slope Movements (1978). 

J Pasek and J Rybar, Die Darstellung ingenieurgeologisch,1 

Verhältnisse in der Karte 1:25 000 {1961). 

J Skopek, J Rybar, J Dobr, Pore water observations in a 

Landslide (1972). 

A Nem~ok, J Pa~ek, J Rybar, A survey of the research of 

slope deformations in individual regions of Czeckoslovakia 

(1977). 

0 Horsky, Geotest and landslides {1977). 

Diverse skredkartor. 

5. Urad pro normalizaci a mereni (normmyndighet) 

Den tjeckoslovakiska grundläggningsnormen är väl genom

arbetad och logiskt upplagd. Man bearbetar den kontinu

erligt och följer upp de tekniska nyheterna med nya normer 

Man "köper" i stor utsträckning tjänster från de olika 

geotekniska institutionerna. Vid diskussioner om hur om

fattande en grundläggningsnorm bör vara, fick jag som svar 

att omfånget alltid kan diskuteras. För att kunna använda 

nya metoder är det dock viktigt att normen hänger med i 

den tekniska utvecklingen. Man tycker att man fått en väl 

avvägd norm i Tjeckoslovakien. I den praktiska tillämp

ningen ger den också möjlighet att komma med egna beräk

ningsalternativ och utredningar. 
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Kontaktpersoner: Ing Zoufalova, Ing Toman, Ing Böhm. 

6. vyzkumny ustav pozeminch staveb (Byggnadsteknisk 

institution) 

Institutionen är indelad i tre avdelningar: 

• Bostadshus och allmänna byggnader 

•Industri-och lantbruksbyggnader 

• Allmänna byggnadstekniska problem 

Industriavdelningen som jag besökte är i sin tur indelad 

i 7 sektioner: 

• Industriekonomisk 

• Industriforskning 

• Jordbruk 

• Stålkonstruktioner 

e Grundläggningsteknik 

• Brandfarlighet 

e Teststation i södra Böhmen. 

Man forskade på lätta byggnaders grundläggning och industri

byggnader på lera. 

Man arbetade med ett forskningsprojekt som gick ut på att 

bestämma bärigheten av små i jorden gjutna plintar under 

olika geotekniska förhållanden. Plintarna göts i förborrade 

hål. Förhållandet längd/diameter var 4-5. Man var speciellt 

ute efter att bestämma förmågan att uppta horisontella 

laster som funktion av vertikalbelastning. Fältförsöken 

hade föregåtts av modellstudier i laboratorieskala. Lik

nande fältförsök har utförts vid SGI i Lofsdalen 1979. 

Vi hade vidare diskussioner i energifrågor. Man hade dock 

ej hunnit särskilt långt beträffande forskning om de sk 

alternativa energikällorna. 

Kontaktpersoner: J Chlost, Ing J Rakosnik. 

All litteratur finns på SGI bibliotek. 
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Tack vare vänligt tillmötesgående från Dr Jaroslav Feda 

fick jag möjlighet att bese den vackra gamla kultur

staden Prag med dess vänliga atmosfär och myller av spår

vagnar. Vid en bilutflykt fick jag se landsbygden söder 

om Prag samt floden Moldau (Vltai} med dess vattenkraft

anläggningar. 

SAMMANFATTNING 

Mina intryck är att Tjeckoslovakien ligger långt framme 

inom det geotekniska området, och vad var annat att vänta 

från Terzagis (geoteknikens grundare) födelsestad. 

Inom följande områden kan vi lära av tjeckerna: 

e Injektering i jord 

• Injekterade pålar 

• Grundläggning i fast jord och normarbete 

a Skredkartering och geodatabanker 

~ Slitsväggar, då speciellt utförande av förtillverkade 

element i schaktade slitsar vilka kanske kan användas 

vid energilager i jord. 

Linköping 1980-01-27 

Per Lennart Svensson 
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7 : 1 

Forskningsresa till England 

I samband med deltagande i tunnelkonferensen 

"Tunneling 79" och en pålkonferens i London gjorde 

jag ett antal besök hos engelska myndigheter och 

firmor inom grundläggningsbranschen. Huvudsyftet 

med besöket var att i anslutning till mitt forsk

ningsprogram på SGI ta del av engelska erfarenheter 

om den engelska byggnormen. 

Besöket 

Följande myndigheter och firmor besöktes: 

1. 19/3 GKN Keller Foundations 

Oxford Road, Ryton-on-Dunsmore 

Coventry, CV8 3EG 

2. 20/3 B S I, British Standards Institution 

2 Park Street 

London WIA 2BS 

3. 27/3 Soil Mechanics Limited 

Foundation House Eastern Road 

Brackwell Berkshire 

England 

4. 28/3 University of Surrey 

Guildford Surrey GU2 SXH 

England 

5. 29/3 BRE, Building Research Establishment 

Geotechnical Division 

Buckwall's Lane Garston 

Watford WO2 7IR 

England 
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1. GKN Keller arbetar med grundläggningsentreprenader 

såsom: vibropackning, dynamisk konsolidering, pål

ning, injektering, avvattning, grundförstärkning 

mm. Firman arbetar med ett brett register av meto

der och föreslår ofta själv alternativa lösningar. 

Man ansåg sig ha stöd i byggnormen för att kunna 

göra dimensionering av sådana lösningar. 

Jag hade möjlighet att se deras utrustning. 

Kontaktpersoner: A Fawcett 
P Moosely 
M Singleton 

2. BSI arbetar kontinuerligt med ett antal specialnormer 

rörande grundläggning och geoteknik. Normförslagen 

går först ut på intern remiss, därefter på extern. 

Aktuella normer: 

1. Draft standard code of practice for earthworks 

(revision of CP 2003) Nov 1977. 

2. Draft standard code of practice for site in

vestigations (revision of CP 2001) May 1976 

3. Reinforced earth retaining wall.. Jan 1978 

4. Revision of CP2 - Earth retaining structures 

revised draft proposal of section 3 - Design 

Aug 1978 

5. CSB 22 committee code of practice for ground 

anchorages Jan 79. 

6. Comments received about 1. 

7. Foundation CP 2004 

8. Foundation for machinery CP 2012 

9. Test pumping for boreholes 

10. Safety in tunneling 

11. Demolition CP 94 

Norm 1-6 finns tillgängliga på SGI bibliotek. 

BSI arbetar även med internationella normer inom EG. 

Kontaktpersoner: W.T. Sharp 

H.C. Donahue 
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3. Soil Mechanics arbetar med entreprenad- och kon

sultationsarbeten inom geoteknik och grundläggning, 

en vanlig kombination utanför Sverige. Firman 

arbetar internationellt. 

Firmans arbetsområde: 

~ fältundersökningar 

• laboratorieundersökningar 

® entreprenadarbeten, grundläggning 

e jordförstärkning 

e entreprenadarbeten, grundvatten 

~ konsultation, exploatering, geoteknik, projek
tering, arbetsledning, kontroll 

Även denna firma var positiv till engelska norm

arbetet. 

Kontaktperson: A.C. Meigh 

4. University of Surrey arbetar huvudsakligen med grund

forskning, men även viss tillämpad forskning, bl a 

lerors överkonsolidering. Den stöder därmed forsk

ningen vid sådana institutioner som BRE och BSI. 

Universitetet har såväl humanistiska, naturvetenskap

liga som tekniska ämnen på sitt program. 

Kontaktperson: N.E. Simons 

Simons var även konsulterande hos konsultföretaget 

Golder Hick & Associates som arbetar med väg- och 

vattenbyggnad, gruvor och offshore. 

5. BRE svarar för en stor del av forskningen inom det 

geotekniska området och ger därmed BSI underlag för 

normarbetet. Man arbetar även med utveckling. Vid 

besöket fick jag se en lastbilsrnonterad borrigg samt 

seismisk apparatur för geotekniska undersökningar. 

Vidare överlämnades ett antal forskningsrapporter 

vilka finns på SGI bibliotek. 
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Vidare diskuterades grundförstärkning vilket var 

mycket aktuellt i England. Jag fick adresserna till 

några firmor med speciella förstärkningsmetoder. 

Kontaktperson: R.W. Cooke 

Sammanfattning 

England har ett väl fungerande regelssystem för grund

läggning och markarbeten, vilket verifierades vid be

sök hos olika firmor och myndigheter. Metodernas mång

fald och alternativa lösningar verifierar även detta. 

Linköping 1981-10-11 

Per Lennart Svensson 
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