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1. SAMMANFATTNING 

Syftet med detta projekt har varit att med hjälp av belastnings
försök på stora plattor söka klarlägga vilka undersöknings- och 
beräkningsmetoder som kan användas för beräkning av plattors 
sättning och bärförmåga i friktionsjord. Försöken utgör ett 
komplement till tidigare undersökningar vid broar i full skala. 

Försöken har utförts på institutets provfält i Linköping där 
jorden utgörs av medelfast till fast lagrad sand och mo över 
grundvattenytan. För bestämning av jordens geotekniska egen
skaper har fö1jande undersökningar genomförts: Viktsondering, 
spetstrycksondering, SPT-försök, hejarsondering (HfA), presso
meterförsök, provtagning med standardkolvborr samt laboratorie
försök. 

Provbelastning utfördes på fyra provplattor med dimensionerna 
0,55x0,65, 1 ,10x1,30, 1,60x1,80 och 2,30x2,50 m. Som mothåll 
användes en mängd (3 MN) betongpålar upplagda på stålbalkar som 
i sin tur bars av två ändfundament med plattstorleken 2,00x3,00 m. 

Belastningarna utfördes med en hydraulisk domkraft medan lasten 
på plattan bestämdes med en elektrisk tryckgivare. Rörelserna 
hos plattorna kunde mätas kontinuerligt under försökets gång 
med elektriska rörelsegivare kopplade till en programmerad bords
dator. Förutom rörelserna hos plattans överkant mättes rörel
serna också på jordskruvar nedförda 0,75 respektive 1,5 ggr 
plattbredden vid respektive försök. Vidare mättes med mätkloc
kor röre1serna hos upplagsfundamenten för mothållet. 

Belastningen påfördes stegvis primärt upp till tillåtet kontakt
tryck enligt Vägverkets Bronormer. Härefter utfördes cykliska 
på- och avlastningar och därefter ytterligare stegvis pålast
ning till maximalt mobiliserbar last för respektive platta. 
Härigenom blev kontakttrycket som mest 1,40 MPa för den minsta 
plattan och 0,30 MPa för ändfundamenten. 

Sättningar har beräknats som funktion av påförd belastning för 
de olika plattorna enligt ett flertal metoder baserade 
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på resultat från statisk sondering, dynamisk sondering, presso
meterförsök och ödometerförsök. 

Följande sättningsberäkningsmetoder har använts: Schmertmann's 
metod, De Beer's metod, Schultze-Sherif's metod, Parry's metod, 
Menard's metod samt beräkningar baserade på ödometerförsök. 
Beräkningsresultaten visar att de metoder som baseras på sonde
ringsresultat ger sinsemellan tämligen väl överensstämmande sätt
ningar medan Menard's metod baserad på pressometerförsök ger 
en hälften så stor beräknad sättning. Beräkningar baserade på 
ödometerförsök ger däremot betydligt större sättningar än övriga 
metoder. 

Beräkningarna av plattornas bärförmåga, tillåten grundpåkänning 
eller grundpåkänning vid brott, har utförts enligt följande 
metoder: Vägverkets Bronormer, Svensk Byggnorm 1980, Dansk 
Funderingsnorm, Meyerhofs metod baserad på spetstrycksondering 
eller SPT-försök samt enligt Menard's metod. Resultaten av dessa 
beräkningar visar på stora olikheter. Såt ex blev den tillåtna 
grundpåkänningen för den minsta plattan (0,55x0,65 m) 0,08 MPa 
enligt Svensk Byggnorm medan den blev 1,03 MPa enligt Menard's 
metod. För samma platta blev brottpåkänningen mellan 0,33 MPa, 
enligt Meyerhof's metod baserad på SPT-försök, och 3,09 MPa 
enligt Menard's metod. 

Resultaten av belastningsförsöken visar att belastningens storlek, 
plattbredden, belastningstiden, antal cykliska på- och avlast
ningar samt avlastningarnas storlek har betydelse för vilken sätt
ning som erhålls. Sålunda kunde man notera att 20 cykliska på-
och avlastningar gav en relativ ökning av sättningarna med 25% 
medan den relativa ökningen av sättningarna för ändfundamenten 
under försöksperioden (ca 40 dygn) var hela 50%. 

En jämförelse mellan beräknade och uppmätta sättningar under 
förutsättning att de verkliga sättningarna tillväxer med tiden 
enligt Schmertmann visar att metoderna enligt De Beer, Parry 
samt Schultze-Sherif ger slutsättningar av rätt storlek. 
Schmertmann's egen metod ger för stora beräknade sättningar 
medan Menard~s metod ger för små sättningar. 
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En jämförelse mellan beräknad och uppmätt bärförmåga låter sig 
inte göras eftersom något absolut brottvärde ej erhållits på 
någon av plattorna. En jämförelse mellan beräknad bärförmåga 

vid brott och maximala kontakttryck vid belastningsförsöken 
antyder dock att flera beräkningsmetoder underskattar bärför
mågan på små plattor men överskattar eller ger rimliga värden 

vid större plattor. 

Resultaten av sättningsmätningarna på olika djup under plattorna 
visar att 90% av sättningarna sker till följd av kompression i 
jorden ned till 1,5 ggr plattbredden medan 60% sker i jorden 
ned till 0,75 ggr plattbredden. 
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2. INLEDNING 

Syftet med detta projekt har varit att genom belastningsförsök 
på stora plattor i fält med mätning av uppkommande sättningar 
och bärförmåga utreda olika undersöknings- och beräknings
metoders tillämpbarhet för dimensionering av och sättningsbe
räkning för plattfundament grundlagda i friktionsjord. De i 
denna rapport redovisade försöken utgör en del av ett större 
forskningsarbete som genomförs vid SGI. 

Tidigare har i en litteraturstudie ställts samman utländska me
toder för beräkning av sättningar i friktionsjord, Bergdahl 
och Eriksson (1983). 

Dessa metoders användbarhet har härefter undersökts för fyra 
broar där beräknade sättningsvärden jämförts med under längre 
och kortare tid uppmätta sättningar hos konstruktionerna. 
(Dalbobron i Vänersborg - SGI dnr 1-183/77, Astorp - SGI dnr 
1-231/79, Kolari - SGI dnr 1-276/80 och Älvsbyn - SGI dnr 
1-276/80). Dessa undersökningar har ej givit erforderligt under
lag för den avsedda bedömningen bl a beroende på oklara belast
ningsförhållanden. 

Som ett komplement till denna försöksserie på brokonstruktioner 
har det setts som önskvärt att en serie belastningsförsök på 
stora plattor utförs där jordförhållandena är väl kända och en 
noggrann mätning av plattornas sättning och lasten på plattorna 
kan göras. 

Under januari och februari 1982 utfördes en första omgång belast
ningsförsök på fyra betongplattor grundlagda på fast friktions
jord. Försöken utfördes på SGI:s provfält Kolbyttemon i Linköping. 

Denna rapport redovisar resultaten från undersökningar, beräk
ningar och be1astningsförsöken på provfältet i Kolbyttemon. 

Försöken har finansierats av Vägverket (TUg) och SGJ . 
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3. FöRSöKSPLATS 

3.1 Försöksplatsens läge 

Försöken är utförda på SGI:s provfält, Kolbyttemon, söder om 
Linköping ca 10 km från institutet. Provfältet är beläget inom 
isälvsavlagringen Slakaåsen i närheten av en nedlagd avsläntad 
grustäkt. 

3.2 Jordförhållanden allmänt 

Vid Kolbyttemon utgörs markytan av ett stort och plant skogs
område ca 123 mö h. Provytan är bel~gen omkring 20 m söder om 
den tidigare grustäktens släntkrön. Enligt beskrivning till det 
geologiska kartbladet - Linköping SO, Ae nr 13 - utgörs isälvs
materialet till dominerande del av sandig mo*) med en lager
följd som ger intryck av en deltauppbyggnad. I de nordvästra 
delarna av fältet vid provplatsen finns i övervägande horisontell 

lagring skikt av sand och mo. Grövre material, stenig och grusig 
sand, har flerstädes observerats inlagrat i fint material. 

Jordlagerföljden och -egenskaperna inom provytan framgår av bi
fogade ritningar och laboratorieprotokoll (BILAGA 2-6) och kan 
sammanfattas enligt följande (resultat av sonderingar och prov
tagning). 

Jorden består huvudsakligen av medelfast till fast sand och mo. 
Närmast markytan förekommer inslag av mylla och växtdelar. Inom 
provytan har inslag av grus påträffats på 6-7 m djup. 

Vattenkvoten hos upptagna prover varierar mellan 3 och 19%. Skrym

densiteten hos de med kolvborr tagna proverna varierar mellan 
1,61 och 1,72 t/m 3 

• 

Grundvattennivån har ej uppmätts inom försöksytan under tiden 
för belastningsförsöken. I jan -80 uppmättes en fri grundvatten
yta i provtagningshål 6 på 8,6 m djup under markytan. 

Vid provtagning i okt -81, hål 207 och 208 observerades ingen 
fri grundvattenyta inom provtagningsdjupet 7.5 m. Under 

*J----------------------------------------------------------------
I denna rapport använda jordartsbenämningar hänför sig till 
Svenska geotekniska föreningens system från 1953. 
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perioden för belastningsförsöken låg den fria vattenytan i grus
täKten ca 9 m under marknivån vid försöksytan. Grundvattennivån 
bedöms således ej ha påverkat resultaten av belastningsförsöken. 

4. JORDENS GEOTEKNISKA EGENSKAPER 

4.1 Utförda undersökningar 

Jordens geotekniska egenskaper har bestämts ur resultat från 
~edanstående undersökningar. 

• Viktsondering enligt SGF standard (1979) med såväl manuell som 
maskinell vridning (Geotech bandvagn). 

• Spetstrycksondering typ Borros med kontinuerlig nedpressning 
av sonden enligt SGF standard (1979). 

• SPT-sondering (Standard Penetration Test) enligt SGF standard 
(1979). 

• Hejarsondering enligt SGF standard metod HfA (1979) samt hejar
sondering med glappkoppling respektive lös uttryckbar kon, 
Bergdahl-Mö11er (1980). 

• Pressometerprovning typ Menard. 

• Provtagning med kolvborr St II. 

• Laboratorieundersökningar avseende jordart (benämning) vatten
kvot samt ödometer- och triaxialförsök. 

Marknivån inom försöksområdet är horisontell och belägen på nivån 
+99,5 i provfältets höjdsystem. 

För att kunna jämföra undersökningsresu1taten och ge underlag 
för efterföljande beräkningar har jorden indelats i en till två 
m tjocka skikt enligt Figur 1. I det följande r~fereras till 
denna skiktindelning. Jordartsangivelser för skikten 5-7 här
rör från en provtagning ca 20 m väster om försöksplatsen 
(Bh nr 6, ritn nr 1 och 4). 
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Figur 1. Indelning och numrering av jordlager. 

Nedan redovisade medelvärden för sonderingsmotstånd (kap 4~2-4.4) 
har beräknats på följande sätt. Ur uppmätta sonderingsresultat 
har för varje sonderingshål medelvärden tolkats för skikt om 
0,5-1,0 m. I utvärderingen har uppenbara extremvärden orsakade 
av grusskikt eller stenar ej beaktats. För respektive sonderings
metod har sedan utifrån dessa tolkningar totala medelvärden be
räknats av sonderingsmotståndet för skikt med upp till 1 m tjock
lek, jfr Bi1aga 1:1-1:2. 

4.2 Resultat av viktsondering 

Friktionsjordens fasthet bestäms vid viktsondering genom anta
let erforderliga halvvarv för varje 0,2 m sjunkning. Vid vikt
sondering på Kolbyttemon har pga jordens fasthet sonden dock 
i stor omfattning drivits med slag. Medelvärdesbildning enligt 
ovan är därför ej relevant då sonderingsmotstånd uttryckt i 
hv/0,2 m :enda5t finns· i begränsad omfattning. Dock kan konsta
teras att slagning utförts i mindre omfattning vid maskinell 
sondering jämfört med manuell sondering. Vidare kan konstateras 
ett genomgående (alla fyra borrhålen) lösare skikt vid 10-11 m 

. . . 

djup med medelvärdet 20-30 hv/0,2 m på sonderingsmotståndet. 

Med ledning av uppskattade medelvärden av sonderingsmotstånden 

kan friktionsjordens fasthet enligt Bronormerna kap 03-224 
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bedömas som huvudsakligen fast (sonderingsmotstånd > 30 hv/0,2 m). 

Skikt med lägre sonderingsmotstånd har dock registrerats i en
skilda borrhål. 

Enligt underlaget till Bronormerna motsvarar sonderingsmotståndet 
30 hv/0,2 m vid jordarterna mo-sand en inre friktionsvinkel mel
lan 35° och 38°. 

4.3 Resultat av trycksondering (Bilaga 1: 1) 

Med en standardiserad elektrisk spetstrycksond typ Borros mättes 
spetsmotståndet i de olika jordlagren. Resultaten av undersök
ningarna som medelvärden för respektive skikt redovisas i Tabell 1. 

Jordlager Mäktighet Spetsmotstånd 
nr m qc MPa 

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

Tabell 1. Jordlagrens fasthet bestämda med spetstrycksond. 

Enligt internationell praxis (Bergdahl 1984) kan ur spetstryck
sonderingsresultaten bedömning av jordens relativa fasthet och 
friktionsvinkel göras för aktuell jord (mo, sand), Tabell 2. 

Jordl ager Relativ Inre fri k-
fasthet tionsvinkel 

(j) 0 

! 
1 - -
2 fast 37-39 

- Il -3 fast 
- Il -4 ' fast 
- Il -5 

! 
fast 

Il6 fast - -I 

I 

Tabell 2. Bedömda jordegenskaper baserade på spetstryck
sonderingsresultat. 
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4.4 Resultat av hejar- och SPT-sondering (Bilaga 1:2) 

Jordens fasthet bestämd med hejarsond redovisas som antal slag/ 
0,2 m sjunkning i Bilaga 1:2. Utöver det totala neddrivnings-
motståndet redovisas nedan, Tabell 3, också spetsmotståndet, 
dvs skillnaden mellan det totala neddrivningsmotståndet och man
telfriktionen på sondstången. Stångfriktionen har mätts på två 
sätt, dels som vridmoment vid rotation av hela stångsystemet 
(1 borrhål) och dels direkt som slag/O,2 m uppmätt med hjälp av 
en 0,20 m lång glappkoppling vid spetsen (2 borrhål). Det dyna
miska spetsmotståndet N~o beräknas som skillnaden mellan total.
motståndet i slag/O,2 m (N20) och stångfriktionen direkt i slag/ 
0,2 m (glappkoppling) eller som 0,04 x vridmomentet i Nm (Berg
dahl, Dahlberg, 1973). Utförda mätningar visar i detta fall ingen 
skillnad mellan N~ 0 och N20 dvs stångfriktionen var försumbar 
(jfr Tabell 3). 

En kombinerad statisk-dynamisk sonderingsmetod (i princip en 
konventionell HfA-utrustning försedd med en spets med vilken 
även statiska belastningsförsök kan utföras) användes i ett 
sonderingshål och resultaten från dessa försök redovisas också 
i Tabell 3 som maximalt mobiliserat spetsmotstånd (q~) under 40 
mm utpressning av konen i spetsen. Sambandet mellan uppmätt 
spetsmotstånd och spetsrörelse framgår av Figur 2 där resul
taten av tryckförsök på 10 olika nivåer redovisas (0,8-5,8 m 
djup). 

Jordens fasthet bestämd med SPT-sondering (Standard Penetration 
Test) i ett borrhål redovisas som antal slag/O,3 m sjunkning 
(N 30 ) i Tabell 3. Tidigare erfarenheter har visat att spetsmot
ståndet från hejarsondering (N~o) stämmer väl med N30 från SPT
sondering. Detta samband framgår också av Tabell 3. 

Maximala spetsmotståndet enligt den statisk-dynamiska sonderingen 
(q~) ur Tabell 3 är 90-130% av spetsmotståndet qc (medelvärden) 
enligt spetstrycksonderingarna. Vanligtvis erhålls lägre värden 
(~80%) för qc än för qc beroende på dels den lägre deformations
hastigheten dels spetsens geometri (bl a större spetsarea) för 
HfA-utrustningen. 
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HfA SPT 
Totalt slag- Beräknat Maximalt N30 

Jordlager motstånd spetsmotst. spetsmotst. 
N20 (sl/0,2 m) N~o (sl/0,2rn) q' (MPa) (sl/0,3 m)

C 

1 - - 9,3 5 
2 11 11 11, 0 11 
3 13 13 14,4 15 
4 19 19 (> 15) 18 
5 15 15 - -
6 13 13 - -
7 - - - -

Tabell 3. Jordlagrens fasthet bestämda med hejarsond och SPT
försök (N20 och N1o är medelvärde från tre borrhål, 
qc är medelvärde inom respektive lager från ett 
borrhål). 

SPETSTRYCK, q'c, MPa 
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Figur 2. Samband mellan spetstryck/spetsrörelse under statiska 
belastningsförsök vid statisk-dynamisk sondering• 
Siffrorna vid kurvornas slut anger djupet under markytan
-Ff"\v, V'OC"'nr"'ll,f--i,,r. +.v.,~ ..... 1,c:..:.,..~-..:1. 
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Enligt internationell praxis (Bergdahl 1984) kan jordens egen
skaper bedömas ur HfA-resultaten. Resultatet sammanfattas 
Tabell 4. 

Jordlager Relativ Inre friktions-
fasthet vinkel <P 0 

1 - -
2 mede lfast 35-38 
3 rnede lfast 35-37 

' 4 rfast 36-38 
I 
l 
L 

5 
6 

!fast 
medel fast 

36-39 
35-37 

Tabell 4. Bedömningar av jordens egenskaper baserade på
HfA-resultat (N~ 0 ). 

4.5 Resultat av pressometerförsök 

Pressometerförsöken utfördes med mätcell <P60 mm i ett bentonit
stabiliserat skruvborrhål. Beräknade värden på pressometermodu
ler och nettogränstryck från försöken sammanfattas i Tabell 5. 

Jordlager Pressometermodul Nettogränstryck E /p*
pm 1

E (MPa) p* · (MPa)pm l 

1 - - -
2 14, 5 1, 6 9 
3 13, 7 1, 5 9 
4 9,6 1, 3 7 
5 15,2 2,0 7 
6 10, 5 1, 8 6 
7 9,0 1, 5 6 

Tabell 5. Pressometerresultat, medelvärden inom respektive
jordl ager. 

Baguelin et al (1978) anger kvoten Epm/Pf till 7-10 för medel
fast till fast sand. I denna undersökning har enskilda värden 

på kvoten mellan ca 5 och 10 erhållits. Pf anges till 500-1500 
kPa vid medelfast sand och 1500-2500 kPa vid fast lagrad sand. 
Här har uppmätts 1300-2000 kPa. 
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Baguelin et al redovisar vidare ett förslag enligt Menard, 1970, 
enligt vilket man från nettogränstrycket kan bestämma effektiv
spänningsparametern ~•. Följande samband har föreslagits. 

~•-24 
4Pi= 250 X 2 

Uppmätta värden på Pi (1300-2000 kPa) ger~• = 34°-36°. 

4.6 Resultat av laboratoriebestämningar 

Resultat av laboratoriebestämningar på jord från de olika jord
lagren har sammanställts i Tabell 6-9. 

Jordlager Benämning Vattenkvot Skrymdensitet • Torrdensitet 
w (%) p(t/m 3

) Pd (t/m 3
)i 

1 (s)Mvx 9 1, 72 1,58 
2 s, mS 5 1,62 1, 54 
3 M 16 1, 70 1,47 
4 sM, mS 7 1,65 1, 54 
5 - - -

Tabell 6. Resultat - laboratorieundersökningar, medelvärden 
inom respektive jordlager. 

Resultaten av de i Tabell 6 redovisade undersökningarna visas 
fullständigt i Bilaga 2:1-2:2. De enskilda kornen i jorden, som 
är kantiga, (BILAGA 3) består huvudsakligen av kvarts och fält
spat. 

Redovisade densiteter (p) har bestämts direkt på de upptagna pro
verna varför värdena kan vara något osäkra på grund av omlagring 
vid provtagningen. 

Vid inpackningsförsök på material ur borrhål 20-7. har för lös 
respektive fast lagring följande torrdensiteter uppmätts, 
Tabell 7. 
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. 
Provnivå Benämning Torrdensitet t/m 3 

m min max 

3, 1.5 m S 1,36 1,68 
5,15 M 1,36 1, 70 
6, 15 m S 1, 41 1, 74 

Tabell 7. Resultat av inpackningsförsök. 

Dränerade triaxialförsök har utförts på 11 ostörda 11 prover med 
resultat enligt Tabell 8. Försöksresultaten visas fullständigt 
i Bilaga 4:1-4:4. 

Jordlager Djup 
1)

Jordart Friktionsvinkel ur 
(m) triaxialförsök 

ej>' 
2} ej> 2) 

2 2,15 s 34,5 37 

2 3,15 mS 35,5 38,5 

3 5, 15 M 34,5 37,5 

4 6,25 s 36 40,5 

Tabell 8. Resultat av triaxialförsök 
1) provad jordvolym 
2) <j> 

1 = friktionsvinkel efter korrektion för volymändring 
~ = friktionsvinkel utan korrektion för volymändring 

Vidare har ödometerförsök utförts i standardödometer direkt på 
de prover som upptagits med standardkolvborr. Vid ödometerförsöken 
har således jord överförts direkt från provtagningshylsa till 
ödometerring. I Bilaga 5 redovisas erhållna ödometerkurvor. Ur 
kurvorna framgår belastningssätt med bl a 10-20 cykliska av- och 
pålastningar under de olika försöken. I Tabell 9 redovisade mo
duler har utvärderats som sekantmoduler inom intervallet o~ till 
2 •o~. Den direkta effekten av cykliska belastningar ingår ej i 
denna utvärdering. I Tabell 9 anges två modulvärden på de övre 
nivåerna. Dessa härrör från två separata försök på samma prov. 
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Jordlager Djup Ödometermodul 
(m) (MPa) 

2 3,15 4,8 6,0 

3 5,15 9,4 13,3 

4 6,25 7,4 

Tabell 9. Resultat av ödometerförsök. 

Tidigare erfarenheter från motsvarande jordar visar på avse
värt större moduler. Redovisade modulers låga värden beror 
sannolikt på att proverna störts vid provtagning och/eller 
under hantering vid ödometerförsöken. 

Jämförelse mellan undersökningsresultat 

I Tabell 1:.0 ges en sammanställning av de sonderingsmotstånd 
och deformationsmoduler som redovisats ovan (medelvärden för 
resp skikt). 

I 
Jord-
lager 

HfA SPTITrS ,~~~tl i 
' Jord- qc q~ Nio N3 o 

art MPa MPa s1/0, 2 m s1/0,2 m 

Pressot 'Lab 
meter 

Epm 'Mödom 
MPa MPa 

I 

1 (s) M':'ir:x - 9,3 - 5 -
2 s,ms 11.6 11, 0 11 11 14,5 4,8, 6,0 

3 M 11, 1 14,0 13 15 13,7 9,4, 13,3 

4 sM,mS 12,6 (> 15) 19 18 9,6 7,4 

5 s/ms 11, 1 15 :15,2 
I 

6 mS/M 11, 8 13 10, 5 

7 mS/sM - - - 9,0 

Tabell ta. Sammanställning av undersökningsresultat. 
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I Tabell 11 har sammanställts de fasthetsbedömningar som gjorts 
ovan på basis av erhållna sonderingsresultat. 

Jord- Jord- Bedömd relativ fasthet Fasthet enl 
lager art TrS (Clc.) HfA (Nio) Bronormerna (Vim) 

1 (s)Mvx - - fast 

2 s, mS fast medelfast -"-

3 M fast medelfast -"-
4 sM, mS fast fast -"-

_11_5 s/ms fast fast 

6 mS/M fast medelfast medelfast/fast 

7 mS/sM - - -

Tabell 11.. Sammanställning av bedömd relativ fasthet. 

Det framgår av Tabell 11 att man erhåller något olika resultat 
i fasthetsbedömningarna med de olika metoderna. Vid jämförelsen 
bör beaktas att den av Bergdahl (1984) givna indelningen normalt 
endast gälier för sand. 

Den inre friktionsvinkeln (~•) utvärderad ur triaxialförsöken 
enl Tabell 8 stämmer väl med värden som erhålls ur Menards för
slag (kap 4.5). Dessa värden (34°-36°) är 1°-3° lägre än de 
värden som erhålls enligt Bergdahl (Tabell 2 och 4) och 1°-2° 
lägre än värdena enligt Bronormerna (kap 4.2). Härvid skall 
dock noteras att man vid tidigare redovisade erfarenheter ej 
gjort någon skillnad på friktionsvinklar utvärderade med eller 
utan korrektion för volymförändringen vid skjuvningen. 
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5. SYSTEM FöR PROVBELASTNING 

5.1 Provplattor 

Belastningsförsöken på Kolbyttemon har genomförts på fyra prov
plattor av betong i följande storlekar. 

Platta Kantmått, m Ekvivalent kantmått 
kvadratisk platta, B,m 

B/8 min 

2 1,10x1,30 1 , 2 0 2 
3 2,30x2,50 2,40 4 

4 0,55x0,65 0,60 1 
5 1,60x1 ,80 1 , 70 2,8 

Plattorna var placerade i rad med ett inbördes fritt avstånd vari
erande mellan 1,4 och 2,4 menligt ritning nr 6. Plattorna gjordes 
svagt rektangulära för att styra ett jordbrott i sidled räknat 
från centrumlinjen mellan plattorna, dvs den längsta sidan lades 
parallell med centrumlinjen. Plattorna gavs en sådan tjocklek 
att de kan betraktas som helt styva. 

Mothållet under lastförsöken utgjordes av betongpålar som bars 
av stålbalkar, vilka spände över raden provplattor. Stålbal
karna var i sin tur upplagda på två fundament av betong med ett 
inbördes centrumavstånd av 16,5 m och planmåtten 2,00x3,00 m 
(Figur 3). 

Figur 3. Försöksplatsen med mothåll av betongpålar monterade 
över provplattorna. 
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Provplattorna grundlades 1,5 m under den markyta som erhölls 
sedan försöksytan avtäckts från det ytliga vegetationsskiktet. 
Grundläggningsdjupet 1,5 m valdes då detta ansågs motsvara ett 
vanligt grundläggningsdjup för tjälfri grundläggning i landet. 
Vidare innebär detta djup att de sonderingsresultat som sätt
ningsberäkningarna baserats på därunder ansågs opåverkade av 
närheten till markytan. 

Fundamenten för rnothållsbalkarna, plattorna 1 och 6, grundlades 
0,75 m under markytan efter vegetationstäckning. Detta mindre 
djup valdes för att reducera schaktarbete och betongvolym. 

Den inbördes placeringen av plattorna samt de fria avstånden 
mellan dem valdes efter tillgänglig längd på de bärande stål
balkarna för mothållet. Måtten har för resp provplatta valts 
så att minst en plattbredd i fritt mått funnits i:ill int,ill.:. -
liggande platta. 

5.2 Utförande av provplattor 

Schaktarbetet utfördes ned till ca 0,2 m över grundläggnings
nivån med grävmaskin med otandad skopa. Slutlig urschaktning 
skedde för hand varvid stor varsamhet iakttogs för att inte 
störa den slutliga schaktbottnen inom grundläggningsytorna. 
Gjutningen av plattorna utfördes i förtillverkade formar som 
kunde sättas på plats utan störning av schaktbottnen. 

Gjutningen utfördes i mitten av december 1981. För att förhindra 
en frysning av jorden intill och under plattorna täcktes plat
torna och inti11iggande markyta väl med mineralullsmattor. 

Aterfyllning av schaktmassor utfördes successivt i samband med 
belastningsförsöken så att för varje platta samma värde på 
kvoten mellan grund1äggningsdjup, D, och plattbredd, B, erhölls. 
Denna kvot bestämdes efter den största provplattan med grund
läggningsdjup 1,5 m, dvs 0/B = 0,65. Fyllningsytan runt varje 
provplatta gavs samma nivå ut till ett avstånd från plattans 
yttersidor minst 1ika med dubbla plattbredden. 
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5.3 Gelastningssystem 

Belastning av plattorna under försöken skedde med en hydraulisk 

domkraft med en maximal tryckkraft av 3 MN. Oljeflödet till dom

kraften åstadkoms med en eldriven oljepump så konstruerad att 

både smä och stora oljeflöden kan erhållas, dvs pumpen möjliggör 

säväl noggrann konstanthållning av lasten som hastiga stora 

laständringar. 

Lasten på plattorna mättes med en elektrisk tryckgivare placerad 

mellan domkraft och provplatta (Figur 4). Tryckgivare och till

hörande mätutrustning hade före försöken kalibrerats på Statens 

Provningsanstalt. 

Figur 4. Provplatta med domkraft, tryckgivare, mätbalk och 
rörelsegivare. Scannerutrustningen monterad i lådan 
t. V. 

5.4 Matsystern 

Under- försöken har last och deformation hos provplattorna mätts 

med ett datorbaserat mätsystern. Detta bestod av en förprogramme

rad bonJsdator (HP 85) vilken kontinuerligt under försöken sam

lade in 1niitdata via en scannerutrustning (JJMac, Analog Devices) 
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till vilken lastgivaren och totalt 12 elektriska deformations

givare (Novotechnik) kopplats (Figur 4, 5 och 6). Av deforma

tionsgivarna var 4 monterade mot provplattans översida för mät

ning av plattans sättning. De vertikala deformationerna i jor

den under provplattan registrerades via 8 jordskruvar som ned

förts under plattan till två nivåer, 0,75·8 och 1,5·8 (8=111edel

plattbredden) under plattans undersida. 

Deformationsgivarna var av tre olika storlekar med avseende pa 

den maximala mätlängden - 25, 50 resp 100 mm. För samtliga 

givare var mätfelet mindre än t0,01 mm (Figur 7). 

FIGUR 5. Mätvagn med hydraulpump och bordsdator. 



2.0 

Figur 6. Bordsdator med kontinuerlig visning av mätvärden 
under försöken och lagring av data på tape. T.v. 
voltmeter kopplad till tryckgivaren för lastinställ
ning. 

Figur 7. Monterade givare för deformationsmätning. 
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Förlängningsstålen till jordskruvarna gick i ursparingar av 
plaströr genom plattorna i varje hörn i den karakteristiska 
punkten, dvs 0,29·8 från plattans symmetrilinjer utom för den 
minsta provplattan. Av utrymmesskäl måste där 4 jordskruvar pla
ceras utanför plattan. Av misstag följdes ej det uppgjorda pro
grammet för denna platta med två skruvar till varje nivå inom 
plattan och två utanför utan samtliga fyra skruvar till den 
undre nivån placerades inom plattan och skruvarna till den övre 
nivån ca 50 mm utanför platthörnen. 

Jordskruvarna var utförda av sondstål ~20 mm. Spetsen var för
sedd med en skruv, ytterdiameter ~60 mm, med ett varvs stigning 
och 100 mm totallängd. Omedelbart ovanför skruvspetsen var stå-
let försett med en förtjockning, ytterdiameter ~35 mm, som skulle 
tjäna som upprymmare för ett 25 mm plaströr, vilket träddes utan
på sondstålet och drevs ner i jorden samtidigt med jordskruven. 
Detta plaströr skulle förhindra mantelfriktion mellan jord och 
sondstål och därmed undvika påhängskrafter på jordskruvarna, 
(Figur 8). Jordskruvarna monterades på slutlig nivå i jorden 
innan plattorna göts. Före gjutningen träddes också ett 50 mm 
plaströr över stålen som ursparing genom betongen. För att fixera 
dessa plaströr drevs de ned i jorden ca 100 mm under schaktbottnen. 
Stålen centrerades i plaströren med distansklossar som före be
lastningsförsöket togs bort så att stålen kunde löpa fritt i ur
sparingen. 

Under belastningsförsöken var rörelsegivarna monterade på en mät
balk placerad centriskt över plattorna (Figur 4). Mätbalken var 
utförd av stegelement i aluminium vilka kunde monteras ihop så att 
mätbalken fick en längd av 6ell~r10 m. Den kortare längden an
vändes för de tre minsta plattorna (nr 2, 4 och 5) och den större 
längden vid försöket på platta 3. Upplag för mätbalken anordnades 
genom att två sondstål, ~25 mm, drevs ned 1,0 till 1,5 m i jorden 
vid vardera änden av mätbalken, vilken därefter monterades på 
stålen i lämplig höjd (jfr Figur 4). 
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F~gur 8. Spets av jordskruv för mätning av sättningar i 
jorden på visst djup under markytan. 

Fundamenten för mathållet utfördes så cittman också kunde mäta 
sättningarna på dessa. Härför drevs 25 mm sondstänger till stopp 
i fasta bottenlager på ca 11 m djup under fundamenten. Två mät
stål monterades i diagonala fundamenthörn. I detta fall gjordes 
monteringen efter gjutning av fundamenten i ingjutna ursparings
rör av plast, ~50 mm. För mätning av fundamentens sättning mon
terades på mätstålen mot bottenplattans översida mekaniska mät
klockor med en mätnoggrannhet av ±0,01 mm. 

Lasten på ändfundamenten har för olika skeden under lastförsöken 
beräknats ur den statiska jämvikten varvid vikten av mothållet 
(betongpålar och bärande stålbalkar) beräknats till totalt 
334 ton utgående från den sammanlagda längden av pålarna. 
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6. SÄTTNINGSBERÄKNINGAR 

6.1 Belastningar - förutsättningar 

Sättningsmätningar har påbörjats först efter det att plattorna 
färdigställts och inkluderar således ej något bidrag från tyng
den av dessa efter återfylld jord. Vid beräkning av sättningarna 
har detta beaktats. Vidare har medelvärden för respektive skikt 
av uppmätta sonderingsmotstånd (TrS, HfA) använts vid beräkning
arna. 

I kap 6.2-6.7 beskrivs använda sättningsberäkningsmetoder medan 
resultatet av beräkningarna sammanställts som funktion av på
förd belastning i Bilaga 7:1-7:5. De nedan redovisade beräkning
arna utfördes och redovisades till Vägverket före plattförsöken. 

6.2 Schmertmann 1 s metod 

Schmertmann 1 s beräkningsmetod bygger på resultat från spetstryck
sonderingar i sand, Schmertmann (1970) och Schmertmann et al 
(1978). 

Sättningens vid tid~ 0,1 år beräknas (för fallet L/B=1) ur 
ekvationen: 

2B 
Z: (~) 62 (ml
o E-o 

I 

C.1 = 1-0,5 (Efi) 
o 
6P µd(å.JL)

C.2 = 1+ 0, 2 ~ag 0, 1 

I (B/ ) = 0,5+0,1 ✓-/~ip__
2 2 0 o(B/2) 

p = gMncitJiyc.h (hPa) 

p~ = jonde_n-o öveJU.a.gfL,{,ng-otltyc.h på gMndläggrunguuvån (hPa) 

tip = p-p~ (hPa) 

B = 6unda.me.n:tw bne,dd (m) 

= in6lue.n-o6aluofl.12 

E-6 = Sc.hmVdmann'-6 de,601Lmation-6modul (hPa) 

0' = jo!Lde,IU övvitagfL,{,ng-otltyc.h vid maxväfl.de,,t 6öfL I z (hPa)
0 
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För långsträcka plattor, L/B > 10 beräknas sättningen enligt: 

4B I 
.6 = c.1 •c.2 ,fip I (E2 ) fiz (m) 

0 .6 

I 2 ( B) = 0, 5 + 0, 1 V~~ 
o(B) 

oc.h i övJz.igt ~nu_gt ovan. 

Enligt Schmertmann bestäms modulen Es ur spetstrycksonderings
r~sultat som Es = 2,5 qc för en kvadratisk platta (för en lång
sträckt platta, L/B ~ 10, gäller Es = 3,5 qc). Koefficienterna (2,5 
resp 3;.5) är jordartsberoende @ch de angivrn~ värdena gäller för sand. 

Influensfaktorns variation med djupet, för de två fallen 
L/B = 1 och L/B ~ 10, framgår ur Figur 9. 

Figur 9. Influensdiagram för L/B = 1 och L/B > 10 enligt 
Schll1ertrnann. 

6.3 De Beer 1 s metod 

Denna beräkningsmetod bygger på resultat från spetstrycksonderingar, 
de Beer (1965). 
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Sättningens beräknas ur ekvationen: 

z (51 I 

,6 = ~ f 62 .tog ( o+6a)
a' 

0 

1 5 qe, - EC = , cjT-cr"T 
0 0 

o~= eooelliv~ öveA.tagfl.ing-0tll.yc.k på aUue.t.t ruvå (kPa) 

6b= VV1,U.ka,t,6pänrungl.iikn.ing på a~ill ruvå pga 
be.tMbu.ng (kPa) 

(aktuell nivå= medelnivå för respektive skikt) 

Beräknad sättning avser långtidssättning vid 10 år. De Beer 
(1965) har angivit att de enligt ovan beräknade sättningarna 
i medeltal är ca två gånger större än de uppmätta. Ingen hänsyn 
härtill har dock tagits i dessa beräkningar. 

Tillskottsspänningar (6a 1 
) har beräknats enligt elasticitets

teorin. Spänningsberäkningen har härvid utförts i plattans karak
teristiska punkt (punkt under ett fundament som får samma defor
mation oberoende av fundamentets styvhet). 

Beräkningarna utförs till minst det djup där tillskottsspänning
arna är 10% av rådande effektivtryck (Figur 10). 

KAR. 
_ __.___P-'GK>--'T'--'.'------~-- o· IkPa l 

SÄTTN. GIVANDE 
SKIKT 

(l_ 
:) 
-, 
0 

Figur 10. Beräkningsförutsättningar 

https://be.tMbu.ng
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6.4 Schultze-Sherif's metod 

Denna beräkningsmetod, som beskrivs av Schultze-Sherif (1973) 
bygger på resultat från Standard Penetration Test (SPT) som är 
en form av dynamisk sondering kombinerad med provtagning (jfr 
SGF standard). I detta fall har resultat från utförda hejarson
deringar använts i beräkningarna. Härvid har spetsmotståndet från 
hejarsonderingarna (N~o) använts varvid antal slag/0,3 m sjunk
ning vid SPT satts lika med antalet slag/0,2 m för hejarsond som 
tidigare erfarenheter visar. En jämförelse mellan inom försöks
ytan utförda HfA- och SPT-sonderingar visar också klart på detta 
samband, jfr kap 4.4. 

Sättningen beräknas genom att en 11 sättningskoefficient 11 

(10•s•N~ 083/p)•(1+0,4·D/B) bestäms ur grundplattans sidoförhållande 
L/B och fundamentbredden B (Figur 11). 

I sättningskoefficienten ingående storheter har följande bety
delse 

D 
p 

s = sättning (m) vid 10 år 
N = slag/0,3 m med SPT, eller N~o med HfA 

:::: medelgrundtryck (MPa) 
:::: grundläggningsdjup (m) 

B = plattbredd (m) 

N-värdet beräknas som ett viktat mede1värde (fifro") i norma lfa11 et 
till djupet 2B under grundläggningsnivån. (Vid mindre djup till 
tex berg än 2B införs en reduceringsfaktor). Sonderingsmotstån
det viktas med den elasticitetsteoretiska spänningsökningen i 
varje lager enligt: 

I T •M 
N~o :::: 

a 

I 
T •6.za 

I 
N20 

där 6z = lkJ,WjoQ/ue..k 

Ta = in6,lu.e..n66ak.to!L vid uMtiwe..:t6te..olL. lpänningl
ök.ning (hä!L hM Ta i kMak.t~wka pu.nk.te..n anväw) 

https://pu.nk.te
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Figur 11. Sättningskoefficient enligt Schultze-Sherif. 

6.5 Parry 1 s metod 

Beräkningsmetoden bygger liksom Schultze-Sherif 1 s metod på 
resultat från SPT-sonderingar, Parry (1977). 

Sättningen beräknas ur uttrycket: 

-6 = O, 3 PB (m1) 
~ 

p = medctgnundtJtyeR (MPa) 

B = 6undamentbnedd (m) 
N30 = -6la.g/0,3 m med SPT, e-lf..en N; 0 med H6A 

Beräknat värde avser långtidssättning (10 år). 

N-värdet beräknas som ett viktat medelvärde (N3 0 ) till djupet 2B 
under grundläggningsnivån (Figur 12). 
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B .. , 
1 

..,- = -( 3N + ZN +N )en N30 6 l 2 3 
t.11 

N1t-

en 
o' 

däJL Ni, N2 och N3 äJL medel
väJLden inom JU¼p 1.:,/-u/u.co Lf) 

..-0 
NzN 

N3 

Figur 12. Medelyärdesbildning för sonderings~otstän~et 
enifgt Parry ( 1971), 

Menard's metod 

Beräkningsmetoden bygger på resultat från pressometerundersök
ningar, Menard (1975) och Baguelin et al (1978). 

Sättningen s vid 10 år beräknas ur ekvationen: 

= vik;ta,t haJunoVU,6/u medelväJLde a.v uppmätta 
p.!Le/.:i/.:iomdvunod!LteA Epm W,t djupe,t 8B undeA 
g.1tundtäggning1.:,nivån (kPa) 

= ha.JtmoVU,6/u medelväJLde av uppmätta. p.!Le/.:iM-
mdvunod!LteA Epm W,t djupe,t B/Z (kPa) 

= .1te6eAen/.:ib.1tedd = 0,6 m 

= 6undamentb.1tedd (m) 

a = .1teologi/.:ik 6aluo.1t beAoende av jo.1tda.Jd. och 
6ö.1thå,e,,e,ande EpmlPl 

= 601Lm6a,/uo.1teA 

= p-p' (kPa) 
0 

p = gJLUndtttyck (kPa) 

p'
0 

= jo.!Lden/.:i enne/uiva öve~g.!Ling1.:,tJLyck på g.1tundtägg
ning1.:,nivån (kPa) 

Med uppmätt Epm/Pi = 5-10 och sand fås a = {. 

https://jo.1tda.Jd
https://6aluo.1t
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I aktuellt fall har för platta nr 3 (2,3x2,5 m) pressometer

försök utförts till djup motsvarande endast 5B under plattans 
grundläggningsdjup. Vid beräkning av Ed i ekvationen ovan har 
hänsyn tagits till detta enligt Menard (1975). 

Ekvationen ovan förutsätter att grundläggningsdjupet är minst 
lika med plattbr.e·dden. Vid ytligare grundläggning ökas den be
räknade sättningen. För aktuellt fall med D/B = 0,65 för de fyra 
försöksplattorna är denna ökning 7%. För de båda ändstöden med 
D/B = 0,15 är ökningen 17%. 

6.7 Beräkningar baserade på ödometerförsök 

Beräkningar har utförts med moduler för aktuellt spänningsinter
vall och tillskottsspänningar enligt elasticitetsteori i karakte
ristiska punktens läge. 

Vid bedömning av tillförlitligheten i beräkningarna måste beaktas 
vad som sagts i kap 4.6 beträffande ödometermodulerna. 

6.8 Sammanställning av beräknade sättningar vid tillåtet 
grundtryck enligt Vägverkets Bronormer 

Enligt ovan nämnda metoder har sättningarna för alla plattor be
räknats för grundtryck upp till som mest 3 ggr tillåtet värde 
(qtill) enligt Vägverkets Bronormer (se Bilaga 7:1-7:5). I Figur 
13 redovisas beräknade sättningar vid qtill som funktion av platt
bredd. 

PLATTBREDD,m 

- MENAR□ 
.___ DEBEER 
0---0 A\RRY 
--- SCHMERTMANN t=0,1ÅR 

e o---<> SCHULTZE -SHERI F 
e ,.____,. ÖOOMETER 

~ 10 l------f--~-----1--~----1 

z 
I
l
:~ 
Vl 
Cl 
~ z 
:,,::: 
:~ 20 f-----+----+------++----->,~--~
ffi 
co 

' 

\ 
30'--------'-'---------'-----'------' 

Figur 13. Beräknad sättning vid qtill enligt Vägverkets Bronormer. 
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För beräknade sättningar gäller genomgående inom det studerade 
grundtrycksintervallet att metoderna som bygger på sonderings
resultat (TrS, HfA, SPT) ger resultat som sinsemellan stämmer 
tämligen väl överens. Sättningar beräknade på basis av presso
metervärden är endast ca hälften av de sonderingsbaserade medan 
sättningar som bestämts utifrån ödometerförsök är betydligt större 
än övriga värden. 

7. BERÄKNING AV BÄRFöRMAGA 

Beräkningsmetoder 

Det finns ett flertal samband för att direkt ur sonderingsresul
tat beräkna bärförmågan för grundplattor på friktionsjord. Med 
bärförmåga avses ibland brottbärförmåga ibland tillåten bärför
måga (ti 11 ätet grundtryck). Beräkningsmetoderna är dels baserade 
på erfarenheter av jordens bärförmåga (plattförsök), dels på er
farenheter av acceptabla sättningar i byggnader. I detta projekt 
har plattornas bärförmåga (brottbärförmåga och tillåtet grund
tryck) beräknats på några olika sätt. 

A1lmänna förutsättningar vid beräkningarna har varit följande. 

• I beräkningar som baseras direkt på sonderingsresultat har 
uppmätta medelvärden enligt kap 4 och Bilaga 1 använts. 

• Beräkningarna har utförts för provplattor och ändstöd med det 
använda grundläggningssättet enligt kap 5, D/B = 0,65 för de 
fyra försökspiattorna (platta nr 2-5) och D/B = 0,15 för de 
båda ändstöden (platta nr 1 och 6). 

Plattornas bärförmåga har beräknats enligt följande metoder: 

• Vägverkets Bronormer TB 103 med bärighetskoefficienten k = 8,5 

fast. 1agrad sand/mo (qtill). 

, SBN -80 för fast lagrad finsand (qtill). 

• Dansk Funderingsnorm DS 415 med~' = 35°. Tillåten grundpå
känning har beräknats med partialsäkerhetskoefficienterna 1,2 

på tan~ och 1,5 på last (qtill och qbrott). 
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t Beräkning baserad på resultat från spetstrycksondering enligt 
Meyerhof (1956). Tillåten grundpåkänning med 3-faldig säkerhet 

mot brott, beräknas enligt uttrycket (qtill och qbrott): 

q:tU!J!., = qQ • B(J+V/B)/4O 

där qc är medelvärdet ner till B meters djup. 

Med hänsyn till uppkommande sättningar har man funnit att lägre 
värden än vad denna formel ger kan behöva användas. Erfarenhet 
har visat att tillåtet grundtryck kan beräknas ur följande form
ler varvid uppkommande sättningar arrtas bli' mindre_ än 25 mm. 

I ekv ovan är 

B = fiu..nda.men.tw b1tedd 

V = g1tu..ncle.äggiungldju..p 

qQ = lpe.lotltydv.,andvunglma:t.6tånd, medel(!vuie ned :tU!J!., 
B tJ1 dju.p u..nde!t plcitta.n. 

1 Beräkning baserad på resultat från SPT (eller HfA) enligt Meyerhof 

(1956). Bärförmågan fås ur: 

qb1tatt = N30 · B(J+V/B)/3O (MPa) 

där N30 = slag/0,3 m vid SPT-försök eller som här använts N~o 

vid HfA (medelvärde inom djupet B under grundläggningsnivån). 

Tillåten bärförmåga med 3-faldig säkerhet mot brott blir 

quil = N30 · B(l+V/B)/9O (MPa) 

Den belastning som anses ge högst 25 mm sättning kan enligt 

Meyerhof beräknas som: 

quil = N30/8O (MPa) fi ö1t B ~ 1, 2 m 
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• Bärförmåga ur pressometerresultat enligt Menards metod, Baguelin 

et al (1978). 

k.·p,e_* 
QW,f_ = -3-

där 
k. = bäfughwk.oe66ic.ient (6unllion av jo~do.Jt;t, V/B, 6undament6o~m 

oc.h p,e_*) 

P,e_* = geomWUl.lk.a meduväJuie;t av U~f9rY1cltt.a .tfl.y_c.k. -

Vid beräkningarna har använts k = 2 för provplattor. och k = ·1,5 

för .ändstöd. 

7.2 Beräkningsresultat 

Tillåtna grundtryck, qtill, och beräknad brottbärförmåga, qbrott' 
enligt kap 7.1 har sammanställts i Tabell 12 och 13 och Figur 14. 

s 

Platt- Platt- Tillåtet medelgrundtryck, qtill, (MPa) 
nr storlek 

SBN-80 Bronorm Dansk Meyerhof, SPT/HfA Meyerhof, TrS Menard
(m) 

norm q ~s2_25 IDJit q =>s2_25 mqbrottl3 qbrottl3 

4 0,55x0,65 0,08 0,11 0,12 0, 11 0, 14 0,26 0,38 1,03 

2 1,10x1,30 0, 17 0,22 0,24 0,22 0, 14 0,52 0,38 1,03 

5 1,60x1 ,80 0 ,27 0, 32 0,34 0,32 0, 13 0,76 0, 32 1,03 

3 2,30x2,50 0,40 0,46 0,49 0,46 0, 12 1,09 0,29 1,03 

1 0 6 2,00x3,00 0,30 0,27 0 t 17 0,28 0, 11 0,66 0, 30 0,78
-

(änd-
stöd) 

1Enligt en senare artikel av Meyerhof (1965) kan q ökas med 50% utan 
att sättningarna blir större än 25 mm. till 

Tabell 12. Tillåtna medelgrundtryck för provplattor och ändstöd. 
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q till 
(MPo) 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 . 

0 
0 

-
><--->< 

0-0 

x---->< 

----. 
0- - -0 

0----o 

Cl brott 
(MPaJ 

4 

3 

2 

2 3 
B(mJ 0 

0 

SBN 80 
BRON ORM 
DANSK NORM b 
MEYERHOF SPT,~ 
MEYERHOF TrS, qbr 

3 
MENAR □ 

MEYERHOF Tr s'lf
MEYER HOF SPT* 

-----f
X 

I 
I 

. I 
I" 

I 
I 

I 
X· 

/// 
/ 

B(m) 
1 2 3 

0-----0 DANSK NORM 
~ MEYERHOF SPT 

X- --X MEYERHOF Tr S 

e----0 MENAR □ 

Figur 14. Samband mellan plattstorlek och tillåtet grundtryck, 
qtill, respektive brottbärförmåga, qbrott, enligt
olika metoder. 

;--------------------------
qtill beräknat för fallet med begränsad sättning, s < 25 mm. 



34 

Platt- Platt- Brottbärighet, qbrott, (MPa) 
nr storlek Dansk Meyerhof Meyerhof Menard 

(m) norm SPT/HfA TrS 

4 0,55x0,65 0,34 0,33 0,78 3,09 

2 1,l0xl,30 0,68 0,67 1,56 3,09 

5 1,60xl,80 0,94 0,97 2,28 3,09 

3 2,30x2,50 1, 41 1,39 3,27 3,09 

1 0 6 2,00x3,00 0,53 0,84 1, 98 2,33 
(änd-
stöd) 

Tabell 13. Beräknadbrottbärförmåga för provplattor och ändstöd. 

Som framgår av Figur 14 ger de olika beräkningsmetoderna stora 
skillnader i resultat såväl för tillåtet grundtryck som brott
bärförmåga. 

De svenska och danska normerna samt Meyerhofs metod baserad på 

SPT med qtill = qbrott/3 ger tillåtna påkänningar i stort över
ensstämmande vid respektive p1attbredd. Motsvarande metod enligt 
Meyerhof baserad på TrS ger ca 2,5 ggr större värden än dessa. 
Vidare erhålls med de nämnda metoderna att tillåten påkänning 
ökar med plattbredden. 

Metoderna enligt Meyerhof med en begränsning av uppkommande sätt
ning ger ett med ökande plattstorlek avtagande värde på tillåtet 
grundtryck. Beräknade värden på basis av trycksonderingsresultat 
ger även här ca 2,5 ggr större värden än de som beräknats utifrån 
SPT-värden. Beräkning enligt Menards metod leder till ett för alla 
provplattor konstant värde ca 10 ggr större än det minsta värdet 
enligt övriga metoder. 

Beräknad brottbärförmåga enligt Meyerhof baserad på SPT ger i 

det närmaste samma resultat som den danska normen. Dessa värden 
är ca hälften av de värden som erhålls enligt Meyerhof utgående 
från trycksonderingsresultat. Brottbärförmågan är enligt Menard 
oberoende av plattstorleken och vid minsta plattan ca 6 ggr större 
än vad övriga metoder ger. För största provplattan ger Menards me
tod ungefär samma resultat som Meyerhofs metod baserad på spets
trycksondering. 
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8. BELASTNINGSFöRSöK OCH RESULTAT 

8. 1 Försöks utförande 

Vid belastningsförsöken har målsättningen i första hand varit 
att studera uppkommande sättningar vid grundtryck motsvarande 
tillåtna värden enligt VV Bronormer. Då grundplattor särskilt 
vid broar utsätts för växlande laststorlekar har cykliska av
och pålastningar utförts för att studera effekten härav på upp
kommande sättningar. I detta fall har dock försöksprogrammet av 
praktiska skäl måst begränsas till en omfattning som starkt av
viker från den som gäller för verkliga konstruktioner med lång 
livstid. 

Totalvikten av det anordnade mothållet och plattornas läge i 
förhållande ti11 mothållets tyngdpunkt medförde att plattorna 
ej kunde belastas över vissa maximala laster. Den nyttjade dom
kraften medförde vidare att den totala lasten ej kunde över
stiga 3,0 MN. Följande begränsningar på last och kontakttryck 
har därför gällt för de olika plattorna vid försöken: 

Plattstorlek 
(m) 

Platta 
nr 

Max last 
MN 

Max kontakttryck 
MPa 

1 , 10 X 1,30 2 2,06 1,44 
2,30 X 2,50 3 3,00 0,52 
0,55 X 0,65 4 2,66 7,44 
1,60 X 1,80 5 2, 11 0,73 

Vid beräkning av kontakttrycken har förutsatts att samtliga plat

tor var centriskt belastade. För fundamenten till mothållet 
(plattorna 1 och 6) medförde mothå11ets totalvikt samt egenvikten 
hos fundamenten fö1jande belastning och kontakttryck: 

Plattstorlek 
(m) 

Platta 
nr 

Max last 
MN 

Max kontakttryck 
MPa 

2,0 X 3,0 och 6 1,83 0,30 

Lastförsöken har på varje platta genomförts i två eller tre om
gångar. I den första omgången belastades plattorna stegvis upp 
till ett genomsnittligt grundtryck, utöver bidrag från plattornas 
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egenvikt, mellan platta och jord lika med tillåtet grundtryck 
enligt VV Bronormer, jfr kap 7. För plattorna 2, 4 och 5 gjor
des härefter en serie cykliska på- och avlastningar mellan qtill 

och 0,5·qtill. 

I den andra omgången belastades plattorna stegvis upp till maxi
malt tillgänglig last eller strax därunder. Vid den minsta plat
tan, platta 4, avbröts försöket dock i andra omgången vid en last 
av 0,5 MN då plattans sättning uppgick till 40 mm eller närmare 
0,1 ggr plattbredden, B. På plattorna 3 och 5 utfördes även efter 
denna omgång cyk1iska på- och avlastningar mellan max grundtryck 
och 50% därav. 

På platta 3 (2,3x2,5 m) genomfördes även en tredje belastnings-
omgång. Detta försök_utfördes upp 

~ 

till en största last nära 
den maximalt ti1igäng1iga, 3,0 MN. 

Belastningsprogrammet sammanfattas för de fyra provplattorna i 
Tabell 14. 

Lastförsöken på provplattorna har inneburit att fundamenten för 
mothå11et utsatts för en serie laständringar dvs cykliska last
försök med olika påkänningar. Genom de statiska jämviktsför
hållandena som gäller för systemet har laständringarna på de 
båda ändfundamenten nått olika lastnivåer. De ändringar i grund
tryck hos fundamenten 1 och 6 som beräkningsmässigt skett under 
försöksserien sammanfattas i Tabell 15. 

Vid de stegvisa laständringarna i försöken har ändring av lasten 
skett under en tid av 60 till 120 s beroende på laständrings
storleken. Konstanthållning av lasten har härefter skett under 
960 s räknat från den tidpunkt då laständringen avslutats. Omedel
bart efter avsl·~täd·konstanthållning av lasten har ny laständring 
påbörjats. 

Vid cykliska av- och pålastningar har laständring genomförts på 
samma sätt som vid de stegvisa pålastningarna. Konstanthållning 
av lasten har härefter skett under 480 s räknat från den tidpunkt 



FÖRSÖKS-, PLATTA I 
1 1 

OMGÅNG 2 (l,10 x 1,30): l~~-3~2,_JQ~x__2L50 4 5 1,60 X Q 

- stegvis upplastning - stegv,is upplastning stegvis upplastning stegvis upplastning 
till Q , ~-~?, ,MPp.till 0',22 MPa till O, 11 MPa till 0,347 MPa 

( 10 · 0, 022 MPa) ~,035, 0,070, Q,139, ( 10 •0, 011 MPa) (10 ·o, 0353 MPa) 
0,209, 0,278, 0,348 

1 MPa) 
- 20 cykliska av- och ~O cykliska av- och 20 cykliska av- och 

pålastningar 0,22~0.ll pålastningar O , 112- pålastningar 0, 347-
MPa 0,056 MPa) G, 174/ MPa) 

- avlastning till 0 MPa - avlastning till O MPa avlastning ti±l O ~Pa avlastning till O MPa 

- stegvis upnlastning - stegvis upplastning stegvis upplastning stegvis upplastning 
till 1.. ,33. MPa till 0 ;35 MPa till 1,40 MPa till 0, 556 MPa 
(19 • 0 , 0 7 MPa) (5·0,070 MPa) ( 2 5 • 0 , 0 56 .MPa) (8• 0,069 MPa) 

w- 10 cykliska av- och 20 cykliska av- och 
'-I 

2 pålastningar . pålastningar 0,556-
0,35-0,175 MPa 0,278 MPa 

- avlastning till O MPa I - avlastning till O MPa \- avlastning till O MPa[- stegvis upplastning 
till 0,660 MPa (3•0,035 

MPa) . · 11 0avlastning ti MPa 

- stevis upplastning 
till 0, 435 MPa 
(5-0,087 MPa) 

3 - 20 cykliska av- och 
pålastningar 0, 435-
,0, 21 7 MPa 

- stegvis upplastning 
till O, 504 MPa (4 • 
0 017 MJ?a) . 

- avlastning till 0 MPa 

Tabell 1@. Sammanställning av lastförsöken på provplattorna. 

https://0,22~0.ll
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FUNDAMENT (grundtryck i MPa)
AKTIVITET 

1 6 

Montage av Successiv upp lastning från 0,026,till 0, 304 
mothåll 

>Försök med 0mg Obetydlig laständring
platta 1 
4 

Stegvis avlastning Stegvis avlastning0mg 
till 0,273 till 0 ,,2522 
Ateraana till 0 304 f..t-.,..,,-rr.!\_na ti 1] 0.304 

Försök med 0mg -Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
platta 1 till 0,261 till O,294 
2 -20 cykler 0,261-0,281 -20 cykler 0,294-0,298 

-Återgång till Q, 304 -Återgång till 0, 304 

0mg -Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
2 tj ··.1 0, 047 till O,243 

-Återgång till 0,304 -Återgång till O, 304 

Försök med 0mg -Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
platta 1 till 0.,267 till 0,.172 
5 -20 cykler 0,267-0,286 -20 cykler 0, 172-0, 255 

-Återgång till 0, 304 -Återgång till 0, 304 

0mg -Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
2 till 0,248 .. till 0;,9,94., 

-20 cykler 0,248-0,276 -20 cykler 0,094-0,199 
-Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
till 0,237 till 0,055 

Försök med 0mg -Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
platta 1 till 0, 120 till 0 f 155 
3 -Återgång till 0~304 -Återgång till 0, 304 

0mg -Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
2 till 0,.120 till O, 155 

-10 cykler 0,120-0,212· -10 cykler 0,155-0,228 
-Återgång till 0, 304 -Återgång till 0, 304 

0mg -Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
3 till 0,073 till 0,117 

-10 cykler 0,073-0,188 -10 cykler 0,117-0,210 
-Stegvis avlastning -Stegvis avlastning 
till 0, 038 till 0,087 

-Återgång till 0, 304 -Återgång till 0,304 

Demontage a, Successiv avlastning 
mothåll . från 0,304-0,026 

Tabell 15. Sammanställning av grundtryck och grundtrycksändringar hos 
fundamenten för mothållet under försöksserien. 
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då laständringen avslutats. En komplett lastcykel har således 
omfattat en tid av ca 120+480+120+480 = 1200 s. 

Total avlastning vid avslutning av varje provbelastning har skett 
i fyra lika stora steg ned till lasten 0 MN på provplattorna. 
Varje lastminskning har skett under 60 till 120 s. Härefter har 
lasten hållits konstant i 480 s varefter lasten ånyo minskats. 
Efter total avlastning har återfjädringen hos plattorna mätts 
under 4 ti 11 12 timmar. 

8.2 Resultat av belastningsförsöken 

Uppmätta samband mellan belastning och vertikala .sättningar 

för erQ~El~!!QrD~ redovisas i Bilaga 8:1-8:5. För ~D9~!29~D 
till mothållet redovisas last-sättningskurvorna i Bilaga 8:6 
och 8:7. De i bilagorna redovisade belastningarna avser på 
fundamenten påförd last och inkluderar således ej egenvikt och 
återfyllning. I diagrammen för provplattor och ändstöd visas 
resultaten från samtliga försöksomgångar. För ändstöden 1 och 6 
redovisas även de sättningar, som uppmättes under montering och 
demontering av mathållet. I diagrammen har också som jämförelse 
lagts in de enligt kap 6 beräknade sättningarna för plattorna. 

I figur 15 har last-sättningskurvorna från samtliga försök på 
provp1attorna sammanställts. Resultaten från försöken visar att 
sättningarna starkt påverkas av de cykliska på- och avlastning
arna och plattornas storlek. De två minsta plattorna (2 och 4) 
har kunnat belastas till så höga grundtryck som 1300 ä 1400 kPa. 
Uppmätta slutsättningar var härvid för platta 4 (0,55x0,65 m) 
42 mm, dvs ca 7% av p1attbredden och för platta 2 (1,1x1,3 m) 
52 mm, dvs ca 4% av plattbredden, 

Någon påtaglig ökning av deformationerna under det att belast
ningen hölls konstant för varje laststeg under den stegvisa 
upplastningen upp till dessa höga laster har ej erhållits. Stu
deras den tillskottsdeformation som erhållits i varje laststeg 
ex.vis från den 8:e ti11 den 16:e minuten visar alla försöken 
att det s k kryptil l skottet har en nära linjär ti 11 växt med 
lastökningen. 
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PÅFÖRD BELASTNING (kPa) 

@ PLATTA 0,55 •0,65m 
(%) 1, 10 xt,30 m 
® • 1,60 • 1,80m 
@ • 2,30 K 2,50111 

Figur 15. Lastsättningskurvor för provplattorna 2-5 för samt
liga försöksomgångar. 

Någon flytgräns kan således ej utvärderas ur försöken, varför 
sambanden belastning/krypdeformation ej redovisas. 

8.3 Effekt av belastningstid och antal lastväxlingar 

Som framgår av Figur 15 (jfr även Bilaga 8) har upprepade av
och pålastningar en stor effekt på slutsättningen. Sättningsök
ningen blir för ett visst antal lastväxlingar större ju högre 
den övre lastnivån är. Även lastamplituden påverkar storleken av 
sättningsökningen. Effekten härav kan studeras i de försök där 
en total avlastning utförts efter ett antal lastväxlingar och ny 
upplastning senare skett. Tredje belastningsomgången med platta 
2,30 x 2,50 m (Bilaga 8:2) där man pga oljeläckage gjorde en 
total avlastning under den cykliska lastdelen, visar sålunda 
att tillskottssättningen vid återupplastningen är större än vid 
föregående lastcykel. Samma effekt kan ses i resultatet från 
platta 1,60 x 1,80 m (Bilaga 8:5) i början av den andra belast
ningsomgången. 

ökningen i sättning under de cykliska på- och avlastningarna fram
går vidare av Figur 16 för platta 5, 1,60 x 1 ,80. För samtliga 
plattor har erhållits ungefär samma procentuella tillväxt räknat 
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på den initiella sättningen (sättningen första gången den övre 
lastgränsen uppnåtts). I Figur 16 har även markerats ökningen 
i sättning efter avslutade 20 lastcykler mellan 347-174 kPa 
som åtföljts av total avlastning samt återupplastning till 347 
kPa. Den sättningsökning som härvid erhållits i jämförelse med 
vid cykel 20 visar klart effekten av laständringsamplituden. 

KOLBYTTEMON 
50 PLATTA 1,60 x 1,80 

~ 0 EFTER TOTAL40 AVLASTNING OCH 
l.!J 
z ÅTERUPPLASTNING 
z 
I- 30 x></ 

I 

:<( 
I- l.!J 

z 
- z 
(./) 

I- I-
I- 556 - 278 kPa )V" 

I- :<( 20 
0 (./) '>~ ~ ::..:::: 
l/l i--:...J 347 -174 kPa...J -
-Z 
I- - 10 

0 J-----..----,--..----,-------.---,,----.--r--
1 2 3 4 5 10 15 20 30 

ANTAL CYKLER 

Figur 16. Procentue11a sättningsökningen till följd av last
växlingar för platta 5, 1 ,60 x 1,80 m. 
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Sättningsmätningarna på plattorna 1 och 6 visar även på effekten 
av lastens varaktighet. I bilaga 8:6 och 8:7 framgår ur de mätta 
sättningskurvorna sättningsökningen under bl a två nattuppehåll 
i samband med montage av mothållet. I Figur 17 redovisas för 
plattorna 1 och 6 de procentuella tillskott i sättningar som upp
mätts under lastförsöken på provplattorna som en funktion av 
tiden (/T) från den tidpunkt då mothållet färdigmonterats. Mät
perioden omfattar ca 40 dygn (~1000 h). Tillskottet i sättning 
under denna period visar i stort en linjär tillväxt mot kvadrat
roten ur tiden. Under tidsperioden har plattornas sättning ökat 
med ca 50% som framgår av diagrammet. Till viss del torde detta 
vara en effekt inte bara av tiden utan också av de upprepade av
och pålastningar som skett under belastningsförsöken (jfr Bilaga 
8:6, 8:7 och Tabell 15). 

FUNDAMENT 2 x 3 m 
~ 50 

KONTAKTTRYCK 300 kPa 
L:J 
z L:JzZ 40 
t- z 

:<( 
t- t-

t- 30 
l/l:<( 
- l/l 
t-

0 
t- _, 

_, 20 
:.::'. LU •- FUNDAMENT SO 
_, t-V) -

-- ..., FUNDAMENT NY DEMONTERING 
~ ~ 10 

O ~:::=.------.-----,-----------~5::r:0-:--0-~-----:;-:10;;;0-;:0-
MONTERING 5o 100 TID, h (SKALA {h ) 

Figur 17. Sättningens procentuella tillväxt med tiden för funda
menten till mothållen. (Fundament SO= platta 1, funda
ment NV = platta 6.) 
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8.4 Sättningarnas fördelning mot djupet 

Som nämnts i kap 5.4 mättes under försöken utöver plattornas 
totala sättning även sättningarna i jorden på nivåerna 0,75 x B 
och 1,5 x B under varje platta. Figur 18 visar de inbördes rela
tionerna mellan sättningarna på de olika mätnivåerna från två av 
försöken - platta 2, 1,10 x 1,30, omgång 2 samt platta 3, 2,30 x 
2,50, omgång 3. 

t10T LAi3TKN F O F.: ·:: f< J IJ T tl I tl G M O T L A ·:: T KN 
M E [I E L 1,) A E F: [I E 300C2000 ~1 

180 11, is B ___....-··10.75 g, ___.-------~1 ..,.·/'
250( / I 

,./ _.... ·· ______...------·-"i-u7TA I 
I 

/ , _•.• I I140( 
I 1 . 1,.--·· II 2 0 0 ( i' 

,, ,..·· .•• ---t" 
120 . l / __...-·· I I /100 I / ........... i i' 150~1 

8 (1 (1 Il / i _./ / I //
f ,,/ ....-·,,,- J 

I 
I 'PI~ 

1/• ........ 1M6 0 o l / PLATTA 2 OMG 2 ,l 100 
,•· 

I/// I / PLATTA 3 OMG 3400 ,,,,. I / / 500 ...........,. 

20(1 l I I I ,..--~~·.... 
(1 -.f------- 0 

0 
(\J (SI ro 

Figur 18. Uppmätta sättningar hos platta och nivåerna 0,75B 
respektive 1,5B under plattan vid försök på plat
torna 2 och 3. 

Ur mätresultaten kan beräknas hur en provplattas totala sättning 
är fördelad i jorden mellan mätnivåerna. I Tabell 16 har för 
varje provplatta och försöksomgång sammanställts hur stor andel 
av plattans sättning som uppmätts på respektive mätnivå i jorden. 
Angivna värden avser de sättningar som uppmätts för högsta på
lagda last på respektive platta i varje försöksomgång och första 
gången denna last uppnåtts, dvs före eventuella av- och pålast
ningar. 

Genom att jordskruvarna till den övre nivån i jorden placerades 
utanför den minsta provplattan (platta 4) och dessa mätningar 
ej är jämförbara med övriga mätningar har mätresultaten från 
nivå 1 utelämnats i redovisningen för platta 4. 
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Sättning i %av plattans 

Försök Nivå 1 Nivå 2 
0,75•B 1 ,50·B 

Platta 2 omg 1 27 6 

omg 2 28 6 

qmax 46 15 

Platta 3 omg 1 40 . 6 
omg 2 40 9 
omg 3 37 11 

Platta 4 omg 1 - 5 
omg 2 - 16 

Platta 5 omg 1 38 7 
omg 2 49 12 

medel 36 9 

Tabell 16. Förhållande mellan på respektiva nivå uppmätt sätt
ning och plattans sättning i de olika försöken ut
tryckt i procent av plattans totala sättning. 

De i Tabell 16 angivna värdena visar att med ökande kontakttryck 
en ökande andel av plattans totala sättning erhålls från jorden 

under respektive mätnivå. I Figur 19 visas fördelningen av sätt
ningarna i jorden under provplattorna. 
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MÄTNIVÅNS SÄTTNING I% AV PLATTANS 

oO 17 50 100 

I 
I 

/
_/ 

/
<( 

/I
l /<( 
...J / 

~ 0,758m 
l ~ 1----l GRÄNSER FÖR 

:::> ! / UPPMÄTTA VÄRDEN 
0: 
UJ 
Cl I/
:::> 
z 

1/ 
0. - ---fMEDEL 
:::> Ia I 

I 
1,SBm rf--➔ 

Figur 19. Procentuell fördelning av sättningarna på olika 
relativa djup i jorden under plattorna. 
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9. JÄMFöRELSE MELLAN BERÄKNADE OCH MÄTTA SÄTTNINGAR 

Beräknade och mätta sättningar framgår för respektive platta av 
diagram i Bilaga 8:1-8:7 där resultaten sammanställts. 

I det följande görs en jämförelse mellan beräknade och uppmätta 
sättningar inom de spänningsintervall sättningarna beräknats, 
dvs upp till ett kontakttryck mellan platta och jord på 2 ä 3 ggr 
det tillåtna värde som erhålls enligt VV Bronormer. 

Plattorna behandlas i det följande i växande storleksordning, 
dvs i samma ordning som de provbelastats. 

Platta_4_{01 55_x_01 65_m) (Bilaga 8:4) 

Sättningarna som erhölls under den första belastningsomgången 
(max kontakttryck 110 kPa) är under upplastningsskedet mindre än 
beräk~ade sättningar oavsett beräkningsmetod. Slutsättningen som 
erhölls efter de 20 av- och pålastningarna mellan 110 och 55 kPa 
stämmer i stort överens med den sättning som beräknats enligt 
Menard men är betydligt mindre än de sättningar som beräknats med 
övriga metoder. 

Aterupplastningen i den andra lastomgången gav sättningar hos plat
tan som för kontakttryck mellan 110 och 300 kPa (max för beräkning) 
är något mindre än beräknade. Närmast i överensstämmelse med mätta 
värden kommer de som beräknats enligt Menard. 

_________________ 1 __ _Platta 2 (1, 1 x 1 3 m) (Bilaga 8: 1) 

Första belastningsomgången har genomförts upp till ett maximalt 
grundtryck av 220 kPa. Uppmätta sättningar under upplastningen 
är klart mindre än beräknade. Efter de 20 cykliska av- och på
lastningarna mellan 220 och 110 kPa har uppmätts en slutsättning 
som nära överensstämmer med den som beräknats enligt Menard. 

Vid den andra belastningsomgången som genomfördes till ett största 

kontakttryck av 1330 kPa uppmättes sättningar i spänningsinter
vallet 220-500 kPa som i stort överensstämmer med de som beräknats 
enligt Menard. Dessa sättningar är betyd1igt mindre än de som 
beräknats med andra metoder. 
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Platta_5_(1,6_x_1,8_m) (Bilaga 8:5) 

Under upplastningen i den första omgången till största kontakt
trycket 350 kPa erhölls mindre sättningar än de som beräknats. 
Närmast i överensstämmelse kommer värden beräknade enligt 

Menard (Figur 20). 

Efter de 20 cykliska laständringarna mellan 350 och 175 kPa er
hölls en slutsättning vid övre lastnivån som något översteg den 
enligt Menard beräknade. Avvikelsen från vad som beräknats med 
andra metoder är stor. 

I den andra belastningsomgången har under hela försöket uppmätts 
sättningar som är något större än de enligt Menard·beräknade. 
Efter de cykliska av- och pålastningarna mellan 555 och 280 kPa 
har erhållits en slutsättning som är betydligt större än den 
som beräknats enligt Menard. S1utsättningen vid kontakttrycket 
555 kPa överensstämmer vä1 med den som beräknats enligt De Beer. 
Denna beräkningsmetod ger också god överensstämmelse med uppmätta 
sättningar under den fortsatta stegvisa upplastningen till 660 kPa. 
Med övriga metoder har upp till denna lastnivå beräknats större 
sättningar än vad som mätts. 

PÅFÖRD BELASTNING, kPa 

200 Qtill 400 600 800 

- MENAR □ 
• • DE BEER 
o---o PARRY 

. ,.__ __,. SCHMERTHANNt=0,1 ÅR 
o---o SCHULTZE-SHERIF 
----" ÖDOHETER 

E 
E 

Figur 20. Samband mellan belastning och beräknade sättningar 
samt uppmätta sättningar vid lastförsök, platta 
1,60x1,80m. 
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___________ i _________ _Platta 3 (2 3 x 2,5 m) (Bil aga 8: 2) 

Vid den första belastningsomgången erhölls under den stegvisa 
upplastningen till max 350 kPa sättningar som i stort stämmer 
överens med de som beräknats enligt Menard. Dock är den upp
mätta sättningen vid denna plattstorlek större än den beräknade, 
vilket inte varit fallet för de mindre plattorna. 

Den andra omgången med 10 cykliska av- och pålastningar mellan 
350 och 175 kPa gav en slutsättning vid övre lastgränsen som 
är ca 60% större än den enligt Menard beräknade som i sin tur 
är betydligt mindre än de som beräknats med övriga metoder. 

Den tredje belastningsomgången har efter 20 cykliska av- och på
lastningar mellan lastgränserna 435 och 217 kPa gett en slut
sättning som nära nog överensstämmer med de som beräknats på 
basis av sonderingsresultaten. Minst avvikelse mellan mätt slut
sättning och b~räknad erhålls med De Beer 1 s metod. Samma för
hållande gäller också för mätta och beräknade sättningar upp 
till den slutliga maximala belastningen efter stegvis upplast
ning på plattan, 500 kPa. 

Platta 1 och 6 (2,0 x 3 0 m) (Bilaga 8:6, 8:7)-----------------------2----
De mätta sättningarna hos ändfundamenten visar att jorden under 
platta 1 är något styvare än under platta 6, dvs mindre sättningar 
har erhållits för platta 1. Vid beräkningen av sättningarna för 
dessa plattor har ingen skillnad i jordförhållandena förutsatts, 
trots att spetstrycksonderingarna antyder en viss sådan skillnad. 

Under montaget av mothållet har mätts sättningar som nära nog 
överensstämmer med de beräknade enligt Menard. För platta 1 har 
mätts något mindre sättningar än vad som beräknats under hela 
upplastningen. För platta 6 var de mätta sättningarna under 
senare delen av upplastningen vid montaget något större än de 
som beräknats enligt Menard. övriga beräkningsmetoder ger i last
intervallet (0-300 kPa) betydligt större sättningar än de som 
uppmätts under upplastningen. 
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Under försöken på provplattorna har både platta 1 och 6 utsatts 

för ett flertal 11 lastförsök 11 som lett till varierande grundtryck. 
Försöken på provplattorna men också varaktigheten för den maxi

mala lasten på fundamenten har påtagligt ökat sättningarna hos 
fundamenten efter det att montaget av mothållet var klart - jäm
för Figur 17. 

Slutsättningen hos platta 1 har nått ett värde som ligger unge
fär mitt emellan det som beräknats enligt Menard och dB enligt 
De Beer och Parry. Slutsättningen hos platta 6 överensstämmer 
i stort med värden beräknade enligt De Beer och Parry. De övriga 
beräkningsmetoderna har gett större värden än de slutsättningar 
som uppmätts hos fundamenten. 

Effekt_av_belastningstid_och_lastväxlingar 

De använda beräkningsmetoderna förutom Schmertmanns ger sättnings
värden efter lång tid, ca 10 år. I Schmertmanns formel ingår en 
tidsfaktor som ger möjlighet att bestämma sättningen vid en viss 
tid> 0,1 år. I kap 6.2 beräknade värden gäller vid 0,1 år. 

För att kunna jämföra de mätta och beräknade sättningarna kan det 
därför vara av intresse att omräkna försöksresultaten, som upp
nåtts inom ca 24 h vid varje belastningsomgång, till värden gäl
lande vid tiden 0,1 år respektive 10 år. 

Figur 21 visar kvoten uppmätt/beräknad sättning för plattorna vid 
tillåtet grundtryck som funktion av plattbredden. Som uppmätt 
sättning har härvid valts värden registrerade första gången detta 
grundtryck uppnåtts och värden efter 20 cykler, därav intervall
angivelserna i Figur 21. För platta 2,30 x 2,50 m har kvoten be

räknats vid grundtrycket 0,75 x qtill beroende på belastnings
metodiken. Vidare har sättningsvärdet för 20 cykler extrapolerats. 

I Figur 22 redovisas kvoten uppmätt/beräknad sättning vid 40 dygn. 
För fundamenten för mothållet (plattorna 1 och 6) anges medelvärdet. 
För provplattorna har sättningarna extrapolerats med hänsyn till 
sättningarnas tillväxt med tiden med ledning av Figur 17 så att 
uppmätt sättning första gången tillåtet grundtryck nåtts ökats 
med 50%. För plattorna 1 och 6 har som ekvivalent kvadratisk 

plattbredd satts Bm = ✓2x3 = 2,45 m. 
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Figur 21. Samband mellan plattbredd och uppmätt/beräknad 
sättning vid tillåtet grundtryck. Uppmätt sätt
ning före respektive efter 20 lastcykler. Inter
vallet anger kvotens värde före respektive efter 
20 belastningscykler. 
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Figur 22. Samband mellan plattbredd och sättning efter 40 dygn/ 
beräknad sättning vid tillåtet grundtryck. För prov
plattorna har sättningarna extrapolerats med ledning 
av sättningsutvecklingen med tiden för fundamenten för 
mothå 11 en. 
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Ur Figur 21 och 22 framgår att förhållandet uppmätt/beräknad sätt
ning baserad på sonderingsresultat synes relativt oberoende av 
plattbredden medan kvoten ökar med plattbredden för beräkningar 
baserade på pressometerresultat. Vid bedömning av relevansen hos 
beräkningsmetoderna måste beaktas att sättningarna efter lång tid 
blir större än 40-dygnsvärdena. 

Enligt Schmertmann kan tidseffekten beräknas med korrektions

faktorn c2 

C2 = 1 + 0,2·log tid(år)
0,1 

För tiden= 0,1 år blir c2 = 1 och vid tiden= 10 ~r blir c2 = 1,4. 

De sonderingsbaserade metoderna exklusive Schmertmanns ger en
ligt Figur 22 ett medelvärde på kvoten uppmätt/beräknad sätt-
ning vid tiden 0,1 år lika med 0,71. Om de uppmätta sättningarna 
följer en tidsutveckling enligt Schmertmann till tiden 10 år er
håller kvoten i stället värdet 0,99. Detta innebär att beräknings
metoderna enligt De Beer, Parry och Schultze-Sherif under förut
sättning att extrapoleringarna är riktiga väl kan användas för att 
beräkna sättningarna efter lång tid. Metoden enligt Menard ger för 
små sättningar för att gälla vid 10 år, som formeln anges gälla 
för. Enligt Schmertmann erhålls här slutsättningar vid 10 år som 
är ca 40% för stora. Enligt De Beer (1965) blir beräknade sätt
ningar (10 år) enligt kap 6.3 i medeltal dubbelt så stora som de 
mätta. Resultatet enligt ovan motsäger detta. 

10. JÄMFÖRELSE MELLAN BERÄKNAD OCH UPPMÄTT BÄRFöRMAGA 

De i kap 7.2 och Tabell 13 redovisade värdena på beräknad bär
förmåga kan antas motsvara en last på respektive platta som helt 
utnyttjar jordens effektivspänningsparametrar c' och~• längs 
utbildade brottytor. Vid uppnådd bärförmåga erhålls stora sätt
ningar (i princip oändligt stora) utan att lasten behöver öka 
i storlek (plasticering). 
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Vid här utförda belastningsförsök har ej ens vid den minsta 
plattan vid det maximala grundtrycket 1400 kPa erhållits ett 
samband mellan påförd last och sättning, som visar att maximal 
bärförmåga enligt ovan nämnda kriterium har uppnåtts. 

Försöket med minsta plattan (0,55x0,65 m) visar att bärförmågan 
underskattas vid beräkning enligt danska normen och enligt 
Meyerhof . 1 s metoder.Möjligen kan värdet enligt Menard motsvara 
brottbärförmågan. 

Resultatet för plattan 1,1 x 1 ,3 m visar att danska normen och 
Meyerhofs metod baserad på SPT-resultat även här underskattar 
bärförmågan. Att döma av last-deformationskurvans form kan 

\

Meyerhofs metod utgående från resultat av spetstrycksondering 
för denna platta möjligen ge rätt storlek på bärförmågan. Menards 
metod överskattar i så fall denna. 

Plattan 1 ,6 x 1,8 m har som mest belastats till 660 kPa. Lägsta 
beräknade bärförmåga är 940 kPa (danska normen). Möjligen kan 
detta värde samt Meyerhofs metod baserad på SPT-resultat (970 kPa) 
i detta fall anses motsvara plattans bärförmåga eller något över
skrida denna. övriga metoder leder då till en överskattning härav. 

För den största provplattan, 2,3 x 2,5 m, gäller om man försöker 
extrapolera last-deformationskurvan för hela försöksprogrammet 
til1 större kontakttryck än nu nyttjade 500 kPa att bärförmågan 
torde kunna vara 600 ä 700 kPa. Samtliga beräknade värden inne
bär då en överskattning av plattans sättning. 

Ändfundamenten har belastats till för låga värden på kontakt
trycket i förhållande till beräknade brottvärden för att någon 
säker bedömning skall kunna ske. En grov uppskattning är dock 
att de lägsta beräknade värdena (danska normen och Meyerhof/SPT) 
kan vara den bästa bedömningen av bärförmågan. 
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11. SLUTSATSER 

11.1 Beräkning av sättningar 

De använda metoderna för beräkning av sättningar leder till 
olika resultat. Genomgående har beräkningarna enligt Menard lett 
till de minsta sättningsvärdena. Beräkningar som baseras på son
derings resultat (TrS, SPT; HfA) har gett sättningsvärden som 

är sinsemellan av samma storlek och relativt väl överensstämmande 
i spänningsintervall upp till och strax över tillåtet värde på 
kontakttrycket mellan platta och jord enligt VV Bronormer. över
ensstämmelsen mellan De Beer's, Parry's och Schultze-Sherif's 
metoder ökar med ökande plattstorlek. De på basis av ödometer
försök beräknade sättningarna har genomgående blivit mycket 
större än de som beräknats med andra metoder. 

~ 

De utförda belastningsförsöken visar att uppkommande sättningar 
är starkt beroende av belastningsprogrammet, lastens mäktighet 
samt förekomsten av cykliska belastningar. Den slutsättning som 
uppnås vid ett visst grundtryck, beror i hög grad på antal 
cykliska av- och pålastningar samt laständringsafu~lituden. 

De sättningar, som mätts hos plattorna under försöken, stämmer 
under den initiella stegvisa upplastningen till tillåtna kon
takttryck väl överens med de som beräknats enligt Menard. De 
sättningar som plattorna erhållit under resten av försöken visar 
med ökande plattstorlek allt större avvikelse från de sätt
ningsvärden som beräknats på basis av pressometermätningar. 

Upprepade lastväxlingar på plattorna har lett till sättningar som 
vad gäller de mätta slutsättningarna före slutlig avlastning har 
en bättre överensstämmelse med de som beräknats utifrån sonde
ringsresultat. Bästa överensstämmelsen gäller härvid för De Beer's, 
Parry's och Schultze-Sherif's metoder. 

De sättningar som beräknats utgående från ödometerförsöken har 

i samtliga fall gett värden som är betydligt större än de upp
mätta vilket får tillskrivas provernas störning. 
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11.2 Effekt av tid- och lastväxlingar 

De genomförda försöken ger viss möjlighet att utvärdera en lång
tisssättning för en tidsrymd av exempelvis 10 år. Lastförsöken 
visar under en mätperiod för stöden till mothållet på 0,1 år att 
sättningarna tillväxer med ca 50% räknat på de initiella sätt

ningar som erhållits när maximalt kontakttryck (qtill) första 
gången uppnåtts. I detta fall inkluderar ökningen effekten av 
både belastningstid och upprepade av- och pålastningar med olika 
amplituder. ökningen i sättning av 20 cykliska av- och pålast
ningar har i dessa försök mätts till ca 25% av initiellt värde, 

då kontakttrycket vid övre lastgränsen underskrider 1 ,5 x qtill 
och laständringsamplituden är lika med 50% av övre lastgränsen. 

11.3 Sättningarnas fördelning mot djupet 

Försöken visar vidare att i medeltal ca 90% av en plattas totala 
sättning beror av kompression av jorden intill djupet 1,5 x platt
bredden under p1attan. Drygt 60% av plattans sättning sker till 
följd av kompression inom jorddjupet 0,75 x plattbredden. 

11.4 Beräkning av bärförmåga 

De använda metoderna för beräkning av plattornas bärförmåga ger 
betydande olikheter i resultaten. För den minsta plattan varie
rar brottbärförmågan mellan 0,34 och 3,09 MPa medan den för 
ändfundamenten varierar mellan 0,53 och 2,33 MPa. Sannolikt be
ror dessa stora olikheter på olika definitioner av vad som avses 
med bärförmåga. Om man här utgår från att bärförmågan motsvarar 
det fall då skjuvmotståndet i jorden är fullt mobiliserat kommer 
beräkningsmetoderna att underskatta bärförmågan för de mindre 
plattorna samt överskatta eller ge rimliga värden för de större 
plattorna. Eftersom plattorna ej drivits till så stora deforma
tioner som skulle motsvara brott är det dock svårt att dra några 
riktiga slutsatser härom. 
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BILAGA 3 
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Prov från 3,15 m under markytan. övervägande kvarts, något 

fältspat. Väl rundade korn. 

1 mm 

~i~~-~- fi~-~~-6,25 m und~r markytan. Kvarts och fältspat dominerar 
lika proportioner. Rundade och kantiga korn. i 
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Ur Figur 21 och 22 framgår att förhållandet uppmätt/beräknad sätt
ning baserad på sonderingsresultat synes relativt oberoende av 
plattbredden medan kvoten ökar med plattbredden för beräkningar 
baserade på pressometerresultat. Vid bedömning av relevansen hos 
beräkningsmetoderna måste beaktas att sättningarna efter lång tid 
blir större än 40-dygnsvärdena. 

Enligt Schmertmann kan tidseffekten beräknas med korrektions

faktorn c2 

C2 = 1 + 0,2·log tid(år)
0,1 

För tiden= 0,1 år blir c2 = 1 och vid tiden= 10 ~r blir c2 = 1,4. 

De sonderingsbaserade metoderna exklusive Schmertmanns ger en
ligt Figur 22 ett medelvärde på kvoten uppmätt/beräknad sätt-
ning vid tiden 0,1 år lika med 0,71. Om de uppmätta sättningarna 
följer en tidsutveckling enligt Schmertmann till tiden 10 år er
håller kvoten i stället värdet 0,99. Detta innebär att beräknings
metoderna enligt De Beer, Parry och Schultze-Sherif under förut
sättning att extrapoleringarna är riktiga väl kan användas för att 
beräkna sättningarna efter lång tid. Metoden enligt Menard ger för 
små sättningar för att gälla vid 10 år, som formeln anges gälla 
för. Enligt Schmertmann erhålls här slutsättningar vid 10 år som 
är ca 40% för stora. Enligt De Beer (1965) blir beräknade sätt
ningar (10 år) enligt kap 6.3 i medeltal dubbelt så stora som de 
mätta. Resultatet enligt ovan motsäger detta. 

10. JÄMFöRELSE MELLAN BERÄKNAD OCH UPPMÄTT BÄRFöRMAGA 

De i kap 7.2 och Tabell 13 redovisade värdena på beräknad bär
förmåga kan antas motsvara en last på respektive platta som helt 

~1utnyttjar jordens effektivspänningsparametrar c' och längs 
utbildade brottytor. Vid uppnådd bärförmåga erhålls stora sätt
ningar (i princip oändligt stora) utan att lasten behöver öka 
i storlek (plasticering). 



52 

Vid här utförda belastningsförsök har ej ens vid den minsta 

plattan vid det maximala grundtrycket 1400 kPa erhållits ett 

samband mellan påförd last och sättning, som visar att maximal 
bärförmåga enligt ovan nämnda kriterium har uppnåtts. 

Försöket med minsta plattan (0,55x0,65 m) visar att bärförmågan 

underskattas vid beräkning enligt danska normen och enligt 

Meyerhof.1 s metoder.Möjligen kan värdet enligt Menard motsvara 
brottbärförmågan. 

Resultatet för plattan 1,1 x 1,3 m visar att danska normen och 

Meyerhofs metod baserad på SPT-resultat även här underskattar 

bärförmågan. Att döma av last-deformationskurvans form kan 
~ 

Meyerhofs metod utgående från resultat av spetstrycksondering 
för denna platta möjligen ge rätt storlek på bärförmågan. Menards 

metod överskattar i så fall denna. 

Plattan 1,6 x 1,8 m har som mest belastats till 660 kPa. Lägsta 
beräknade bärförmåga är 940 kPa (danska normen). Möjligen kan 
detta värde samt Meyerhois metod baserad på SPT-resultat (970 kPa) 

i detta fall anses motsvara plattans bärförmåga eller något över
skrida denna. övriga metoder leder då till en överskattning härav. 

För den största provplattan, 2,3 x 2,5 m, gäller om man försöker 
extrapolera last-deformationskurvan för hela försöksprogrammet 

til1 större kontakttryck än nu nyttjade 500 kPa att bärförmågan 

torde kunna vara 600 å 700 kPa. Samtliga beräknade värden inne
bär då en överskattning av plattans sättning. 

Ändfundamenten har belastats till för låga värden på kontakt
trycket i förhållande till beräknade brottvärden för att någon 
säker bedömning skall kunna ske. En grov uppskattning är dock 

att de lägsta beräknade värdena (danska normen och Meyerhof/SPT) 
kan vara den bästa bedömningen av bärförmågan. 
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11. SLUTSATSER 

11.1 Beräkning av sättningar 

De använda metoderna för beräkning av sättningar leder till 
olika resultat. Genomgående har beräkningarna enligt Menard lett 
till de minsta sättningsvärdena. Beräkningar som baseras på son
deringsresultat (TrS, SPT, HfA) har gett sättningsvärden som 

är sinsemellan av samma storlek och relativt väl överensstämmande 
i spänningsintervall upp till och strax över tillåtet värde på 
kontakttrycket mellan platta och jord enligt VV Bronormer. över
ensstämmelsen mellan De Beer 1 s, Parry 1 s och Schultze-Sherif 1 s 
metoder ökar med ökande plattstorlek. De på basis av ödometer
försök beräknade sättningarna har genomgående blivit mycket 
större än de som beräknats med andra metoder. 

~ 

De utförda belastningsförsöken visar att uppkommande sättningar 
är starkt beroende av belastningsprogrammet, lastens mäktighet 
samt förekomsten av cykliska belastningar. Den slutsättning som 
uppnås vid ett visst grundtryck, beror i hög grad på antal 
cykliska av- och pålastningar samt laständringsafuplituden. 

De sättningar, som mätts hos plattorna under försöken, stämmer 
under den initiella stegvisa upplastningen till tillåtna kon
takttryck väl överens med de som beräknats enligt Menard. De 
sättningar som plattorna erhållit under resten av försöken visar 
med ökande plattstorlek allt större avvikelse från de sätt
ningsvärden som beräknats på basis av pressometermätningar. 

Upprepade lastväxlingar på plattorna har lett till sättningar som 
vad gäller de mätta slutsättningarna före slutlig avlastning har 
en bättre överensstämmelse med de som beräknats utifrån sonde
ringsresultat. Bästa överensstämmelsen gäller härvid för De Beer 1 s, 
Parry 1 s och Schultze-Sherif 1 s metoder. 

De sättningar som beräknats utgående från ödometerförsöken har 
i samtliga fall gett värden som är betydligt större än de upp
mätta vilket får tillskrivas provernas störning. 
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11.2 Effekt av tid- och lastväxlingar 

De genomförda försöken ger viss möjlighet att utvärdera en lång
tisssättning för en tidsrymd av exempelvis 10 år. Lastförsöken 
visar under en mätperiod för stöden till mothållet på 0,1 år att 
sättningarna tillväxer med ca 50% räknat på de initiella sätt
ningar som erhållits när maximalt kontakttryck (qtill) första 
gången uppnåtts. I detta fall inkluderar ökningen effekten av 
både belastningstid och upprepade av- och pålastningar med olika 
amplituder. ökningen i sättning av 20 cykliska av- och pålast
ningar har i dessa försök mätts till ca 25% av initiellt värde, 

då kontakttrycket vid övre lastgränsen underskrider 1,5 x qtill 
och laständringsamplituden är lika med 50% av övre lastgränsen. 

11.3 Sättningarnas fördelning mot djupet 

Försöken visar vidare att i medeltal ca 90% av en plattas totala 
sättning beror av kompression av jorden intill djupet 1,5 x platt
bredden under p1attan. Drygt 60% av plattans sättning sker till 
följd av kompression inom jorddjupet 0,75 x plattbredden. 

11.4 Beräkning av bärförmåga 

De använda metoderna för beräkning av plattornas bärförmåga ger 
betydande olikheter i resultaten. För den minsta plattan varie
rar brottbärförmågan mellan 0,34 och 3,09 MPa medan den för 
ändfundamenten varierar mellan 0,53 och 2,33 MPa. Sannolikt be
ror dessa stora olikheter på olika definitioner av vad som avses 
med bärförmåga. Om man här utgår från att bärförmågan motsvarar 
det fall då skjuvmotståndet i jorden är fullt mobiliserat kommer 
beräkningsmetoderna att underskatta bärförmågan för de mindre 
plattorna samt överskatta eller ge rimliga värden för de större 
plattorna. Eftersom plattorna ej drivits till så stora deforma
tioner som skulle motsvara brott är det dock svårt att dra några 
riktiga slutsatser härom. 
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