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1. SAMMANFATTNING 

Syftet med den nedan redovisade undersökningen var att 

finna lämpliga metoder (undersöknings- och beräknings

metod) för att beräkna sättningar i plattfundament grund

lagda på friktionsjord. 

Försöken vid Älvsbyn .är utförda i läget för nordöstra 

mellanstödet för bro BD 1595 över Korsträskbäcken vid 

Älvsbyn å väg 664. Bron är en kontinuerlig stålbalkbro 

i tre spann med en total brolängd av ca 115 m. 

Jordens geotekniska egenskaper bestämdes ur resultat 

från: 

- viktspndering, M (hv/0,2 m) 
V 

- spetstrycksondering, q (MPa) 
C 

- hejarsondering, N~ 0 (sl/0,2 m),q' (MPa) 
C 

- pressomete~försök, E pm , p 1* (MPa) 

- lal;>oratorieundersökningar med bl a ödometerförsök, M .. d (MP, o om 

J9rd~ns egenskaper redovisas i fem skikt enligt nedan. 

jord- jord- qc q~ N~o Mv Mödom E~m 
lager art (MPa) (MPa) (s1/0,2 m) (hv/0,2 m) (M a) (MPa) 

1 Si/S 10,3 8,4 14 - 10, 7 33 

2 Si/S 6,0 5,1 I 
i 9 40 4,8 25 

3 s 5,0 6, 1 i 9 40 6,0 30 

4 s 6,3 7,0 ! 
I 

13 40 8, 3 . -
5 s - 9,6 

; 
i 
i 

16 35 - 32 

Jordens fasthet kan med de i tabellen redovisade värdena 

bedömas som något olika fast beroende på vilken sonde

rings- eller utvärderingsmetod som används. Skillanderna 

i bedömningarna är dock små . 

.. .• 
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Sättningarna för nordöstra mellanstödet har beräknats till: 

Beräkningsmetod Beräknad sättning (mm) 

Schmertmann (spetstrycksond) 29-44 ( 1 år) 
34-51 ( 10 år) 

De Beer (spetstrycksond) 45-59 

Schultze- Sherif (hejarsond) 16-20 

Parry (hejarsond) 21-27 

Menard (pressometer) 13-17 

Ödometerförsök 23-30 

Medelvärde 25-33 

Uppmätt sättning 17-23 

I tabellen ovan har intervall angetts på beräknade sätt

ningar eftersom sättningarna beräknats för dels ständig 

last och dels max last. 

Bäst överensstämmelse (uppmätta/beräknade sättningar) er

hölls med beräkningar baserade på hejarsondering, presso

meterförsök och ödorneterförsök. Beräkningar baserade på 

spetstrycksondering överskattade i detta fall sättnings

beloppen. 

Försöken ger belägg för att det är möjligt att förutsäga 

rätt storlek på sättningarna för plattfundament i frik

tionsjord. 

Försöken vid Älvsbyn är nummer fyra i en pågående försöks

serie där resultaten från beräknade sättningar med olika 

metoder jämförs med uppmätta. När försöksserien framöver 

sammanställs och värderas kan förhoppningsvis mer långt

gående slutsatser dras och rekommendation ges för sätt

ningsberäkningar i friktionsjord. Under tiden föreslås 
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att flera olika metoder baserade på resultat från olika 

fältmetoder används för att beräkna sättningar i frik

tionsjord. Härigenom erhålls en god uppfattning om de 

verkliga sättningarnas storlek. Anledningen till att 

flera metoder bör användas är att man på så vis elimine

rar jordens olika inverkan på olika sonderingsmetoder, 

t ex att man får en förhöjning av hejarsonderingsmotstån

det i siltig jord utah att detta motsvaras av en ökad 

fasthet i jorden. Motsvarande ökning av sonderingsmot

ståndet kan iakttas vid spetstrycksondering i grusig jord. 

SGI nr 196 Khnt1ano Grahska. L1nkop1ng 1981 



6 
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1-276/80 

2. SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 

Syftet med den nedan redovisade undersökningen var att 

finna lämpliga metoder (undersöknings- och beräknings

metod) för att bestämma sättningar i plattfundament 

grundlagda på friktionsjord. 

Försöken vid Älvsbyn är nummer fyra i en serie undersök

ningar där resultaten från olika befintliga sättnings

beräkningsmetoder jämförs med uppmätta sättningar i bro

stöd grundlagda på friktionsjord. Tidigare har motsvarande 

undersökningar utförts vid Dalbobron i Vänersborg (SGI 

dnr 1-183/77), Åstorp (SGI dnr 1-231/79) och Kolari 

(SGI dnr 1-276/80). 

Målsättningen med försöksserien är att göra en 

samlad utvärdering av 

- med vilken. noggrannhet sättningar i friktionsjord kan 

beräknas med ledning av nu tillgängliga undersöknings

och beräkningsmetoder 

- olika undersökningsmetoders tillämpningsområden 

- hur undersökningar för dessa ändamål bör utföras. 

Försöksserien finansieras av Statens vägverk (TUg) och 

SGI. 

Vid Älvsbyn gjorde SGI i september 1980 en geoteknisk 

fältundersökning i läget för det blivande nordöstra 

mellanstödet för bron över Korsträskbäcken. Undersök

ningen omfattade vikt-, tryck- och hejarsonderingar, 

pressometerförsök samt upptagning av jordprover. Utförda 

undersökningar beskrivs närmare i kap 4. 
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3. FÖRSÖKSPLATS 

3.1 Försöksplatsens läge 

Försöken är utförda i läget för nordöstra mellanstödet 

för bro BD 1595 över Korsträskbäcken vid Älvsbyn å 

väg 664, se ritning nr 1. 

Bron, som färdigställdes sommaren 1981, är en kontinu

erlig stålbalkbro i tre spann med en total brolängd av 

ca 11 5 m. 

3.2 Jordförhållanden 

Marknivån inom undersökningsområdet sluttar från ca +50,3 

till ca +46,0 med sluttning åt söder. Jordlagerföljden inom 

området framgår av bifogade ritningar och kan sammanfattas 

enligt följande. Mellan grundläggningsnivån +46,2 och 

nivån +40,0 består jorden huvudsakligen av silt. På 

större djup (under nivån +40,0) består jorden av sand. 

3.3 Brogrundläggning 

Det aktuella brostödet, nordöstra mellanstödet, är grund

lagt på en 5,0 x 8,5 m betongplatta på nivån +46,2. 

Dimensionerande påkänning på jorden under plattan framgår 

av Figur 1. 

E 

r-~---.::::."=---, "' "' 
... 46,2.o I I 
V_ -----L- ______ ..J 

j,__ __ 5-0 m _ _j 

11111111111] 

~c 230 kPo :J NM. L~ST 

Figur 1. Dimensionerande påkänningar, kontakttryck. 
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3.4 Sättningsmätningar 

Sättningsmätningar har gjorts på brostödet från och med 

att bottenplattan qöts fram till och med 1 år efter brons 

färdiqställande. Resultaten från dessa mätningar redovisas 

i Figur 2. 
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Figur 2. Sättningsmätningar för brons nordöstra mellanstöd. 

Av mätningarna framgår att 1 år efter brons färdigställande 

är sättningen 23 mm i bottenplattans västra kant (mätpunkt 

1) och 17 mm i östra kanten (mätpunkt 2). 

Huruvida slutsättning uppnåtts eller eJ ar i dag svårt att 

utläsa ur sättningsmätningarna pga den långa tidsperiod 

(1 år) mellan de två sista mättillfällena. Ytterligare 

mätningar kan ge svar på denna fråga. Troligtvis kommer sätt

ningarna, främst orsakade av lastväxlingar från trafik och 

vind, att öka med ytterligare någon eller några mm. 
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4. JORDENS GEOTEKNISKA EGENSKAPER 

Jordens geotekniska egenskaper har bestämts ur resultat 

från nedanstående undersökningar. 

• Viktsondering enligt SGF-standard med Geotech band

vagn. 

• Spetstrycksondering typ Borros med kontinuerlig ned

pressning av sonden enligt SGF standard. 

• Mekanisk trycksondering typ Geotech. 

~ Hejarsondering enligt SGF-standard med metod HfA samt 

hejarsondering med glappkoppling respektive lös ut

tryckbar kon, Bergdahl-Möller (1980). 

• Pressometerundersökning typ Menard. 

• Provtagning med kolvborr St II. 

• Laboratorieundersökningar avseende jordart (benämning), 

vattenkvot och ödometerförsök. 

Marknivån inom undersökningsområdet varierar från ca +50,3 

till ca+46,0 med sluttning åt söder. För jämförelse mellan 

undersökningsresultat har jorden under grundläggningsnivån 

+46,20 indelats i 3 m-skikt enligt Figur 3. I det följande 

refereras till denna skiktindelning. Vid jämförelsen mel

lan sonderingresultat bör noteras att de olika borrning

arna har utförts från något olika marknivåer pga mark

ytans lutning inom undersökningsområdet. 

SGI nr 196 Khnl!and Grahska. Lmkopmg 1981 
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Figur 3. Numrering av jordlager. 

Redovisade medelvärden för sonderingsmotstånd (kap 4.1-4.3) 

har beräknats på följande sätt. Ur uppmätta sonderings

resultat har för respektive sonderingshål medelvärden tol

kats för skikt om en meter. I denna bedömning har uppen

bara extremvärden orsakade av grusskikt eller stenar ej 

beaktats. För respektive sonderingsmetod har utifrån 

dessa tolkningar medelvärden beräknats av sonderingsmot

ståndet för enmetersskikt, jfr Bilaga 1:1-1:3. 

4.1 Resultat av viktsondering 

Friktionsjordens fasthet bestäms vid viktsondering genom 

antalet halvvarv för varje 0,2 m sjunkning. Bestämd på 

detta sätt var de olika jordlagrens fasthet i medeltal 

enligt Tabell 1. 

! 
Jordlager hv/0,2 m 

*) 
1 -
2 40 
3 40 
4 40 
5 35 

Tabell 1. Jordlagrens fasthet bestämd med viktsond. 

SGlnr196 Khn!laooG•af,skaL,nkop,ngt 9Bt *)sonderingsmotståndet varierar starkt inom skiktet, 

från ca 5 hv/0,2 m vid ytan upp till ca 50 hv/0,2 m 
i skiktets underkant. 
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1 1 

Med ledning av sonderingsmotstånden kan friktionsjordens 

fasthet enligt Bronormerna kap 03-224 bedömas som fast 

för lager 2-5. För lager 1 ökar fastheten med djupet från 

lös till fast. 

Enligt en jämförelse med internationell praxis (Bergdahl 

1974) bedöms relativa lagringstätheten för lager 2-5 

till medelfast. För lager 1 ökar relativa fastheten med 

djupet från mycket lös till medelfast. 

4.2 Resultat av trycksondering 

Med en standardiserad elektrisk spetstrycksond typ Borros 

mättes spetsmotstånd i de olika jordlagren. Resultaten 

av undersökningarna redovisas i Tabell 2. 

Jordlager Spetstryck 
qr (MPa) 

1 
2 
3 
4 
5 I 

10,3 
6,0 
5,0 
6,3 
-

Tabell 2. Jordlagrens egenskaper bestämda med spetstrycksond. 

I tabell 2 redovisade värden är medelvärden av resultat 

från två borrpunkter. Noteras bör dock de relativt olika 

sonderingsresultaten från de båda ingående borrpunkterna, 

Bilaga 1:2. 

Vidare har mekanisk trycksondering, typ Geotech, utförts 

i två punkter. Trots närheten mellan borrounkterna visar 

dessa sonderinoar (liksom spetstrycksonderingarna) på 

en betydande skillnad i sonderingsmotstånd. 

Enligt internationell praxis (Bergdahl 1974) kan ur 

spetstrycksonderingsresultaten bedömningar av jordens 

relativa fasthet och friktionsvinkel göras, Tabell 3. 

SGI nr 196 Khnlland Grahska. L1nkopmg 1981 
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Jordlager Relativ Relativ lag- Inre frik-
fasthet ringstäthet tionsvinkel 

Ro% </>o 

1 fast 66 40 

2 medelfast 42 36 

3 medelfast 35 35 

4 medelfast 43 36 

5 - - -

Tabell 3. Bedömningar av jordens egenskaper baserade 
på spetstrycksonderingsresultat. 

4.3 Resultat av hejarsondering 

Jordens fasthet bestämd med hejarsond redovisas som an

tal slag/0,2 m sjunkning. Utöver det totala neddrivnings

motståndet redovisas nedan också spetsmotståndet, dvs 

skillnaden mellan det totala neddrivningsmotståndet och 

mantelfriktionen på sondstången. Stångfriktionen har 

mätts på två sätt, dels som vridmoment vid rotation av 

hela stångsystemet (1 borrhål) och dels direkt som slag/ 

0,2 m uppmätt med hjälp av en 0,20 ra lång glappkoppling 

vid spetsen (1 borrhål). De i Tabell 4 redovisade medel

värdena för det dynamiska spetsmotståndet N1 0 har beräk

nats som skillnaden mellan totalmotståndet i slag/0,2 m 

och stångfriktionen som den dels uppmätts direkt i slag/ 

0,2 m (1 borrhål) och dels som 0,04 x vridmomentet i Nm, 

Bergdahl, Dahlberg (1973), (1 borrhål). 

En kombinerad statisk-dynamisk sonderingsmetod (i princip 

en konventionell HfA-utrustning försedd med en spets med 

vilken även statiska belastningsförsök kan utföras) an

vändes i ett sonderingshål och resultaten från dessa 

försök redovisas i Tabell 4 som maximalt mobiliserat 

spetsmotstånd under 40 mm utpressning av spetsen. 

SGI nr 196 Khnlland Gral,ska. Lonkop,ng 1981 
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Totalt slag- Beräknat Maximalt 
Jordlager motstånd spetsmotstånd spetsmotstånd 

N20 (sl/0,2 m N2 o (sl/0,2 m) qc': (MPa) 

1 15 14 8,4 

2 10 9 5, 1 

3 10 9 6, 1 

4 15 13 7,0 

5 20 16 9,6 

Tabell 4. Jordlagrens egenskaper bestämda med hejarsond. 
(N 20 och N2o är medelvärde från två borrhål, 
qc är medelvärde inom respektive lager från ett 
borrhål.) 

Maximala spetsmotståndet (q') ur Tabell 4 är ca 80-120% 
C 

av q (medelvärden) enligt spetstrycksonderingarna. Van-
e 

ligtvis erhålls lägre värden (~30%) för q~ än för qc 

beroende på dels den lägre defornationshastigheten dels 

p&spetsens geometri (bl a större spetsarea) för HfA

utrustningen. I detta fall måste vid jämförelsen inverkan 

av de olika trycksonderingsresultaten beaktas. 

Enligt internationell praxis (Bergdahl 1974) kan jordens 

egenskaper bedömas ur HfA-resultaten. Resultatet samman

fattas i Tabell 5. 

Jordlager Relativ Relativ lag- Inre frik-
fasthet ringstäthet tionsvinkel 

RD (%) qi ( 0 ) 

1 medelfast 39 36 

2 lös 29 33 

3 lös 29 33 

4 medelfast 39 36 
' i 5 medelfast 45 37 

Tabell 5. Bedömningar av jordens egenskaper baserade 
på HfA-resultat (N20). 

SGI nr 196 Khntland Grallska. Unkop,ng 1981 
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4.4 Resultat av pressometerförsök 

Pressometerförsöken utfördes med mätcell ~60 mm i för

borrade bentonitstabiliserade borrhål. Resultaten av 

försöken redovisas i Tabell 6. 

Jordlager Pressometermodul Nettogränstryck Epr/Pi 
(MPa) (MPa) Epm Pf 

1 10,7 1 , 1 10 

2 4,8 0,8 6 

3 6,0 1, 1 6 

4 8,3 1, 8 5 

5 19,0 2,4 8 

Tabell 6. Pressometerresultat, medelvärden inom respektive 
jordlager. 

Baguelin et al (1978) anger kvoten E /p* till 8-14 för pm 1 
normalkonsoliserad silt och 7-12 för normalkonsoliderad 

sand. I denna undersökning har värden på nämnda kvot 

mellan ca 5 och 15 erhållits. Värdet 15 härrör från prov

ningsnivå över grundläggningsnivån, dvs över lager 1. 

4.5 Resultat av laboratoriebestämningar 

Resultat av laboratoriebestämningar på jord från de olika 

jordlagren har sammanställts i Tabell 7-8. 

Jordlager Benämning Vattenkvot Densitet 
w (%) p(t/m 3

) 

1 Si, s 18, 5 2,04 

2 Si, s 20,0 2,06 

3 s 21,0 2,09 

4 s 19,7 2,06 

5 s 22,3 2,01 
I 

Tabell 7. Resultat - laboratorieundersökningar, 
medelvärden inom respektive jordlager. 

SGI nr 196 Khnlland Grafiska. L1nkoping 1981 
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Resultatet av de i Tabell 7 redovisade undersökningarna 

visas fullständigt i Bilaga 2. 

Redovisade densiteter (p) har bestämts direkt på de 

upptagna proverna varför värdena kan vara något osäkra 

på grund av omlagring vid provtagningen. 

Jordlager Ödometermodul 
(MPa) 

1 33 

2 25 

3 30 

4 -
5 32 

Tabell 8. Resultat av ödometerförsök. 

ödometerförsöken (Bilaga 3) är utförda i standardödometer 

direkt på de prover som upptagits med standardkolvborr. 

Vid ödometerförsöken har således jord överförts direkt 

från provtaqningshylsa till ödometerring. Proverna har 

0 1 lastats upp till 0 1 följt av avlastning till ca 0,5 
0 0 

och därefter åter lastats upp. Härvid har belastning från 

0 1 till 0 1 + 60 utförts varefter 15 av- och o o max 
pålastningar med laststeg motsvarande rörlig last gjordes. 

Efter den cykliska belastninqen lastades proven stegvis 

upp till en slutlast av 600 kPa. I Tabell 8 redovisad 

modul har utvärderats som sekantmodul inom intervallet 

0 1 till 0 1 + 60 (för aktuellt lastfall) på återbelast-o o max 
ningsgrenen. Effekten av cykliska belastningar ingår så-

ledes ej. 

I samband med laboratorieförsöken har ett antal prover 

siktats. I Bilaga 4:1-4:3 visas kornstorleksfördelningen 

för dessa prover. 
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4.6 Jämförelse mellan undersökningsresultat 

I Tabell 9 finns en sammanställning av de sonderings

motstånd respektive deformationsmoduler som redovisats 

ovan. 

Jord- Jord- 9c I 
I 

q~ N2 o Mv M 
(ödof lager art (MPa) ! (MPa) (sl/0,2 m) (hv(0,2 m) (M 

E~m 
a) MPa 

1 Si/S 10,3 I 8,4 14 I - 10,7 33 
I I 

2 Si/S 6,0 5,1 9 40 4,8 25 

3 s 5,0 6, 1 9 40 6,0 30 

4 s 6,3 7,0 13 40 8,3 -

5 s - 9,6 16 
I 

35 19,0 32 i i 

Tabell 9. Sammanställning av undersökningsresultat-. 

I Tabell 10 finns vidare en sammanställning av de fast

hetsbedömningar som gjorts ovan på basis av erhållna 

sonderingsresultat. 

Jord- Jord- Bedömd relativ fasthet enligt Fasthet 
lager art enl Bro-

Vim (Mv) * TrS (qc) HfA (Nio) normerna 
(Vim) 

1 Si/S mycket lös/ fast medelfast (lös) /fast 
medelfast 

2 Si/S medel fast medel fast lös fast 

3 s medelfast medel fast lös fast 

4 s medelfast medelfast medelfast fast 

5 s medel fast - medel fast fast 

Tabell 10. Sammanställning av bedömd relativ fasthet. 

* gäller ej klassificering enligt Bronormerna 

Det framgår av tabellerna att man erhåller något olika 

resultat i fasthetsbedömningarna med de olika metoderna. 

Som synes är dock bedömningarna relativt lika vilket får 
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ses som ett ~ott resultat vid jämförelse av de olika 

sonderingsmetoderna sinsemellan eftersom de av Bergdahl 

(1974) utarbetade jämförelsetabellerna normalt endast 

skall gälla för sand. 

SGI nr 196 Khnl!and Grallska, Linkoping 1981 
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5. SÄTTNINGSBERÄKNINGAR 

5.1 Belastningar - förutsättningar 

Sättningsberäkning har utförts för två lastfall, 

ständig last och max last (inkl trafik), se Figur 1. 

I de två lastfallen ingår tillskottslast från botten

plattan (26 kPa). Sättningsmätningar har utförts först 

efter att bottenplattan färdigställts och inkluderar 

således ej något bidrag från bottenplattan. Bottenplat

tans tyngd är mindre än avlastningen genom schakt till 

grundläggningsnivån. Detta medför att bottenplattan ej 

ger upphov till spänningsökning över ursprungligt effek

tivt överlagringstryck, a'. Beräkningsmässigt uppkommer 
0 

därför inga sättningar för enbart bottenplattan bortsett 

frän Schultze-Sherif's och Parry's beräkningsmetoder där 

ingen reduktion görs för bortschaktad jord. För dessa 

metoder har därför även sättning för enbart bottenplat

tans tyngd utförts och subtraherats från totalsättningen. 

Tillåtna grundtryck enligt Bronormerna, med k-faktorn = 

8,5, har beräknats till 460 kPa för ständig last och 

445 kPa för max last vilket således är större än den verk

liga spänningen, jfr Figur 1. 

5.2 Schmertmann's metod 

Schmertmann's beräkningsmetod bygger på resultat från 

spetstrycksonderingar i sand, Schmertmann ( 1970) och 

Schmertmann et al (1978). 

Sättningen beräknas (för fallet L/B = 1) ur ekvationen: 
2B 72 

,6 = C.1•C.2·6p z ( ) 6z (m) 
~ 0 

där 
= (Pol C.1 1-0,5 

6P tid åJL 
C.2 = 1 +0, Uog o, i 
Iz = 0, 5+0, 1 ✓ ~/J 

0 o (B/2) 
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t,p = p-p' (k.Pa) 
0 

p = g JULn c{;tJuj c. k. (kPa) 

p' = jo~cienl.) öveJLlagJUng-6tlr.yc.k på g~u.nci..e.äggn,<J1g-61Uvån (kPa) 
0 

B = 0u.ndameritw b~edd 

I = in6.f_u.enl.) 6afuo~ 
z 

= Sc.hmeJi,tmann' -6 de0o~a,tionl.)moduJI.. ( k.Pa) E-6 

a' = e66emvt öveJLlagung-6tlr.yc.k på aktue,U n,i,vå (kPa) 
0 

För långsträckta plattor, L/B > 10 beräknas sättningen 

enligt: 

4B 
-6 = c.1·c.2•6p I (lz) M (ml 

o E-6 
där 

I = 0 S + 0 1J~ z , , V o"::., 
o (B) 

oc.h i övugt enligt ovan. 

Enligt Schmertmann bestäms modulen E ur spetstryckson
s 

deringsresultat som E = 2,5 q för en kvadratisk platta. 
S C 

För en långsträckt platta (L/B ~ 10) gäller Es = 3,5 qc. 

Koefficienterna är jordartsberoende och de angivna vär

dena gäller för sand. 

Den aktuella plattans L/B = 1 ,70 har beaktats genom att 

plattan beräkningsmässigt har behandlats som dels kvadra

tisk och dels långsträckt, i båda fallen med bredden 5 m. 

Med rätlinjig interpolation har sedan redovisade sätt

ningar erhållits. 

/ 
B ..__/ 

·/ 
,:<'/ 

';, 
/ 

/ 
/ 

2B Q 
♦ 

" 

4B 

Figur 4. Influensdiagram och beräkningsförutsättningar. 
SGI nr 196 KhnI1and Grahska. Luikop,nq 1981 
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Med = 1 83 kPa (medel tryck) Pständ 
= 230 kPa -Pmax - Il 

p' = 50 kPa 
0 

har följande sättningar beräknats. 

Beräknade sättningar enligt Schmertmann (mm) 

! 
tid (år) ständig last max last 

1 29 44 
2 31 46 
5 32 49 

10 34 51 

Tabell 11. Beräknade sättningar enligt Schmertmann's metod. 

Vid beräkning av i tabell 11 redovisade sättningar har 

medelvärdet av q enligt Bilaga 1:2 använts. Noteras bör 
C 

att detta medelvärde härrör från två borrpunkter med sins-

emellan betydande skillnad i sonderingsmotstånd. Baseras 

sättningsberäkningen på resultat från de enskilda borr

hålen fås jämfört med ovan 30% större sättningar med q 
C 

enligt borrpunkt TrS1 och 30% mindre med q enligt TrS2. 
C 

Detta betyder beräknade sättningar efter 1 år på mellan 

20-38 mm för ständig last och 30-57 mm för max last. Bero

ende på styvheten i konstruktionen sker dock en utjämning 

av sättningarna varför det faktiska resultatet bör ligga 

mellan ovan angivna gränsvärden. 

5.3 De Beer's metod 

Beräkningsmetoden bygger på resultat från spetstrycksonde

ringar, de Beer (1965). 

Sättningarna beräknas ur ekvationen: 
Z 2 3 0' I A 
~ , A 10 0 ( o+Llo 

.6 = L,o -r LlZ z.og - a 
0 

qc_ E 
C = 1,5 o"T = "ci' 

0 0 

a~ = ~66~llivt övvu'.agfU_ng.otJLyc_k på aktuill nivå (kPa) 
I = veJ1.,Ukal.6pän1ung.oökning på aktuill nivå p g a 60 bua.otning ( 12.Pa) 

SGI nr 196 Khntland Grahska. Lonkop,ng 1981 
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Tillskottsspänningar (60 1 
) har beräknats enligt elastici

tetsteorin med hjälp av Steinbrenners diagram. Spännings

beräkningen har utförts i plattans karakteristiska punkt 

(punkt under ett fundament som får samma deformation obe

roende av fundamentets styvhet). 

•~S 

ST"ND. Ll',.$T 

HM L SI 

+40 

Figur 5. Vertikalspänningar enligt Steinbrenner. 
(tillskottsspänningar 60, i plattans 
karakteristiska punkter) 

Resultat av beräkningarna redovisas i Tabell 12. 

Beräknade sättningar enligt De Beer (mm) 

Ständig last Max last 

45 59 

Tabell 12. Beräknade sättningar enligt De Beer. 

SGI nr 196 Kllntland Graltska. LtnkOp,ng 1981 
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Vid beräkning av i tabell 12 redovisade sättningar har 

medelvärdet av q enligt Bilaga 1:2 använts. Noteras bör 
C 

att detta medelvärde utgörs av resultat från två borr-

punkter med sinsemellan betydande skillnad i sonderings

motstånd. Baseras sättningsberäkningen på resultat från 

de enskilda borrhålen fås jämfört med ovan 30% större 

sättningar med q enligt borrpunkt TrS1 och 30% mindre 
C 

med qc enligt TrS2. Detta betyder beräknade sättningar 

på mellan 33-60 mm för ständ last och 42-78 mm för max last. 

Beroende på styvheten i konstruktionen bör i enlighet med 

vad som angetts i kap 5.2 det faktiska resultatet ligga 

mellan dessa gränsvärden. 

5.4 Schultze-Sherif's metod 

Beräkningsmetoden bygger på resultat från Standard 

Penetration Test (SPT) som är en form av dynamisk son

dering. I detta fall har resultat från utförda hejar

sonderingar applicerats på beräkningsformlerna. Härvid 

har spetsmotståndet från hejarsonderingarna (N~ 0 ) använts 

varvid antal slag/0,3 m sjunkning vid SPT satts lika 

med antalet slag/0,2 m för hejarsond som tidigare er

farenheter visar. Beräkningsmetoden har beskrivits av 

Schultze-Sherif (1973). 

Sättningen beräknas genom att en "sättningskoefficient" 
0, 8 7 

(s·N 30 /p) (1+0,4 d/B) bestäms ur grundplattans sidoför-

hållande L/B och fundamentbredden B (Figur 7). 

I sättningskoefficienten ingående storheter har följande 

betydelse 

s = sättning (cm) 

N 3 o = slag/0,3 m med SPT, eller N ~ o med HfA 

p = medelgrundtryck (kp/cm 2 ) 

d = grundläggningsdjup (cm) 

B = plattbredd (cm) 

N-värdet beräknas som ett viktat medelvärde, i normal

fallet till djupet 2B under grundläggningsnivån. (Vid 

mindre djup än 2B införs en reduceringsfaktor.) Slag-
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motståndet har enligt Schultze-Sherif (1973) viktats med 

den elasticitetsteoretiska spänningsökningen i varje 

lager enligt: 

"lo .6.7.. 
1.., n n 

10 n .6z n 
N' 20 n 

där 
= .6 R.,(, b.ft j O C. kl_ e_ R. 
= in6iue,n.66afuo~ e,ta.c,;uc.,i;te,uze_o~ . .6pänning.6ök.ning 

( hM hM l i k.MafuVU-6W k.a punfue_n använu ) 
O 

Med L/B = 1,70 och B = 5,00 m fås ur Schultze-Sherif's 

diagram sättningskoefficienten = 9,5. (Figur 7) 

L/e, 
20 iOO ::: s 

L, 2 ,---, ' ~ ,. _e, ;::t:;=; ~t~:t;t~~~~tttJ~;~~~tttttJ,Et.~±. ~ 1 ,.,"- 10 E 9 •--+. c::!..., e 
I- 1 z 
Ul 6 

Figur 7. Sättningskoefficient enligt Schultze-Sherif. 

I beräkningarna har vidare följande ingångsvärden an

vänts: 

SGI nr 196 Kl,ntland Grailska. Linköping 1981 
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N~ o = 10,9 

d = 2,5 m 

= 2B (jorddjup under grundläggningsnivån = 
sättningsgivande skikt) 

Beräknade sättningar redovisas i Tabell 13. 

Beräknade sättningar enligt Schultze-Sherif (mm) 

Ständig last Max last 

16 20 

Tabell 13. Beräknade sättningar enligt Schulze-Sherif. 

I Tabell 13 redovisade sättningar är beräknade total

sättningar reducerade med beräknade sättningar för bot

tenplattan. Sättning pga enbart bottenplattan har be

räknats till 3 mm. 

5.5 Parry's metod 

Beräkningsmetoden bygger liksom Schultze-Sherif's metod 

på resultat från SPT-sonderingar, Parry (1977). 

Sättningen beräknar ur uttrycket: 

-6 = 300 pB (mm) 
N3 o 

p = me.deJ:.9,wndbuJc.R. ( MPa) 

B = 6undame.n,tb11..e.dd (m) 

N 3 o ,sfa9 I 0, 3 m me.d SPT 

Med antagandet N3 o = N; 0 och medelvärdesbildning enligt 

·Parry (1971) fås sättningar enligt Tabell 14. 

SGI nr 196 Khnlland Grafiska L1nkop1ng 1981 
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N 3 o 

där N1, N2 och N3 är medel
värden inom resp skikt. 

Figur 7. Medelvärdesbildning enligt Parry (1971). 

Beräknade sättningar enligt Parry (mm) 

Ständig last Max last 

21 27 

Tabell 14. Beräknade sättningar enligt Parry. 

I Tabell 14 redovisade sättningar är totalsättningar 

reducerade med beräknade sättningar för bottenplattan. 

Sättning för enbart bottenplattan har för de båda last

fallen beräknats till 4 mm. 

5.6 Menard's metod 

Beräkningsmetoden bygger på resultat från pressometer

undersökningar, Menard (1975) och Baguelin et al (1978). 

Sättningen beräknas ur ekvationen: 

SGI nr 196 Kl1nt!and Gral1s1<.a L1nkop1ng 1981 
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(m) 

där 

= vJ_fu:a,t hMmon,<,6/u: me.delvä'1..de. av uppmä;t;ta 
p'1.e.-6-6omuvvnodu.tVt Epm W.,,t dju.pe.,,t 8B u.ndVt 
gJr.u.ndfäggMng-6Mvån (kPa) 

= hafl.moYl,{,6/u: me.duvä'1..de. av u.ppmä;t;ta pfl.e.-6-60-
rnuvvnodu.te.fl. Eµm W.,,t dju.pe.,,t B/2 ( kPa) 

= '1.e.6Vte.n-6bfl.e.dd = 0,6 m 

= 6u.ndame.n~bfl.e.dd (ml 

Cl = '1.e.olog,{,-6k 6afu:ofl. be.'1.oe.nde. av jofl.~yp oeh 
6ö'1.håUande. EµmlP! 

= 6 ofl.m6afu:ofl.Vt 

= p-p' ( kPa) 
0 

I aktuellt fall har pressometerförsök utförts till djup 

motsvarande endast 2,5 B under plattans grundläggnings

djup. Vid beräkning av Ed i ekvationen ovan har hänsyn 

tagits till detta enligt Menard (1975). 

Ekvationen ovan förutsätter att grundläggningsdjupet 

är minst lika med plattbredden. Vid ytligare grundlägg

ning ökas den beräknade sättningen. För aktuellt fall 

med D/B = 0,5 är denna ökning 10%. 

Beräknad sättning anges nedan som medelvärdet mellan 
1 

beräkningar med dels reologiska faktorn a.= som 3 
gäller för silt och dels a. =½för sand. 

Beräknad sättning enligt Menard (mm) 

Ständig last Max last 

13 1 7 

Tabell 15. Beräknad sättning enligt Menard. 

SGI nr 196 Khntland Grahska. L1nkop1ng 1981 
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5.7 Beräkningar baserade på ödometerförsök 

Beräkningar har utförts med moduler för aktuellt spän

ningsintervall och tillskottsspänningar enligt elasti

citetsteori i karakteristiska punktens läge. 

Beräknad sättning ur ödometerförsök (mm) 

Ständig last Max last 

23 30 

Tabell 16. Beräknade sättningar ur ödometerförsök. 

I Tabell 16 redovisade sättningar har beräknats med 

moduler utvärderade på ödometerkurvans återbelastnings

gren utan hänsyn tagen till effekten av de cykliska be

lastningarna. Inkluderas denna effekt ökar den beräknade 

sättningen för max-lastfallet med 25%, dvs till totalt 

ca 38 mm. 

5.8 Jämförelse mellan beräkningsresultat 

Tabell 17 är en sammanställning av de ovan redovisade 

resultaten av beräknade sättningar. De i tabellen an

givna beräknade sättningarna är totalsättningar i före

kommande fall reducerade med sättningar pga enbart 

bottenplattan. 

Angivna beräkningsvärden är således direkt jämförbara 

med de uppmätta eftersom sättningsbidraget från botten

plattan ej ingår i dessa (kap 3.4). 

SG I nr 100 Khnt!and Gial!ska. t ,nkop1ng 198 l 
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Beräkningsmetod Beräknad sättning (mm) Anm 

ständig last max last 

Schmertmann 29 44 1 år 
34 51 10 år 

De Beer 45 59 

Schultze-Sherif 16 20 

Parry 21 27 I 

Menard 13 17 

Ödometer 23 30 
' 

Medelvärde 25 33 

Tabell 17. Beräknade sättningar - Älvsbyn. 

I medelvärdesberäkningen i Tabell 17 har för Schmertmann's 

metod 1-års sättningen ingått. 

Uppmätta sättningar (kap 3.4) 1 år efter brons färdigstäl

lande är 17-23 mm. Enligt Jordan (1977) är det troligt att 

medelvärdet av de olika beräkninqsmetoderna är den säkraste 

förutsägelsen på sättningsbeloppet. Beräknat-medelvärde, 

25 mm (ständig last) och uppmätt sättning, 17-23 mm, styr

ker ju också detta påstående. 

Schmertmann's metod har givit för stora sättningar jämfört 

med uppmätt sättning. 

De Beer's metod har också givit för stora sättningar jäm

fört med uppmätt sättning. Är E = 1,5 q i beräknings-
c 

modellen möjligtvis något konservativt? Vid uppföljning 

av ca 50 broar har De Beer (1965) funnit att beräknade 

sättningar i medeltal är dubbelt så stora som uppmätta. 

Denna undersökning visar också på detta förhållande. Vid 

beaktande av nämnda förhållande fås en god överensstämmelse. 

SGI nr 196 Khntland Grahska. LmkOpmg 1981 
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Vid bedömning av tillförlitligheten av sättningsberäk

ningarna baserade på spetstrycksondering (Schmertmann's 

och De Beer's metoder) bör den stora skillnaden i sonde

ringsmotstånd mellan de två enskilda sonderingarna beaktas. 

Denna skillnad återspeglas i sättningsmätningarna. Av de 

två utförda spetstrycksonderingarna har de lägre mot

stånden uppmätts i plattans västra kant (borrhål TrS1). 

I denna plattkant har också det större sättningsbeloppet 

uppmätts, 23 mm (mätpunkt 1). I östra plattkanten har 

sättningen uppmätts till 17 mm (mätpunkt 2). Sonderings

motståndet är här (borrhål TrS2) också betydligt större 

än vid motsatta plattkanten. 

Schultze-Sherif's och Parry's beräkningsmetoder har givit 

beräknade sättningar som stämmer väl med uppmätt sättning. 

Menard's metod har givit beräknade sättningar som stämmer 

relativt väl med uppmätt sättning. 

Beräkningar baserade på resultat från ödometerförsök har 

givit relativt god överensstämmelse mellan beräknad och 

uppmätt sättning. 

SGI nr 196 Khntland Grafiska, L1nkoprng 1981 
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6. SLUTSATSER 

Från försöken vid Älvsbyn kan följande slutsatser dras. 

•Dagenskunskaper (undersökningsteknik och beräknings

metoder) ger, med tillräckligt omfattande undersök

ningar med flera olika undersökningsmetoder och beräk

ningar baserade på flera olika beräkningsmetoder, rätt 

sättningsstorlek för fundament grundlagda i friktions

jord. 

e Generella slutsatser om tillförlitligheten och nog

grannheten för respektive metod får anstå till efter 

en samlad analys där samtliga projekt i försöksserien 

ingår. Efter en sådan analys bedöms det troligt att 

förhållandevis allmängiltiga rekommendationer kan qes 

för sättningsberäkning av plattor i friktionsjord. 

Under tiden föreslås att flera olika beräkningsmetoder 

(baserade på olika fältförsök och laboratorieförsök) 

används. På så sätt fås en god bild på storleken av 

förväntade sättningar. 

• Kvaliteten på undersökningarna är avgörande för nog

grannheten i resultatet av beräkningarna. Det är där

för av vikt att rekommenderade standarder och praxis 

följs. Vid användning av sonderingsresultat för sätt

ningsberäkningar måste stångfriktionen på något sätt 

separeras från totalmotståndet så att ett relevant 

spetsmotstånd erhålls. Vid belastningsförsök in situ 

måste störningar vid installation av mätutrustning 

minimeras. 

@ Trycksonderingsresultaten och uppmätta sättningar visar 

i detta fall att stora skillnader i jordens fasthet kan 

förekomma i naturligt lagrad jord även inom en begränsad 

yta. Detta pekar på nödvändigheten av att göra tillräck

ligt många undersökningar av en viss typ för att klar

göra om sådana variationer förekommer. 

SGI nr 196 Khntland Grafiska, Linkopmg 1981 
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1-276/80 f1etoder för in situ best. av jords 
STATENS DAT. deformationsegenskaper GEOTEKNISKA 

SIGN. INSTITUT Försök vid Älvsbyn 

V·im-sammanställning BILAGA 1:1 

+ 50 r---------------+50 

Vim (Vim 1-2) 

+45 +45 0 
W +43.05 
80-09-16 

0 
+40 40 

0 
MEDEL

0 VARDE 
+35 -------1+35 

0 

+30.____ __ _ __ _]+30 

56 86/10 s1---

5260 
....,...--t--t--+-+-+---l----l-60 

hv/0,2 m 
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Metoder för in situ best. av jords 1-276 80 
STATENS deformationsegenskaper DAT. 

GEOTEKNISKA SIGN. Försök vid Älvsbyn INSTITUT 

TrS-sammanställning BILAGA 1 :.2 

+ 50 .----- .----------~+50 
TrS (TrS 1-2) 

+45 +45 0 
W+43,05 

80-09-16 
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0 '\. 
.J 

<.. 

+40 +40 
\ 
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0 
r' ..._ 

"t 
,., 
r 
L. _, 

) 

0 +35 +35 

0 

+30'-----...--+--t---4==+--+--+--f--f-~-l-L-----~+30 
2 6 10 14 18 22 qc MPa 



lJPPORAG 
1-276/80 Metoder för in situ best. av jords 

STATENS DAT. deformationsegenskaper 
GEOTEKNISKA 

SIGN. 
INSTITUT Försök vid Älvsbyn 

HfA-sammanställnin BI A A 1:3 

+50r------------- 5 
HfA ( HfA GL, Hf A ST /DY) + 0 

+45 0 +45 

W+ 43,05 
80-09-16 

0 MEDELVÄRDE 

+40 40 

0 

0 +35 --------J+35 

0 
20 40 sl/0,2 m 

+30-------------_J+30 
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• J UnJcr51rcckning av vtirdon anger att skjuvhållfastheton bör Lediga kolumner är avsedda för resultat av specialundersök • ·) Ovriga undersökningar (se bilagor) 
rcdurc:as Rckommcndc,ade korrcktionsfaktorcr anges i lodig ningar, t. ex. Allcrbergs gränser, glödgningsförlust, kapillaritet, skj "' direkta skjuvförsök pa,: = packningsförsok 
►·olurnr1 eller i bilaga tjälfarlighet, permcabilitot. komp kompressions försök 
1 kP,1 1 kN/m 1 ; 0, 1 Mpim 1 korn -" kornfördelning 
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0 ,Ot1 0,002 o.~ 0,006 0.01 0,0l 0,0-1 0,075 0,115 0,150 o,s 1 2 -4 8 16 32 6-4 mm 
100 l,--~ 

' 
,0 

V 
I/ 

c IO 

~ :, 
} 70 
.,, 
·;: J 

V, '° Z-
-0 
V 50 I i 

I C 

.s ,I() f-
> y: .. I 

.X 
30 !c. 

(J\ 

:X: • I ~ 20 

I 
z_ 

c 
-e 

10 J ... --/ 
0 

3 
0 

0 -
0,001 0,002 o.oos 0,01 0,02 o.os 0,1 0.2 o,s 2 s 10 20 50 mm 

lera Si It sand grus I --1 
Kornslorltk d 

b'.5 
Djup Benämning Tot • l provmgd. Htrl .•20mm Siktad ""Jd .<20mm Htrl .<0.Q!"j..., Tjilfarlighet .. 9 g \ 
2,0 ' 

f It b2, 

Kornstorleksfördelning (material< 20 mm). 

Ekvlvoltnldlamtler vid s.dlrMnlot!on1<1nalys _ Fri 
0 063 

ma,kvldd vid slktnlng1<1n<ilys 

0 ,oei 0,002 o.~ o,006 0,01 0,02 0,0-1 0,075 0,115 0,250 o.s 1 2 -4 8 16 32 6-4 mm 

100 

V 
,,. .... ---

,0 ......... 
c IO 
• e 70 i .,, 
·;: 

'° 

/ 
v 

',/ 

-->-

-0 
V 
C 

50 
J 

V 
~ 

.>i. -!O 
V 

> .. 
.X 

:1 
30 

20 

10 / 
/ 

/ 

/ 
: 

- >-
0 
ö 
'° 

0 
... ö 

;; 

0,001 0,002 o.oos 0,01 0,02 o.os o., 0.2 o.s 2 s 10 20 50 mm 

lera sili ! sand I grus [v 

Djup .. Benåmning Total provm9d 
g 

Kornslorltk d 
Htrl .•20mm S1kt3d "''Jd . <20mm 

9 

,,3 
Htrl .<o.o.;,-s..,., 

\ 
Tjälfarlighet 

<,o .383 \l'I 6 51 



c .. 
~ 
~ 

.:;; 
> 

"O 
v 
c:: 

j 
> 
0 

1 

5 

;; 

c • 
~ ... 
~ 

.:;; 
> 

"O 
V 

c:: 
i ..,, 
> • 
i 

Kornstorleksfördelnin9 (material< 20 mm). 

Ekvlve'4n+.lwal'M+<H' vl4 Mt<llm4nlollon'4noly, 
0

_
063 

Fri mode.vidd vid slktnln9U1nalyi 

0 

·100 

,,. 
ao 

70 

'° 
so 

... 
3-0 

2t 

10 

0 

,001 0,CIIS2 

0,801 0,002 

J.cre 

Djuo ., 

6,o 

0 .~ O.CIIS2 
100 

,. 
IO 

7e 

~ 

so 

..0 

)0 

:i. 

10 

0 

Q,of1 0,002 

"''· 
Djup .. 
~.o 

•-~ 0,006 0,01 0,02 o.o. 0,07S 0,115 0,25<l o.s 1 2 .. 8 

/ 
.,....~ 

V 

I 

,I 

I 
I 

V 
I 

V 
J 

V 
: V 
'-

o.oos 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 o.s 2 s 10 

.s,,t +-- ·---- sond I grus 

Kornstorlek d 63 
Benämning Tot, l orovmgd Htrl .•20mm Siktad m9d <20,.,,, Htrl .<0.075.,.. 

g 

' 9 \ 

s.:,63 I 1() 56 

Kornstorleksfördelning (material< 20 mm). 

8,004 0,006 0,t1 0,02 o.o. 0,CITT 0,115 0,25<) o,s 1 2 .. 8 

,--, 
V 

I 
I 

I 
: 

I 

I 
V , 

i.,"v 
: 

o.oos 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0.5 2 s 10 

sit-t sond grus 

K0<nslorl•k d 63 
Btnlmning Tot1l provmgd. Mtrl .•201!1ffl Siktad "'"Jd.<20- Mtrl .<0.~..., 

g 

' 
g \ 

.,55 240 B 

16 

r;, j· I '. . / ,... 
t::)L.1~.-j;\ .,_,:L. 

32 

\ 
: I 

•-l•-"'f-

: 

- I-

6◄ mm 

C 

0 
ö 
"' 
~ 

20 SO mm 

Tji l far l i ghe t 

16 32 6-◄ mm 

C 

I 
I I 

-l- -

20 SO mm 

Tji l h r l i ghe t 

0 

~ 
0 
3 



c .. 
~ 
~ 
~ 
► 

-0 
V 

C: 

~ .,, 
► 
0 

l 

BtL;\G A 4=3 

Kornstorleksfördelnin9 (material < 20 mm) 

E«..+veL.,,.....~ vi<I $0Ölm<1nl<IK0,u<1naly1 
0

_
063 

Fri maskvldd vid siktnings.analys 

8 ◄ mm ,001 Q,oe:2 8,0IIM 0,006 0,t1 0,02 o.~ O,07S 0, 125 0,250 o.s 1 2 -4 8 16 32 6 
100 

,. 
eo 

79 

'° 
so 
,.. 
30 

21 

10 

0 

0,#1 0,002 

kra 

Djup 
., 

14,o 

' 

: 

0.005 0,01 0,02 

s11/t 

Benämning Total r,rovmgd. 

g 

391 

0,05 

.,, i.,i.--
V 

J 

I 
I 

I 1: 

I 

I 

I 
I/ 

V 
1--

0,1 0.2 o.s 
sand 

Korn,torlek d 
Htrl .•20,.m 

' 
Siktad ~~d.<20,.m 

g 

201 

2 

I 
Mtrl 

! 

i 

' --
I 
I 

i 

I 
i 

5 10 20 

I ! 
' I . t·-

I 

i 
! 
' 
I 

- I-

SO mm 

0 
ö 
,c 
o 
3 

grv, ------i Ul 

63 
. < 0. 07-5""" T jal fart ighet 

\ 

3 



I 
I 
I 
I 
I 
I .. 
•. 
I 
I 
I 
I 

.. 
I .. 
I 
I 
I 
I 

11 
,I 

I 
I 

. ····-· .... ··~•=· ~··••. 11 ~=~--~~-. .. __ :t ~ 

,.,.,;; 

+ 
51.82 

____;_. 51.0 
1 

+ 
52.06 

0/230 

51.71 

Tr S 3 
'-l 

+ -----51.12 

st,, I ~,jo.06 

J. Ö - _l:lfA ST /Dy 
.• +5o.o _ -

52
- I e 

•. _.- - Tr 866 

--i I T.;..,SI·.•··-·.·... . ---., .... · ~1 .. ···• .. ·•.·.'.·.· ... ·. z.a~ .. · .. z. ··.'.·.·+.·.Il 4 . 

+ 
49.62 

· GL · ""' ··.· · ·. · n;9:1a. . ··· 

"" e I "·" • . \ ;, cB(2j!(l. • · ,.,. , 
+ ~.·.· ·.· ·4~,t!t', 

+ 
50.85 

+ 
49,23 

+ 
48.21 

"'' . .,, T" ,· .,'',, '. i <It{' ; . ; )2 CJ 
I ·. .· .· ... ·'.•, ... ·······f· .. . .. ·-

. ~ · . '.i '. / . ·. '::.__ ·-· . - - --er-::---- 4477,, I O:JOO . +48,0 L _. - - 46,9
7 . .---- + 47. 17 + ', 47,75 

48~ 

' 

l 
. I 

+ 
47,64 

Tr 1 
'-l 

46,81 

Kv 

0 
46,61 

46,29 

0/210 

+46.0 

/ 
461/ 

45,64 

I 

BORRPLAN 
1: 100 

Vim1 
'-l 

46.31 

Vim2 
<iiil 

46.39 
Tr 2 ._ 

45.98 
+ 46,10 -,=----~ 445.97 

+ 
45.41 

+ 
45,19 

= --•~ •- ÄLVSBYN STÄMNING AV JOROS 
GEOTEKNISKA IN-SITU BE NSEGENSKAPER • STATE~~STITUT DEFORMATIO 

\!J .. ,,.,..,.. PLAN UNDERSÖKNING 
58' 01 LINKÖPING 1, TI • GEOTEKN ISKUPPDRAG IUTN.NR FACK, NDLÅGGN, N 1 

IUTARB. EA OTTOSSO SKALA 276/80 

DAT. IIGN, 

--· 



l; 

I 1 

I,_ --+50 ------------------------------0,1. 

H3 

·------- Vim 1 +46,31 ---
I) 
' ' 

' --- r--
< 

i::: ~ 
!< V 

,, 

'---- > ,.,, , 
I 

I i--
r-. P' 

'7 ,, 
p 

' , , 

lS -
r-,. 

I 

I< 
I 

,,, ... -..,., 
/ 

< 

"' 10 20 30 40 50 
hv / 0,2 m 

4 
s 

0/10 
I 

H 5,3 
Vim 2 +L.6,39 

0 /212,5 
H 8,2 

I 

Tr 2 +L.6,10 1 ~ 
- - - - - - - -1"'1"~,-,--,---,---,~--r--:---,-- ---,--:-1 

i :; I r:::r:=·li :-:,;;t;;~==.i-~ ~-·d-- - +45 

----
i't.. r---

lr c:, 

" 
:, I 

['.. 
r--- ;;, 
i< 

< 
..-V 

I' 

-
i--

'\ 
/' 

y 

i> 
I'--

I' 

--1--+--f--i'-=;t-~,-- --- ! 

I It +40 
I 

--,,---,---- ---,;1 
~-I i I. 

-1--+==----t:::-r--i-~ --,-·t 
t---r--1:---:::'""'--r---t-- ..,..,..~t 

.- ---7 
/ -
f 

r--

5 
. , 

""' -
~263 ,, 

,v 
p 

56 %/1 0 
,-

. 

5260 

V 10 20 30 40 50 50 
hv/0.2 m 

+50r:c---------------,--+50 
0/218 
, I 

+45, -

Tr S4 +48,14 
"T"i'C"]-----

1 ', 
---- ·-- - -- - . '" -·-: ~~ 

I r-!--t--t-"t"""t'"""l"'r--t---r-t---r--t--t-t---r

...-- J 

-

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 9c MPa 

+40L._-----------------+40 

... __ ,,:: 

-~tL 
-~i ' 

' 
I ·• 

REV. REVIDERINGEN AVSER 

• STATENS GEOTEKNISKA 
~ INSTITUT 

FACK, 581 01 LINKÖPING 1 TEL. 013-11 51 00 

LINKOPING r 
gJ.✓l-11,;.,' .. { 

DAT. 

ÄLVSBYN 
IN-SITU BESTÄMNING AV JORDS 

. DEFORMATIONSEGENSKAPER 

SEKTION 0/214, 0/218. 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING . . - -,, ... --- . - ' .. 

SKALA 

1.:100 
UPPDRAG ; ~TN. ~ _ 

1--:276%80 ·2 

SIGN, 

REV. 



0/221 
I 

0/222 
____ _J_ ___________________ 1H122-~-~-'-~· --c-rl ------ ~ö 3 _____ -;-H;-,:5,------7+50 

.
--.- ·····-__ .fiM1•4~9-1.

1

8. ---- Tr52+48,87 i 

•' 
; 

---- +~r"-T~'"-(--,---,,-T 1--- ,-,,-..~-,.-,v--rT"rl~- - --~r--
r' ' 1' 

0 

5.4 

3.9 

4.7 

5.1 

63 

5.6 

12.1 

113 

10.3 _ 

10.4 

7.2 

9. 31 

-"'\ 

10 

Epm 

I~ 
20MP<l 

Q~ 'I 

~ / t': !,I 
1.10 -, '::_ ··" 
' .-+--t---t-.,..,., = ::: i 

1.28 

1.06 

0.94 

0.71 

0.63 .. 

0.80 

084 

110) 

'~~ 1.40 

2.24 ,-

. 

' 

~ ;-1 

. r,L_, i 

-~ . ! ; ' 
I 

· 1-

i 

·~ 
' 

I 
_,., l'l;J 

' ,, 
' 

•" ,\ 

. 

;. . ,-., -- -. 
. ·. 

c::._· 1. ~ ' -
I . ! 

U. 

. . 

' 

'2~ ' 1~· 
10 12 14 i6' 18 20 22 24 26 qc MPa 

I • 
; I 

0 1 2 3 MPa 

Pf 
' 
' ' j 
' i 
' ' 

' 

HfA ST/Dy •48,66 ----,-. 

W,44/J6 
79 11 20 

W+43,05 
80-09-16 

h _, 

l -

--~+45 
" 

--,+40 

-~ -~+35 

_I 

• 20 40 s1/0.2 m 

i 

··i------~=----------------~....:.·1.!------------------+30 h -· j -

50 100 Nm 
0 4 8 12 MPa 

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

+5Qr----,, 
., .. J 

0/224 
I 

I 
S 3 +50.28 

" 
r-
r-

- . 
< . 

I 

- ----,+50 

. 

,-- . 

-
,r 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 qc MPa 

r--~--------------- +l,5 +45--, 

' ~ ' · ... 

' ., 

---1--===:-:::=---------------------r-;;DA;,;T::-, i-;s;;;tOmN-:.1 REV, REVIDERINGEN AVSER 

• STATENS GEOTEKNISKA 
~ INSTITUT 

ÄL\!SBYN 
IN-SLTU BESTÄMNING AV JORDS 
DEFORMATIONSEGENSKAPER 

FACK, 581 01 LINKÖPING 1 TEL 01:H1 51 00 

,.SEKTION 0/221. 0/224 
J 1-a,,;ALs"TA;;;;G;:-i -,;I RMIT'ÄiARUI.B.~_-1n=r=o"'"'r"'riN:"o_s_S_O_N_I GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 

LINKOPING '-' h:qz i;/,.;,. . o/ • ./,. /l SKALA UPPDRAG RITN, NR 

f)-IC-tJ':,v,ft::!_•Z✓i.: 4"" ·'-·' ·-1,100 1-276/80 3 
.. ·---•~, 

. REV., 

-

-~ 




