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1. SAMMANFATTNING 

Syftet med detta projekt, som i fält genomfördes 1983, har va
rit att med hjälp av belastningsförsök på stora plattor söka 
klarlägga vilka undersöknings- och beräkningsmetoder som kan 
användas för beräkning av plattors sättning och bärförmåga 

friktionsjord. Försöken utgör ett komplement till tidigare 
undersökningar vid broar i fu11 skala samt belastningsförsök 
på stora plattor på institutets provfält i Linköping 1982. 

Den nu utförda försöksserien har utförts vid A1bysjön i Fittja, 
SV Stockholm, där jorden utgörs av löst lagrad sand och mo 
under grundvattenytan. För bestämning av jordens geotekniska 
egenskaper har följande undersökningar genomförts: Viktsonde
ring, spetstrycksondering, SPT-försök, hejarsondering (HfA), 
pressometerförsök. provtagning med standardkolvborr samt labo
ratorieförsök. 

Provbelastning utfördes på fyra provplattor med dimensionerna 
0,55 x 0,65, 1,10 x 1,30, 1,60 x 1,80 och 2,30 x 2,50 m. Som 
mothåll användes en mängd (3 MN) betongpålar upplagda på stål
balkar som i sin tur bars av två ändfundament med plattstor
leken 2,4 x 3,6 respektive 2,8 x 4,2 m. 

Belastningarna på provplattorna påfördes med en hydraulisk 
domkraft medan lastens storlek på plattan bestämdes med en 
elektrisk tryckgivare. Rörelserna hos plattorna kunde mätas 
kontinuerligt under försökets gång med elektriska rörelsegivare 
kopplade till en programmerad bordsdator. Förutom rörelserna 
hos plattans överkant mättes rörelserna också på jordskruvar 
nedförda 0,4, 0,6, 1,0 och 2,0 ggr plattbredden vid respek
tive försök. Vidare mättes med mätklockor de totala sättning
arna hos upplagsfundamenten för mothållet. 

Belastningen på provplattorna påfördes stegvis primärt upp 
till tillåtet kontakttryck enligt Vägverkets Bronormer. På 
tre av provplattorna utfördes härefter cykliska på- och avlast
ningar och därefter ytterligare stegvis pålastning till maxi
malt mobiliserbar last för respektive platta. Härigenom blev 
kontakttrycket som mest 0,59 MPa för den minsta plattan och 
0,17 MPa för det största ändfundamentet. 

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

Följande sättningsberäkningsmetoder har använts: Schmertmanns 
metod, De Beers metod, Schultze-Sherifs metod, Parrys metod 
samt Menards metod. Beräkningsresultaten visar att metoderna 
sinsemellan ger tämligen väl överensstämmande sättningar. 

Beräkningarna av plattornas bärförmåga (tillåten grundpåkän
ning eller grundpåkänning vid brott) har utförts enligt föl
jande metoder: Vägverkets Bronormer, Svensk Byggnorm 1980, 
Meyherhofs metod baserad på spetstrycksondering eller SPT-för
sök samt enligt Menards metod. Resultaten av dessa beräkningar 
visar på stora olikheter. Såt ex blev den tillåtna grundpå-
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känningen för den minsta plattan (0,55 x 0,65 m) 0,02 MPa en
ligt Svensk Byggnorrn medan den blev 0,16 MPa enligt Menards 
metod. För samma platta blev brottpåkänningen mellan 0,06 MPa, 
enligt Meyerhofs metod baserad på SPT-försök, och 0,47.MPa 
enligt Menards metod. 

Resultaten av belastningsförsöken visar att belastningens stor
lek, plattbredden, belastningstiden. antal cykliska på- och 
avlastningar samt avlastningarnas storlek har betydelse för 
vilken sättning som erhålls. Av försöken framgick exempelvis 
att 20 cykliska på- och avlastningar gav en relativ ökning 
av sättningarna med 15-25%, 50 cykler gav 20-25% och 100 cyk
ler mer än 32%. Den relativa öknin9en av sättningarna för änd
fundamenten under försöksperioden (ca 40 dygn) var hela 40 
respektive 60%. 

En jämförelse mellan beräknade och verkliga sättningar under 
förutsättning att de senare tillväxer med tiden enligt Schmert
mann visar att metoderna enligt Parry, Schultze-Sherif och 
Menard ger slutsättningar av rätt storlek för de större kva
dratiska provplattorna. De Beers och Schmertmanns metoder över
skattar här lån9tidssättningarna med ca 30%. För de rektangu
lära plattorna {ändstöden) ger Schmertmanns metod slutsätt
ningar av rätt storlek under det att de övriga metoderna under
skattar dessa. Som mest sker detta enligt Schultze-Sherifs 
metod med ca 40%. 

En jämförelse mellan beräknad och uppmätt bärförmåga låter 
sig inte göras eftersom något absolut brottvärde genom full
ständig plasticering ej erhållits för någon av plattorna. En 
jämförelse mellan beräknad bärförmåga vid brott och maximala 
kontakttryck vid belastningsförsöken antyder dock att beräk
ningsmetoderna underskattar bärförmågan för plattorna. 

Resultaten av sättningsmätningarna på olika djup under plat
torna visar att 95% av sättningarna sker till följd av kompres
sion i jorden ned till 2,0 ggr plattbredden medan 75% sker 
ned till 1,0 ggr plattbredden. 
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2. SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 

Syftet med detta projekt har i första hand varit att genom 
belastningsförsök på stora plattor i fält med mätning av upp
kommande sättningar utreda olika undersöknings- och beräknings
metoders tillämpbarhet vid sättningsberäkning för plattfunda
ment grundlagda i friktionsjord. Dessutom har plattornas bär
förmåga beräknats efter ett antal metoder och resultaten där
av jämförts. De i denna rapport redovisade försöken utgör en 
del av ett större forskningsarbete som genomförs vid SGI i 
samarbete med Vägverket. 

Tidigare har i en litteraturstudie ställts samman utländska 
metoder för beräkning av plattors sättning och bärförmåga i 
friktionsjord, Bergdah1 och Eriksson (1983). 

Beräkningsmetodernas användbarhet har härefter undersökts för 
fyra broar där beräknade sättningsvärden jämförts med under 
längre och kortare tid uppmätta sättningar hos konstruktio
nerna. (Dalbrobron i Vänersborg - SGI dnr 1-183/77, Åstorp 
- SGI dnr l-231/79, Kolari - SGI dnr 1-276/80 och Älvsbyn -
SGI dnr 1-276/80). Dessa undersökningar har ej givit erforder
ligt underlag för den avsedda bedömningen bl a beroende på 
oklara belastningsförhållanden. 

Som ett komplement till denna försöksserie på brokonstruktio
ner har det setts som önskvärt att utföra en serie belastnings
försök på stora plattor där jordförhållandena är väl kända 
och en noggrann mätning av plattornas sättning och lasten på
plattorna varit möjligt. 

Under januari och februari 1982 utfördes en första omgång be
lastningsförsök på fyra betongplattor grundlagda på fast frik
tionsjord. Försöken utfördes på SGI:s provfält Kolbyttemon 
i Linköping, (SGI dnr 1-272/81). 

Under maj 1983 utfördes en andra omgång belastningsförsök på 
fyra betongplattor med samma mått som vid Kolbyttemon. Denna 
försöksomgång utfördes vid Albysjön, Fittja med grundläggning 
av plattorna i lös friktionsjord i nivå med grundvattenytan. 

För att något bättre kunna skilja effekterna på sättningsför
loppet av belastningstid respektive cykliska på- och avlast
ningar gjordes inför försöken vid Fittja en viss förändring 
av belastningsprogrammet jämfört med programmet vid Kolbytte
mon. Tyvärr kunde belastningstiden inte utökas i önskvärd om
fattning på grund av ett brobygge på platsen, som framgår ne
dan. 

Denna rapport redovisar resultaten från undersökningar, beräk
ningar och belastningsförsök i Fittja. 

Försöken har finansierats av Vägverket (TUg) och SGI. 
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3. FÖRSÖKSPLATS 

3.1 Försöksplatsens läge 

Försöken är utförda vid Albysjöns norra ände i Fittja, ca 20 
km sydväst om Stockholm, inom Tullingestråkets isälvsavlagring. 
Provplatsen är belägen intill Masmovägen på dess västra sida 
mot sjön i läget för ny bro över Masmovägen på anslutning mel
lan väg 588 och Glömstavägen. 

3.2 Jordförhållanden allmänt 

Markytan vid provplatsen var vid tiden för försöken i stort 
horisontell mellan Masrnovägen och Albysjöns strand och belä
gen ca 1,5 m över sjöns medelvattenyta. +0,32 (RAK). Detta 
område utgjordes tidigare av tomtmark. 

Ytligt bestod jorden till ca 0,5 m djup av ett matjordstäcke 
och fyllning. Härunder utgörs jorden av utsva11ade finsediment, 
till övervägande del mo och sand med inslag av mjäla och lera 
som linser, varunder följer isälvsmat~rial (övervägande sand 
och grus) med mycket stor mäktighet.*} Andra undersökningar 
i området har visat att denna mäktighet uppgår till mer än 
50 m i området. 

Jordlagerföljden och -egenskaperna inom provytan framgår av 
bifogade ritningar (Ritn 1-4) och laboratorieprotokoll (BILAGA 
2-4) och kan sammanfattas enligt följande (resultat av sonde
ringar och provtagning under förekommande fyllning eller mat
jord). 

Jorden består huvudsakligen av sand och mo som till 8 a 10 m 
djup är lös till medelfast. Jordens fasthet ökar med djupet 
och är enligt Vägverklets klassificering fast från ca 15 m 
djup (>30 hv/0,2 m). På djup mellan 1 och 4 m under ursprung
lig markyta finns inslag av mjäla- och lerlinser. Inslag av 
grus förkeommer på djup större än 15 m. 

Vattenkvoten hos upptagna prover varierar mellan 11 och 29%. 
Skrymdensiteten hos de med kolvborr tagna proverna har ej kun
nat bestämmas pga ofullständigt fyllda provhylsor. 

Grundvattennivån vid försöksplatsen överensstämmer med rådande 
vattenstånd i Albysjön. Under fältundersökningsarbetet (feb
mars -83) var grundvattennivån lika med sjöns medelvattenyta, 
+0,3. Under belastningsförsöken (maj -83) låg grundvattenytan 
ca 0,2 m högre, dvs på nivån +0,5. 

*) I denna rapport använda jordartsbeteckningar hänför sig 
till Svenska Geotekniska Föreningens system från år 1953. 
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4. JORDENS GEOTEKNISKA EGENSKAPER 

4.1 Utförda undersökningar 

Jordens geotekniska egenskaper har bestämts ur resultat från 
nedanstående undersökningar. · 

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

Spetstrycksondering typ Borros med kontinuerlig nedpres
ning av sonden enligt SGF standard. 

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

• Hejarsonderi ng en 1i gt SGF-standard metod HfA samt hejar
sondering med glappkopplin9 respektive lös uttryckbar 
kon, Bergdahl-Möller (1980). 

Pressometerundersökning typ Menard, GC. 

• Provtagning med kolvborr St I och II. 

• Laboratorieundersökningar avseende jordart (benämning), 
vattenkvot och kornstorleksfördelning. 

Marknivån inom försöksområdet avjämnades före försöken till 
nivån ca +1,70 (RAK). 

För jämförelse mellan underSökningsresultat har jorden under 
grundläggningsnivån för plattorna indelats i 2 m tjocka skikt 
enligt Figur 1. I det följande refereras till denna skiktin
delning. 
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Redovisade medelvärden för sonderingsmotstånd (kap 4.2-4.4) 
har beräknats på följande sätt. Ur uppmätta sonderingsresul
tat har för respektive sonderingshål medelvärden tolkats för 
skikt om 0,5-1,0 m. I denna bedömning har uppenbara extremvär
den orsakade av grusskikt eller stenar ej beaktats. För respek
tive sonderingsmetod har utifrån dessa tolkningar totala medel
värden beräknats av sonderingsmotståndet, jfr Bilaga 1:1-1:3. 

4.2 Resultat av viktsondering 

Friktionsjordens fasthet bestäms vid viktsondering genom anta
let erforderliga halvvarv för varje 0,2 m sjunkning. 

Resultaten av undersökningarna redovisas i Tabell 1. 

TABELL 1. Jordlagrens fasthet bestämd med viktsond. 

Jordl ager Medelvärde 
hv/0,2 m 

1 10 
2 7 
3 10 
4 11 
5 16 
6 23 
7 30 

Med ledning av sonderingsmotstånden kan friktionsjordens f~st
het enligt Bronormerna kap 03-224 bedömas som< medelfast*J 
för jordlager nr 2, medelfast för jordlager nr 1, 3, 4, 5 och 
6 och fast för lager 7. 

Enligt underlaget till Bronormerna motsvarar sonderingsmot
stånden i de olika skikten följande brottvärden på inre frik
tionsvinkeln: 

Skikt 1, 3 31°-35° 
Skikt 2 ( 33°)* 
Skikt 4, 5, 6, 7 35° 

Enligt Bergdahl (1984) kan jordens relativa fasthet och frik
tionsvinkel bestämmas ur resultat från viktsondering, Tabell 2. 

*) Bronormerna anger medelfast lagring för 10-30 hv/0,2 m, 
<10 hv/0,2 m behandlas ej. 
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TABELL 2. Bedömningar av jordens egenskaper baserade på vikt
sonderingsresultat. 

Jordl ager Relativ Inre friktions
fasthet vinkel ~ 0 

1 löst 31-32 
2 mycket löst 29-31 
3 löst 31-32 
4 löst 32-33 
5 löst 32-33 
6 
7 

l öst/mede lfas t 
medel fast 

33-35 
34-36 

4.3 Resultat av trycksondering 

Med en standardiserad elektrisk spetstrycksond typ Borras mättes 
spetsmotstånd i de olika jordlagren. Resultaten av undersökning
arna som medelvärden inom respektive skikt redovisas i Tabell 3. 

TABELL 3. Jordlagrens fasthet bestämda med spetstrycksond. 

Jord lager Spetstryck 
qc.MPa 

1 3,1 
2 3,3 
3 4,2 
4 4,7 
5 5,6 
6 6,6 
7 (8,5) 

Enligt internationell praxis (Bergdahl 1984) kan ur spetstryck
sonderingsresultaten bedömningar av jordens relativa fasthet 
och friktionsvinkel göras med beaktande av aktuell jord (mo, 
sand). Tabell 4. 

TABELL 4. Bedömningar av jordens egenskaper baserade på spets
trycksonderingsresultat. 

Jordlager Relativ Inre friktions-
~ofasthet vinkel 

1 löst 32-33 
2 löst 32-33 
3 löst 32-33 
4 löst 34-35 
5 medelfast 35-36 
6 medel fast 35-36 
7 medel fast 35-36 
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4.4 Resultat av hejar- och SPT-sondering 

Jordens fasthet bestämd med hejarsond redovisas som antal slag/ 
0,2 m sjunkning. Utöver det totala neddrivningsmotståndet redo
visas 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 (samtliga 3 borrhål) och dels 
även direkt som slag/0,2 m uppmätt med hjälp av en 0,20 m lång 
glappkoppling vid spetsen (2 borrhål). Det dynamiska spetsmot
ståndet N20 beräknas som skillnaden mellan totalmotståndet 
i slag/0,2 m (N20) och stångfriktionen direkt i sla~/0,2 m 
(glappkopp1ing) eller som 0,04 x vridmomentet i Nm (Bergdahl, 
Dahlberg, 1973). Utförda mätningar visar i detta fall ingen 
eller endast obetydlig skillnad mellan N20 och N20 {jfr Ta-
bell 5). 

En kombinerad statisk-dynamisk sonderingsmetod (i princip en 
konventionell HfA-utrustning försedd med en spets med vilken 
även statiska belastningsförsök kan utföras på vissa nivåer) 
användes i ett sonderingshål och resultaten från dessa försök 
redovisas i Tabell 5 som maximalt mobiliserat spetsmotstånd 
(qc) under maximalt 40 mm utpressning av spetsen. Angivna vär
den utgör medelvärden av i respektive skikt uppmätta värden. 
Sambandet mellan uppmätt spetsmotstånd och spetsrörelse fram
går av Figur 2 där resultaten från försök på 11 olika nivåer 
redovisas. 

Jordens fasthet bestämd med SPT-sondering (Standard Penetration 
Test) redovisas som antal slag/0,3 m sjunkning N3o). SPT-son
dering har utförts i ett borrhål och resultatet redovisas i 
Tabell 5. Tidigare erfarenheter har visat att spetsmotståndet 
från hejarsondering (N20) stämmer väl med (N30) från SPT-son
dering. Detta samband framgår också klart ur Tabell 5. 

TABELL 5. Jordlagrens egenskaper bestämda med hejarsond och 
SPT-försök (N20 och N20) är medelvärde från tre borr
hål, qc är medelvärde inom respektive lager från 
ett borrhål). 

HfA SPT 

Jordlager Totalt slag- Beräknat Maximalt N30 
motstånd spetsmotst spetsmotst 
N2o(sl/0,2 m) N2o(s1/0,2m) qc {MPa) (sl/0,3 m) 

1 3 3 2.0 5 
2 3 3 2,5 4 
3 5 5 3,3 5 
4 7 7 4,2 7 
5 9 9 4,3 7 
6 11 10 4,4 
7 14 12 6,6 
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Figur 2. Samband mellan spetsmotstånd 
och spetsrörelse vid statisk- -
dynamisk sondering. 
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Vanligtvis erhålls lägre värden ( 80%) för qc än för Qc enligt 
spetstrycksondering beroende på dels den lägre deformationshas
tigheten, dels på spetsens geometri (bl a större spetsarea) 
för HfA-utrustningen. I denna undersökning har qc uppmätts 
till 70-80% av Qc• 

Enligt internationell praxis (Bergdah1 1984) kan jordens egen
skaper bedömas ur HfA-resultat. Resultatet sammanfattas i Tabell 

TABELL 6. Bedömningar av jordens egenskaper baserade på HfA
resultat (Nzo). 

Jordl ager Relativ Inre friktions
fasthet vin kel 0 ° 

1 mycket läst 29-32 
2 mycket 1öst 29-32 
3 löst 31-32 
4 lös t/mede 1 fast 33-35 
5 löst/medel fast 34-36 
6 löst/medel fast 35-38 
7 mede1fast/fast 36-38 

4.5 Resultat av pressometerförsök 

Pressometerförsöken utfördes med mätcell ~60 mm i ett förbor
rat bentonitstabiliserat skruvborrhål. Utvärderade värden på 
pressometermoduler och nettogränstryck för försöken sammanfat
tas i Tabell 7. 

TABELL 7. Pressometerresultat, medelvärden inom respektive 
jordlager. 

Jordl ager Pressometermodul 
Epm (MPa) 

Nettogränstryck 
pi* (MPa) 

Epm/P·1 * 

1 1,6 0,4 5 
2 3,2 0.4 7 
3 4,2 0,6 7 
4 3,8 0,6 7 
5 3,3 0,7 5 

Baguelin et al (1978) anger kvoten EpmlPt till 4-7 för vatten
mättad mycket lös till lös sand (internationell fasthetsklassi
ficering). I denna undersökning har enskilda värden på nämnda 
kvot mellan ca 3 och 8 erhållits. Pt anges till 200-500 kPa 
vid lös sand och 500-1500 kPa vid medelfast/fast sand. Här 
har uppmätts 350-700 kPa. 

6. 
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Baguelin et al redovisar ett förslag av Menard (1970) enligt 
vilket man från nettogränstrycket kan bestämma effektivspän
ningsparametern ~'. Följande samband har föreslagits för lös 
vattenmättad jord: ~,_24 

4 (MPa)PT = 0,180 x 2 

Medelvärden på pf enligt TABELL 7 (0,4-0,7 MPa) ger~'~ 28,5-
320. 

4.6 Resultat av 1aboratoriebestämningar 

Resultat av laboratoriebestämningar på jord från de olika lag
ren har sammanställts i Tabell 8. 

TABELL 8. Resultat - laboratorieundersökningar. I bilaga 4 
redovisas resultat av utförda siktprovningar. 

Jord lager Benämning Vattenkvot 
w {%) 

1 M/S 17-29 
2 s 13-25 
3 M/S 11-22 
4 s 18-23 
5 Sm/S 15-24 
6 ~IS 19 
7 M 

Resultaten av de i Tabell 8 redovisade undersökningarna visas 
i Bilaga 2:1-2:4. 

Oensitetsbestämningar på naturligt lagrad jord har ej kunnat 
utföras på de upptagna proverna då dessa varit starkt störda. 
Densiteten vid lösaste och fastaste lagring har däremot be
stämts genom inpackningsförsök för prov från 3,0 och 5,0 m 
djup. Uppmätt torrdensitet för de båda proven bestämdes vid 
lösaste lagring till 1,46 t/m3 och 1,79 t/m3 vid fastaste lag
ring. 

4.7 Jämförelse mellan undersökningsresultat 

I Tabell 9 ges en sammanställning av de sonderingsmotstånd 
och deformationsmoduler som redovisats ovan (medelvärden för 
resp skikt). 
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TABELL 9. Sammanställning av undersökningsresultat. 

Jord- Jord- Vim TrS Stat- HfA SPT Pm 
lager art hv/0,2 m qc dyn, qc N20 N30 Epm 

MPa MPa sl/0,2 msl/0,2 m MPa 

1 
2 

M/S 
s 

10 
7 

3,1 
3,3 

2,0 
2,5 

3 
3 

5 
4 

1,6 
3,2 

3 M/S 10 4.2 3,3 5 5 4,2 
4 s 11 4,7 4,2 7 7 3,8 
5 Sm/S 16 5,6 4,3 9 7 3,3 
6 
-7 

Sm/S
M-

23 
30 

6,6 
(8,5) 

4,4 
6,6 

10 
12 

I Tabell 10 har sammanställts de fasthetsbedömningar som gjorts 
ovan på basis av erhållna sonderingsresultat. 

TABELL 10. Sammanställning av bedömd relativ fasthet. 

Jord-Jord- Bedömd relativ fasthet Fasthet enl 
lager art Brononnerna (Vim) 

TrS (qc) HfA (N20) Vim (hv/0,2 m) 

1 M/S löst mycket löst löst rnede 1 fast 
2 s löst mycket löst mycket l<lst < rnede lfast 
3 M/S löst löst löst medel fast 
4 s löst löst/rnede 1fast löst rnede 1 fast 

5 S.!!1_/S rnedelfast -"- löst rnede 1 fast 

6 5.!!1_!S medel fast -"- löst/rnede 1fast rnede 1 fast 

7 M medelfast rnede 1fast/fast rnede 1 fast fast 

Det framgår av Tabell 10 att man erhåller något olika resultat 
i fasthetsbedömningarna med de olika metoderna. Vid jämförel
sen bör beaktas att den av Bergdahl (1984) givna indelningen 
normalt endast gäller för sand. 

För inre friktionsvinkeln gäller att Bronormerna förutsätter 
en vinkel som överensstämmer relativt väl med bedömningar ur 
sonderingsresultat (Bergdahl 1984). Vinklar bestämda enligt 
Menard får värden som ligger något under de som erhålls enligt 
Bergdahl. 
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5. SYSTEM FÖR PR0VBELASTNING 

5.1 Provplattor 

Belastningsförsöken i Fittja har genomförts på fyra provplat
tor av betong i följande storlekar. 

Platta Kantmått, m Ekvivalent kantmått 8/8 min 

2 1, 10 
3 2,30 
4 0,55 
5 1,60 

X 1, 30 
X 2,50 
X 0,65 
X 1,80 

kvadratisk platta, B,m 

1,20 
2,40 
0,60 (Bmin) 
1,70 

2 
4 
1 
2,8 

Plattorna var placerade i rad med ett inbördes fritt avstånd 
varierande mellan 1,3 och 2,1 m (Figur 3). 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. 

2 400 

0 
0 0 
0.., 

"' 

!:! 
0 

N 

16 500 

PLAN 

0 

"' ~ 

~r ------

cb cb 
SEKTION 

Figur 3. Plattornas placering i längd och höjd (mm). 

Mothållet under lastförsöken utgjordes av betongpålar som bars 
av stålbalkar. vilka spände över raden med provplattor. Stål
balkarna var i sin tur upplagda på två fundament av betong 
med ett inbördes centrumavstånd av 16,5 m och planmåtten 2,40 
x 3,60 respektive 2,80 x 4,20 m (Figur 3 och 4). 
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Figur 4. Försöksplatsen med mothåll av betongpålar monterade 
över provplattorna. 

Provplattorna grundlades 1,5 m under den avjämna~es mark-
ytan i naturligt lagrad jord under den ytliga fyllningen. Grund
läggningsdjupet 1,5 m valdes då detta ansågs motsvara ett van
ligt 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 mothållsbalkarna, plattorna 1 och 6 , grund
lades 1,5 m resp 1,0 m under markytan på delvis utfylld jord 
enligt nedan. . 

Den inbördes placeringen av plattorna samt de fria avstånden 
mellan dem valdes efter tillgänglig längd på de bärande stål
balkarna för mothållet. Måttet har för resp provplatta valts 
så att minst en plattbredd i fritt mått funnits till intillig
gande platta, utom för den största. 

5.2 Utförande av provplattor och stödfundament 

Schaktarbetet för de fyra provplattorna utfördes ned till rå
dande grundvattenyta, ca 0,3 m över grundläggningsnivån, med 
grävmaskin med otandad skopa. Slutlig schakt skedde för hand 
under vatten varvid stor varsamhet iakttogs för att inte störa 
den slutliga schaktbottnen inom grundläggningsytorna. 

För ändfundamenten utfördes allt schaktarbete med grävmaskin. 
Vid platta 1 påträffades vid urschaktningen ett lerskikt som 
sträckte sig 0,5 m under planerad grundläggningsnivå. Detta 
lerskikt grävdes ur med början i ena änden av bottenplattan 
varefter 0,5 m sandigt grus omedelbart påfylldes för att för
hindra hydraulisk bottenupptryckning. Avsikten var senare att 
packa detta gruslager med en vibrosläde. Detta omöjliggjordes 
dock genom att släden ej kunde dras för hand över fyllningen. 
Senare gjutning skedde därför på utfyllt opackat material. 
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5.3 

Vid schakt för platta 6 skedde av misstag urgrävningen till 
0,3 m för stort djup. Detta justerades genom en påfyllning 
av grus. Detta packades med vibrosläde, 0,4 ton, i ett skikt 
med 10 överfarter. 

Gjutningen av plattorna utfördes i förtillverkade formar som 
kunde sättas på plats utan störning av schaktbottnen. 

Återfyllning av schaktmassor utfördes successivt i samband 
med belastningsförsöken så att för varje provplatta samma värde 
på kvoten mellan grund1äggningsdjup, D, och plattbredd, B, 
erhölls. Denna kvot bestämdes efter den största provp1attan 
med grundläggningsdjup 1,5 m. dvs 0/B = 0,65. Fyllningsytan 
runt varje provplatta gavs samma nivå ut till ett avstånd från 
plattans yttersidor min~t lika med dubbla plattbredden. 

Belastningssystem 

Belastning på plattorna under försöken påfördes med en hydrau
lisk domkraft med en maximal tryckkraft av 3 MN. Oljeflödet 
till domkraften åstadkoms med en eldriven oljepump så konstru
erad att både små och stora oljeflöden kunde erhållas, dvs 
pumpen möjliggjorde såväl noggrann konstanthållning av lasten 
som hastiga. stora laständringar. 

Lasten på plattorna mättes med en elektrisk tryckgivare place
rad mellan domkraft och provplatta (Figur 5). Tryckgivare och 
tillhörande mätutrustning hade före försöken kalibrerats på 
Statens Provningsansalt. 

Figur 5. Provplatta med domkraft, tryckgivare, mätbalk och 
rörelsegivare. Scannerutrustningen är monterad i 
lådan t.v. 
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5.4 Mätsystem 

Under försöken har last och deformation hos provplattorna mätts 
med ett datorbaserat mätsystem. Detta bestod av en förprogram
merad bordsdator (HP 85) vilken kontinuerligt under försöken 
samlade in mätdata via en scannerutrustning (~ac, Analog Oe
vices) till vilken lastgivaren och totalt 12 elektriska defor
mationsgivare (Novotechnik) kopplats (Figur 5, 6 och 7). Av 
deformationsgivarna var 4 monterade mot provplattans översida 
för mätning av plattans sättning. De vertikala deformationerna 
i jorden under provplattan registrerades via 8 jordskruvar 
som nedförts under plattan till följande nivåer: 

Provplatta, m 
Nivå 0,55 X 0,65 1,10 X 1,30 1,60 X 1,80 2,30 X 2,50 

Bm = 0,60 Bm = 1,20 Bm = 1,70 Bm = 2,40 

0,4xBm 2 2 2 
0,5xBm 2 (diagonalt 

inom plattan) 
2 (diagonalt 
utanför plattan) 

0,6xBm 2 2 2 
lxBm 2 (inom plattan) 2 2 2 
2xBm 2 (utanför plattan) 2 2 2 

Deformationsgivarna var av tre olika storlekar med avseende 
på den maximala mätlängden - 25, 50 resp 100 mm. För samtliga 
givare var mätfelet mindre än 0,01 mm (Figur 8). 

Figur 6. Mätvagn med hydraulpump och bordsdator. 
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Figur 7. Bordsdator med kontinuerlig visning av mätvärden 
under försöken och lagring av data på tape. Tv 
voltmeter kopplad till tryckgivaren för lastinställ-
ning. 

Figur 8. Monterade givare för deformationsmätning. 
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Förlängningsstälen till jordskruvarna gick i ursparingar av 
plaströr genom plattorna i den karakteristiska punkten i varje 
hörn. dvs 0,20 ·Bm från plattans symmetrilinjer utom för den 
minsta provplattan. 

Jordskruvarna var utförda av sondstål ~20 mm. Spetsen var för
sedd med en skruv. ytterdiameter ~80 mm, med två varvs stig
ning och 170 mm totallängd. Omedelbart ovanför skruvspetsen 
var stålet försett med en förtjockning, ytterdiameter ~35 mm, 
som skulle tjäna som upprymmare för ett 25 mm plaströr, vilket 
träddes utanpå sondstålet och drevs ner i jorden samtidigt 
med jordskruven. Detta plaströr skulle förhindra mantelfrik
tion mellan jord och sondstål och därmed undvika påhängskraf
ter på jordskruvarna (Figur 9). 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 belastningsförsöket 
togs bort så att stålen kunde löpa fritt i ursparingen. 

Under belastningsförsöken var rörelsegivarna monterade på en 
mätbalk placerad centriskt över plattorna (Figur 5 och 8). 
Mätbalken var utförd av stegelement i aluminium vilka kunde 
monteras ihop så att mätbalken fick en längd av 6 eller 10 m. 
Den kortare längden användes för de tre minsta plattorna (2, 
4 och 5) och den större längden vid försöket på platta 3. Upp
lag för mätbalken anordnades genom att två sondstål, ~25 mm, 
drevs ned 1,0 till 1,5 m i jorden vid vardera änden av mätbal
ken, vilken därefter monterades på stålen i lämplig höjd (jfr 
Figur 5). 

Figur 9. Spets av jordskruv för mätning av sättningar i jor
den på visst djup under markytan. 
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Fundamenten för mothållet utfördes så att man kunde mäta sätt
ningarna även på dessa. Härför drevs 25 mm sondstänger för
sedda med jordskruv till stopp i fasta jordlager på 12 a 13 
m djup under fundamenten. Två mätstål monterades i diagonala 
fundamenthörn. Eftersom ändstöden gjutits på grusåterfyllnad 
mättes även kompressionen av dessa gruslager under försöken. 
Härför monterades 2 korta jordskruvar diagonalt i varje platta 
till sådant djup att centrum av skruvämnet installerades i 
nivå med grusskiktets underkant. Monteringen av dessa mätstå1 
skedde före gjutning av fundamenten. För att förhindra mantel
friktion var de försedda med 25 mm plaströr och de omgavs inom 
betongp1attan av ingjutna ursparingsrör av plast, ~50 mm. För 
mätningarna monterades på mätstålen mot bottenplattans över
sida mekaniska mätklockor med en mätonoggrannhet av .:!::_0,01 mm. 

Lasten på ändfundamenten har för olika skeden under lastför
söken beräknats ur den statiska jämvikten varvid vikten av 
mothållet (betongpålar och bärande stålbalkar) beräknats till 
totalt 345 ton utgående från den sammanlagda längden av pålarna 
och stålbalkarnas vikt. 
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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. Vid redovisning av beräknade sättningar har detta 
beaktats. Vidare har medelvärden för respektive skikt av upp
mätta sonderingsmotstånd (TrS, HfA) använts vid beräkningarna. 

I kap 6.2-6.7 beskrivs använda sättningsberäkningsmetoder medan 
resultatet av beräkningarna sammanställts som funktion av på
förd belastning för de sex plattorna i Bilaga 5:1-5:6. De där 
redovisade beräknade sättningarna avser sättningar som funk
tion av påförd belastning på grundläggningsnivån. Beräknade 
sättningar enl Bilaga 6:1-6:6 avser däremot på plattorna på
förd belastning, dvs de beräknade sättningarna är här direkt 
jämförbara med de uppmätta, som visas i samma diagram. De ne
dan redovisade beräkningarna utfördes och redovisades till 
Vägverket före plattförsöken. 

6.2 Schmertmanns metod 

Schmertmanns beräkningsmetod bygger på resultat från spets
trycksonderingar i sand, Schmertmann (1970) och Schmertmann 
et al (1978). Sättningens vid tid L 0,l år beräknas (för fal
let L/8=1) ur ekvationen: 

28 I 
s = q·c2·4p J (f) t,z (m) 

p' s 
q = 1-0,5 {fC) 

tid(år)c2 · = 1+0,2 log 
0 , 1 
---,-6-p----, 

lz(B/2)= 0,5+0,l· --,~-V oo (B/2) 
p = grundtryck (kPa)
Po = jordens överlagringstryck på grundläggningsnivån (kPa) 
öp = p-p 0 (kPa) 
B = fund:1mentets bredd (m) 
lz = influensfaktor 
Es = Schmertmanns defonnationsmodul (kPa) 

= jordens överlagringstryck vid maxvärdet för (kPa)a0 12 

För långsträckta plattor, L/B 2.. 10 beräknas sättningen enligt: 
48 I 

S = q · C2 · t,p [ (_ p ) · öZ ( m)
O'fs 

1 

lz(B) = 0,5 + O,lv ö~ 
0 o(B) 

och i övrigt enligt ovan. 

Enligt Schmertmann bestäms modulen Es ur spetstrycksonderings
resultat som Es = 2,5 qc för en kvadratisk platta. För en lång
sträckt platta, L/8 l 10, gäller Es = 3,5 qc. Koefficienterna 
(2,5 resp 3,5) är jordartsberoende och de angivna värdena gäll
er för sand. 
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Influensfaktorns variation med djupet, för de två fallen L/B 
= 1 och L/B ~ 10, framgår ur Figur 10 . 

.... .... .... 
8/2 --- _;:: ► ,, 

l. B 

Figur 10. Influensdiagram för L/B = 1 och L/B 2. 10 enligt Schmertmann. 

6.3 De Beers metod 

Denna beräkni ngsmetod bygger också på resultat från spetstryck
sonderi ngar, de Beer (1965). 

Sättningens beräknas ur ekvationen: 
I I 

z 2,3 (ao+ t:ia )s = r-uz A 10g a o. C 0 
C = 1 5 ~= _E_ 

' 0 8 °o 
= effektivt överlagringstryck på aktuell nivå (kPa) 
= vertikalspännin~sökning på aktuell nivå pga 

belastning (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 hän
syn härtill har dock tagits i nedan redovisade beräkningar. 

Tillskottsspänningar ( t:ia ') har beräknats enligt elasticitets
teorin. Spänningsberäkningen har härvid utförts i plattans 
karakteristiska punkt (punkt under ett fundament som får samma 
deformation oberoende av fundamentets styvhet). 

Beräkningarna utförs till minst det djup där tillskottsspän
ningarna är= 10% av ursprungligt effektivtryck (Figur 11). 
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Figur 11. Beräkningsförutsättningar 

6.4 Schultze-Sherifs metod 

Denna beräkningsmetod. som beskrivs av Schu1tze-Sherif (1973) 
bygger på resultat från SPT-försök som är en fonn av dynamisk 
sondering kombinerad med provtagning (jfr SGF standard). I 
detta fall har resultat från utförda hejarsonderingar använts 
i beräkningarna. Härvid har spetsmotståndet från hejarsonde
ringarna (N20) använts varvid antal slag/0,3 m sjunkning vid 
SPT satts lika med antalet slag/0,2 m vid hejarsondering som 
tidigare erfarenheter visat. En jämförelse mellan inom försöks
ytan utförda HfA- och SPT-sonderingar visar också att detta 
förhållande gäller, jfr kap 4.4. 

Sättningen beräknas genom att en 11 sättningskoefficient 11 

(lO·s·N ~0:S'lp)•(l+0,4·0/8) bestäms ur grundplattans sidoför
hållande L/8 och fundamentbredden B (Figur 12). 

I sättningskoefficienten ingående storheter har följande bety
delse: 

s = sättning (m) vid 10 år 
N = sla9/0,3 m med SPT, eller slag/0,2 m med HfA 

(N20) 
p = medelgrundtryck (MPa) 
D = grundläggningsdjup (m) 
B = plattbredd (m) 

N-värdet beräknas som ett viktat medelvärde (N20) i nonnalfal
let till djupet 28 under grundläggningsnivån. (Vid mindre djup 
till tex berg än 2B införs en reduceringsfaktor). Sonderings
motståndet viktas med den elasticitetsteoretiska spänningsök
ningen i varje lager enligt: 
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6.5 

I: I o . !J.Z 
N'20 = 

10 • !J.Z 

r-
N20 

där !!.z = skikttjocklek
1 = inf1uensfaktor vid elasticitetsteor. spännings

0 ökning {här har ler i karakteristiska punkten 
använts) 

l/8 

ZO ----+---,__;_,__;____....., 100 
I 5 

2 

IQl---+--+-~f-ri=:c..j-~'--+-.i--""1--""'-I 
~ 9 i--+---+-../. ..,...q-~ 
's•::::: 

M 

E 
'-

w 
Q 

~ 

I
z 

:-=~r~---. ~F: ----,-- .. - .... 
:g .. I I . I I. . II 

~ -~~~~r:~~ ~~c: ?t ---i--rri-t
t 2. 1 , · .. , .• I I : ' · 

'~ : i r j i I l · 
- ___ j_ . ········•-t-- -t-+---·t•·1·•·: . :: i I . Ii : 

1
1 r:.: : . 1 .I 

1 '------'----''--'---'---'---...;_-' 
1 2 S 10 

PLATTBREOO (·ml 

Figur 12. Sättningskoefficient enligt Schultze-Sherif. 

Parrys metod 

Beräkningsmetoden bygger liksom Schultze-Sherifs metod på re
sultat från SPT-försök, Parry (1977). 

Sättningen beräknas ur uttrycket: 

s = 0,3 W (m) 

p = medelgrundtryck (MPa) 
B = fundamentbredd (m)
N = slag/0,3 m med SPT, eller slag/0.2 m med HfA 

{N20) 

Beräknat värde, s, avser långtidssättning {10 år). 

N-värdet beräknas som ett viktat medelvärde (N20) till djupet 
28 under grundläggningsnivån (Figur 13). 
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Figur 13. Medelvärdesbildning för sonderingsmotståndet enligt 
Parry (1971). 

6.6 Menards metod 

8eräkningsmetoden by9ger på resultat från pressometerundersök
ningar, Menard (1975) och 8aguelin et al (1978). 

Sättningens vid 10 år beräknas ur ekvationen: 

2 8 a a 
S = -·t,p·8 · (>-d-n-)' + -·öp·>-c .8 (m)9Ed o 9Eco 0 

Ed= viktat harmoniskt medelvärde av uppmätta 
pressometermoduler Epm till djupet 88 under 
grundläggningsnivån tkPa) 

Ec = harmoniskt medelvärde av uppmätta presso
metermoduler Epm till djupet 8/2 (kPa) 

referensbredd= 0,6 m 
= reologisk faktor beroende av jordart och 

kvoten Epm/Pt 

formfa ktorer 
6p = p-p0 (kPa) 
p = grundtryck ( kPa) 
P

I -
0 - jordens effektiva överla9ringstryck på 

grundläggningsnivån (kPa) 

Med uppmätt Epm/Pt = 3-8 och sand fås a = .!. 
3 

I aktuellt fall har för platta nr 3 (2,3 x 2,5 m) pressometer
försök utförts till djup motsvarande endast 58 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 plattbredden. Vid ytligare grundläggning ökas den 
beräknade sättningen. För de fyra försöksplattorna med D/8 
= 0,65 är denna ökning 7%. 



25 

6.7 Sammanställning av beräknade sättningar vid tillåtet 
kontakttryck enligt VV Bronormer 

Enligt ovan nämnda metoder har sättningarna för plattorna be
räknats för kontakttryck upp till som mest 8 ggr tillåtet värde 
{qtill) enligt VV Bronormer (Bilaga 5) I Figur 14 redovisas 
beräknade sättningar vid qtill som funktion av plattbredden 
för de kvadratiska provplattorna. De beräknade sättningarna 
avser långtidsvärden (10 år) utom de enligt Schmertmanns formel. 
I detta fall är värdena beräknade vid tidpunkten 0.1 år vilket 
bör beaktas vid en jämförelse. 

PlA TT8REOO, m 

0 0 1,0 2[J 3,0 

e 
.!i
d~~---~----~~~---~ z 

~ o--.o KENARO 
'~ ...___., DE 8EER 
~ o---o PAARY 
~ S(HMERTHANN t • 0, I ÅR 

'å? <>---• SCHULTZE • SHERIF 
w
'° 40'----------'--------J 

Figur 14. Beräknad sättning vid qtill enl VV Bronormer. 

För beräknade sättningar gäller inom kontakttrycksintervall 
upp till ca 2 ggr qtill att metoderna som bygger på sonderings
resultat (TrS, HfA, SPT) ger resultat som sinsemellan har god 
överensstämmelse. Vid högre kontakttryck ger för de större 
provplattorna beräkning enligt Schmertmann större sättningar 
än enligt övriga metoder baserade på sonderingar. Detta till 
trots att värden enligt Schmertmann har beräknats vid tiden 
0,1 år och övriga vid 10 år. Sättningarna beräknade på basis 
av pressometervärden är för de två minsta provplattorna inom 
hela det studerade kontakttrycksintervallet större än övriga 
beräknade värden. Skillnaden minskar med ökande plattstorlek. 
Vid de större provplattorna och ändfundamenten överensstämmer 
vid kontakttryck upp till 2 ggr qtill värden enligt Menard 
väl med de som beräknats enligt De Beer, Parry och Schultze
Sherif. (Jfr Bilaga 5:1-5:6). 
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7. BERÄKNING AV BÄRFÖRMÅGA 

7. 1 Beräkningsmetoder 

Det finns ett flertal metoder att direkt ur sonderings
resultat beräkna bärförmåga för grundplattor på friktionsjord. 
Med bärförmåga avses ibland brottbärförmåga, ibland tillåten 
bärförmåga (tillåtet grundtryck). Beräkningsmetoderna är 
dels baserade på erfarenheter av jordens bärförmåga (plattför
sök), dels på erfarenheter av acceptabla sättningar i byggna
der. I detta projekt har plattornas bärförmåga {brottbärför
måga och tillåtet grundtryck) beräknats på några olika 
sätt. 

Allmänna förutsättningar vid beräkningarna har varit följande. 

• I beräkningar som baseras direkt på sonderingsresultat 
har uppmätta medelvärden enligt Bilaga l använts. 

• Beräkningarna har utförts för provplattor och ändstöd 
med det använda grundläggningsdjupet enligt kap 5, 
0/B = 0,65 för de fyra försöksplattorna {platta nr 
2-5). För ändstöden har beräkning skett för lägsta 
marknivå som varit aktuell under försöken. Detta ger 
0/B = 0,30 för det norra ändstödet {platta nr 1) samt 
0/B = 0,20 för det södra ändstödet (platta nr 6). 

Plattornas bärförmåga har beräknats enligt följande metoder: 

• Vägverkets Bronormer TB 103 med bärighetskoefficienten 
k = 4,0 - medelfast mo {qtill). Detta värde har valts 
trots att de uppmätta sondetingsmotstånden är något 
mindre än vad Bronormerna förutsätter. 

• SBN -80 för löst lagrad finsand {qtill) 

• Beräkning baserad på resultat från spetstrycksondering 
enligt Meyerhof (1956) - (qtill och qbrott)· Tillåten 
grundpåkänning med 3-faldig säkerhet mot brott beräknas 
enligt uttrycket 

qtill = qc·B(l+ 0/B)/40 

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. 
Erfarenheter har visat att tillåtet grundtryck kan beräknas 
ur följande formler, varvid uppkommande sättningar antas 
bli mindre än 25 mm. 
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för B ~1.2 m 

0,3qcO+a) 2 

qtill = 50 för 8 > 1,2 m 

I ekvationerna ovan är 

B = fundamentets bredd 
D = grundläggningsdjup 
qc= spetstrycksonderingsmotståndets medelvärde ned 

ti11 B m djup under plattan. 

Vid grundvattenyta i nivå med grundläggningsnivån eller högre 
reduceras grundpåkänningen till hälften av den beräknade. 
Vid djupare liggande grundvattenyta än 1,5 B under plattan 
behöver ej hänsyn tas till någon förändring i jordens tunghet. 
För mellanliggande grundvattennivåer interpoleras rätlinjigt. 

, Beräkning baserad på resultat från SPT (eller HfA) 
enligt Meyerhof (1956). Bärförmågan fås ur: 

qbrott = N3o·B(l+D/B)/30 (MPa) 

där N30 = slag/0,3 m vid SPT-försök eller som här använts 
N20 vid HfA (medelvärde inom djupet B under grundläggnings
nivån). 

Tillåten bärförmåga med 3-faldig säkerhet mot brott 
blir 

qtill = N2o·B(l+D/8)/90 (MPa) 

Den belastning som anges ge högst 25 mm sättning kan 
enligt Meyerhof beräknas som: 

qtill = N20/80 (MPa) för B s_ 1,2 m 

qtill = N'20(1+1/3B) 2/120 (MPa) för B~ 1,2 m 

Reducering av bärförmågan mht grundvattennivån utförs 
på samma sätt som för beräkning baserad på spetstrycksondering, 
jfr ovan. 

• Bärförmåga ur pressometerresultat enligt Menards metod, 
Baguelin et al (1978). 

k • Pf qtill = (3-faldig säkerhet mot brott)3 
där k = bärighetskoefficient (funktion av jordart, 

0/8, fundamentform och pf) 

pj = geometriska medelvärdet av uppmätta netto
gränstryck 

Vid beräkningarna har använts k = 1,35 för provplattorna 
och k = 1,2 för ändstöden. 
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7.2 Beräkningsresultat 

Beräknade tillåtna grundtryck. qtill• och brottbärförrnåga, 
qbrott• enligt kap 7.1 har sarmianställts i Tabell 11 och 
12 samt Figur 15. 

Tabell 11. Tillåtna medelgrundtryck för provplattor och ändstöd. 

Platt- Platt- Tillåtet 111edelgrundtryck, qtill (MPa) 

storlek nr SBN-80 Brononn Meyerhof, SPT/HfA2) ~~rerhof, Trs2> "lenard 
l) I}

Qbrott/3 s<25 mm Qbrott/3 s<25 mm 

0,55x0.65 4 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04 0,05 0,16 
l,lOxl,30 2 0,04 0,09 0,04 0,02 0,07 0,05 0,16 
l,60xl,80 5 0,07 0,13 0,05 0,02 0,10 0,04 0,16 
2,30x2,50 3 0,11 o, 18 0,08 0,02 0,14 0,04 o, 18 
2,40x3,60 1 0,10 0,13 0,06 0,02 0,12 0,04 0,16 
2,80x4,20 6 0,11 0,13 0,07 0,02 0,14 0,04 0,16 

!)Enligt artikel av Meyerhof (1965) kan qtill ökas med 50% utan att sätt
ningarna blir större än 25 mm. 

Tabell 12. Beräknad brottbärförrnåga för provplattor och 
ändstöd. 

Platt- Platt- Brottbärighet, qbrott (MPa) 

storlek nr Meyerhof2) Meyerhof2) Menard 
SPT/HfA TrS 

0,55x0,65 -4 0,06 0, 10 0,47 
1. l0xl ,30 2 0, 11 0,20 0,47 
1,60xl,80 5 0,15 0,30 0,47 
2,30x2,50 3 0,22 0,43 0,53 
2,40x3,60 1 0,18 0,35 0,47 
2,80x4,20 6 0,22 0,42 0,47 

2) Bärförmågan har reducerats mht grundvattennivån, (Meyerhof, 
1956). Reduktionsfaktorn är 0,56 för platta 2,80 x 4,20 
och 0,50 för de övriga plattorna. 

Som framgår av Figur 15 ger de olika beräkningsmetoderna 
stora skillnader i resultat såväl för tillåtet grundtryck 
som brottbärförmåga. 
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Beräkning av bärförmågan enligt Bronormen ger värden för 
provplattorna som i det närmaste är dubbelt så stora som 
värdena enligt SBN -80 med de beräkningsförutsättningar 
som angivits i kap 7.1. För minsta plattan erhålls ungefär 
samma bärförmåga enligt Bronormen och Meyerhofs metod base
rad på TrS. För de större provplattorna ger denna metod 
av Meyerhof värden som i stort utgör medelvärden till vad 
som beräknas enligt de båda svenska normerna. 

Meyerhofs metod baserad på SPT ger för de två minsta plattorna 
med SBN-80 överensstämmande värden. För de större plattorna 
leder metoden till mindre värden än alla övriga metoder 
utöver de av Meyerhof angivna för begränsning avsättningarna. 

Metoderna enligt Meyerhof med en begränsning av uppkommande 
sättning ger ett med ökande plattstorlek avtagande värde på 
tillåtet grundtryck. Beräknade värden på basis av trycksonde
ringsresu1tat ger även här ca 2 ggr större värden än de som 
beräknats utifrån SPT-värden. Beräkning enligt Menards metod 
leder ti11 ett för de tre minsta provplattorna konstant värde. 
För största provplattan erhålls ett något högre värde vilket 
överensstämmer med det som erhålls enligt Bronormen. 

Beräknad brottbärighet enligt Meyerhof baserad på SPT ger 
de minsta värdena. Dessa värden är ca hälften av de värden 
som erhålls enligt Meyerhof utgående från trycksonderingsre
sultat. Brottbärförmågan enligt Menard är i stort oberoende 
av plattstorleken och metoden ger för största provplattan 
2,4 ggr större värde än Meyerhofs metod baserad på SPT. 

Som jämförelse visas i Fig 15 även brottbärförmågan enligt 
Bronormen och SBN 80 varvid i båda fallen satts qbrott 
= 3·qtill· Brottbärförmågan blir härvid enligt Bronormen 
dubbelt så stor som enligt SBN 80. Meyerhofs metod baserad 
på TrS-försök ger resultat som är ungefär medelvärdet till 
de svenska normernas värden. 

Orsaken till den stora avvikelsen i beräknad bärförmåga 
enligt Meyerhof baserade på SPT- (HfA) respektive spets
trycksonderingsförsök kan ligga i att Meyerhof antagit 
att relationen qc = 0,4 N30 gäller. Enligt de av Bergdahl 
och Ottosson (1984) redovisade jämförelserna mellan olika 
sonderingsresultat gäller dock i medeltal relationen qc 
= 0,8·N30 eller qc = 0,8·N20 enligt ovan. I dessa fall 
har dock SPT-försöken utförts med frifallshejare vilket 
ej var fallet för de undersökningsresultat som Meyerhof 
grundat sina formler på. 
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8. BELASTNINGSFÖRSÖK OCH RESULTAT 

8.1 Försöksutförande 

Vid be1astningsförsöken har målsättningen i första hand 
varit att studera uppkommande sättningar vid grundtryck 
motsvarande tillåtna värden enligt Vägverkets Bronormer. 
Då grundplattor särskilt vid broar utsätts för växlande 
laststorlekar har cykliska av- och pålastningar utförts 
för att studera effekten härav på uppkommande sättningar. 
Försöksprogrammet har dock av praktiska skäl måst begränsas 
till en omfattning som starkt avviker från den som gäller 
för verkliga konstruktioner med lång livstid. 

Totalvikten av det anordnade mothållet och plattornas läge 
i förhållande till mothållets tyngdpunkt medförde att plat
torna ej kunde belastas över vissa maximala laster. Den 
nyttjade domkraften begränsade vidare den maximala lasten 
till 3,0 MN. Härutöver har belastningsförsöken också begrän
sats till vissa maximala sättningar. Sålunda har summan 
av mothållets elastiska upphöjning vid belastning och prov
plattans sättning ej fått överskrida den tillgängliga slag
längden hos domkraftens kolv (120 mm). 

Följande begränsningar på last och kontakttryck har därför 
gällt för de olika plattorna vid försöken. Vid beräkning 
av kontakttrycken har förutsatts att samtliga plattor var 
centriskt belastade. 

Plattstorlek Platta Max last Max kontakttryck 
(m) nr MN MPa 

l,lOxl,30 2 2,13 1,49 
2,30x2,50 3 3,00 0,52 
0,55x0,65 4 2,75 7,69 
l,60xl,80 5 2,18 0,75 

För fundamenten till mothållet (plattorna 1 och 6) medförde 
mothållets totalvikt samt egenvikten hos fundamenten följande 
maximala last och kontakttryck: 

Plattstorlek Platta Egenvikt Max last Max kon takttryck 
inkl egenvikt 

(m) nr ton MN MPa 
2,40x3,60 1 29 2,02 0,23 
2,80x4,20 6 32 2,05 0,17 

lastförsöken har på varje platta genomförts i en eller 
två omgångar. I den första omgången belastades plattorna 
stegvis upp till inledningsvis ett genomsnittligt grundtryck 
mellan platta och jord (utöver bidrag från plattornas egen-
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vikt) lika med tillåtet grundtryck enligt Vägverkets Bronor
mer, jfr kap 7. Den minsta plattan belastades härefter 
vidare genom stegvis upplastning till dess maximalt möjlig 
deformation uppnåddes. På de övriga plattorna skedde en 
serie cykliska av- och pålastningar {20-100) mellan en 
övre lastgräns = qtill och en undre= 0,5 x qtill (största 
plattan 0,7xqtill). varefter en fortsatt stegvis upplastning 
genomfördes till så höga kontakttryck som möjligt. Under 
denna fortsatta upplastning utfördes på den näst största 
provplattan ytterligare cykliska av- och pålastningar. 
Dels 20 cykler mellan lastgränserna 1,5 x qtill och 0.75 
x qtill samt 50 cykler mellan gränserna 2,0 x qtill och 
l,0 x qtill· 

Belastningsprogrammet sammanfattas för de fyra provplattorna 
i Tabell 13. 

Lastförsöken på provplattorna har inneburit att fundamenten 
för mothållet utsatts för en serie laständringar dvs cykliska 
lastförsök med olika påkänningar som bestäms av de statiska 
jämviktsförhållandena för systemet. De ändringar i grundtryck 
hos fundamenten 1 och 6 som beräkningsmässigt erhållits 
under försöksserien sammanfattas i Tabell 14. 

Vid de stegvisa laständringarna i försöken har ändring 
av lasten skett under en tid av 60 till 120 s beroende 
på laständringens storlek. Konstanthållning av lasten har 
härefter skett under 960 s för de tre största provplattorna 
räknat från den tidpunkt då laständringen avslutats. För 
den minsta plattan hölls lasten konstant under 4 gånger 
längre tid, dvs 3840 s. Omedelbart efter avslutad konstant
hållning av lasten har ny laständring påbörjats. 

Vid cykliska av- och pålastningar har laständring genomförts 
på samma sätt som vid de stegvisa pålastningarna. Konstant
hållning av lasten har härefter skett under 480 s räknat 
från den tidpunkt 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 återfjäd
ringen hos plattorna mätts under 2 timmar. 



FÖRSÖKS

OMGÅNG 2 (1, 10 X 1 , 30) 3 ( 2, 30 X 2 , 50) 
PLATTA 

4 (0,55 X 0,65) 

- stegvis upplastning 
till 0,095 MPa 
(4 x 0,024 MPa) 

- stegvis upplastning 
till 0,180 MPa 
(4 x 0,045 MPa) 

- stegvis upplastning 
till 0,59 MPa 
(14 x 0,042 MPa) 

1 

- 20 cykliska av- och 
pålastningar 0,095-
0 ,047 MPa 

- stegvis upplastning 
till 0,283 MPa 
(2 x 0,095 MPa) 

- 100 cykliska 
pålastningar 

av- och 

- avlastning till a egentyngd 

- avlastning ti 11 a 
ij~~( 

0,180-0,090 MPa 

- avlastning till aegentyng< 

2 

- stegvis upplastning 
ti 11 0 ,375 MPa 
(4 x 0,094 MPa) 

- avlastning till aegentyngd 

Tabell 13. Sammanställning av belastningsprogram för provplattorna. 

5 (1,60 xl,80) 

- stegvis upplastning 
till 0,130 MPa 
(3 x 0,043 MPa) 

- 20 cykliska av- och 
pålastningar 0,130-
0,066 MPa) 

- stegvis upp1astning 
till 0,195 MPa 

(2 x 0,032 MPa) 

- 20 cykliska av- och 
pålastningar 0,195-
0,098 MPa 

- avlastning till a degentyng 

- stegvis upplastning 
till 0,260 MPa 
(3 x 0,087 MPa) 

- 50 cykliska av- och 
pålastningar 0,260 -
0,130 MPa 

- stegvis upplastning till 
0,522 MPa (2x0,131 MPa) 

- avlastning til 1 aege;ityngd 

w 
w 
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AKTIVITET FUNDAMENT (qrundtrvck i MPa) 
(2,40x3,60) l (2,80x4,20) 6 

Montage av Successiv upplastning Successiv upplastning 
mothåll från 0,034 till 0,233 från 0,027 till 0,174 

Försök med 0mg Stegvis avlastning till Stegvis avlastning till 
platta 4 1 0,223 0,164 
(0,55x0,65) Återgång till 0,233 Återgång till 0,174 

Försök med 0mg - Stegvis avlastning till - Stegvis avlastning till 
platta 2 1 0,221 0,172 

(I, lOxl ,30 - 20 cykler 0,221-0,227 
- Stegvis avlastning till 

- 20 cykler 0,172-0,173 
- Stegvis avlastning till 

0,196 0,167 
- Återgång till 0,233 - Återgång till 0,174 

Försök med 0mg - Stegvis avlastning till - Stegvis avlastning till 
platta 5 1 0,222 0,151 

(1,60xl,80 
- 20 cykler 0,222-0,228 
- Stegvis avlastning till 

- 20 cykler 0,151-0,163 
- Stegvis avlastning till 

0,216 0,139 
- 20 cykler 0,216-0,225 - 20 cykler 0,139-0,157 
- Återgång till 0,233 - Återgång till 0,174 

0mg - Stegvis avlastning till - Stegvis avlastning till 
2 0,211 0,127 

- 50 cykler 0,211-0,222 - 50 cykler 0,127-0,151 
- Stegvis avlastning till - Stegvis avlastning till 

0,188 0,080 
- Återgång till 0,233 - Återgång till 0,174 

Försök med 0mg - Stegvis avlastning till - Stegvis avlastning till 
platta 3 I 0,163 0,138 

- 100 cykler 0,163-0,184 - 100 cykler 0,138-0,149 
- Återgång till 0,233 - Återgång till 0,174 

(2,30x2,50 0mg - Stegvis avlastning till - Stegvis avlastning till 
2 0,086 0,099 

- Återgång till 0,233 - Återgång till 0,174 

Demon ta ge Successiv avlastning från Successiv avlastning från 
av mothåll 0,233-0,034 0, 174-0 ,027 

Tabell 14. Sammanställning av grundtryck och grundtrycksändringar 
hos fundamenten för mothållet under försöksserien. 
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8.2 Resultat av belastningsförsöken 

Uppmätta samband mellan belastning och vertikala sättningar 
för provpiattorna redovisas i Bilaga 6:1-6:4. För ändstöden 
till rnothållet redovisas last-sättningskurvorna i Bilaga 
6:5 och 6:6. I diagrammen har som jämförelse lagts in de 
enligt kap 6 beräknade sättningarna för plattorna. De i 
diagrammen redovisade belastningarna motsvarar på provplat
torna påförd last och inkluderar således ej egenvikt och 
återfyllning. För provplattor och ändstöd visas resultaten 
från samtliga försöksomgångar. För ändstöden 1 och 6 redovi
sas i Bilaga 6:7-6:8 de sättningar som uppmättes såväl 
under lastförsöken som under montering och demontering 
av mothål let. 

Vid utvärdering av provbelastningsresultaten måste följande 
beaktas. Under försöket på platta 2 (l,l0xl,30) erhölls 
överraskande stora sättningar vid ett påfört kontakttryck 
av ca 200 kPa och försöket måste avbrytas. Tillåtet kontakt
tryck har enligt kap 7.2 bestämts till 90 kPa. Med anledning 
av de i kap 5.2 omnämnda jordförhållandena vid platta 1 
utfördes senare en kontroll av jordens sammansättning under 
platta 2 genom provtagning med skruvborr i två punkter, 
en mitt på vardera långsidan i fundamentkant. Härvid konsta
terades ett lerskikt i båda punkterna från underkant platta 
ned till 0,5 a 0,6 m under denna nivå. 

I Figur 16 har last-sättningskurvorna från samtliga försök 
på provplattorna sammanställts. Resultaten från försöken 
visar att sättningarna starkt påverkas av de cykliska på-
och avlastningarna och plattornas storlek. Den minsta plattan 
har kunnat belastas till ett högsta grundtryck av 600 kPa, 
vilket motsvarar 15 ggr tillåtet grundtryck enligt Bronormerna. 
Uppmätt slutsättning var härvid för plattan 55 mm, dvs 
ca 9% av medelplattbredden. Näst minsta provplattan {nr 2) 
belastades till en total sättning av 125 mm, ca 10% av 
medelplattbredden. Största påförda grundtryck var härvid 
283 kPa, dvs ca 3 x qtill· De två största provplattorna 
har belastats till en maximal sättning av 96 mm (nr 5 -
l,60xl,80) resp 53 mm (nr 3 - 2,30x2,50). Anmärkningsvärt 
är att last-sättningsförloppen för de sistnämnda plattorna 
är i stort lika inom det gemensamma lastintervallet trots 
skillnaden i plattbredd. För platta 1,60xl,80 har vid ett 
visst påfört grundtryck erhållits ca 3 gånger större sättning 
än för minsta plattan. dvs samma relation som mellan platt
bredderna. 

Från försöket med den minsta plattan kan sättningsökningen 
under det att belastningen hölls konstant i varje laststeg 
studeras. Tillskottsdeformationen från den 32:a till den 
64:e minuten i varje laststeg har sammanställts i Figur 
17. Utöver plattans tillskottssättning som funktion av 
lastökningen redovisas även sättningsmätningen på de olika 
mätnivåerna i jorden under plattan. 
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Som framgår av figuren har en markant tillväxt i sättnings
ökningen erhållits för plattan vid grundtryck större än 
ca 450 kPa. Motsvarande effekt har också erhållits över 
detta grundtryck på de olika mätnivåerna i jorden. Vid 
en jämförelse mellan resultaten för dessa senare skall 
observeras att två av de fyra mätskruvarna på nivån 0,5 
x Bm var placerade utanför plattan. Det gäller också de 
mätskruvar som registrerade rörelserna på nivån 2 x Bm. 

PÅFÖRD BELASTNING (kPa) 
0 0 200 400 600 FITTJA 

(0 PLATTA 0.55 x 0.65 

ev 1.10 1.30X 

10 I---P--'H\-µ._-4---_ _jG) 1.60 X 1.80 
#Q) 2.30x 2.50 

30 

\ 
40 I 

I 

' I 
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\' ---\' ' .' \

' ' 60 ' .' 
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I' I 
\ 
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'I I 
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E \G) \(5) 
- 90 

" I 
t.'.J "' ' ' z .....' \: ................. Iz - _,!- ' f- ' 
:~ 100 

Figur 16. Last-sättningskurvor för provplattorna 2-5 för 
samtliga försöksomgångar. 
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Figur 17. Samband mellan krypdeformation och påförd last 
för platta 0,55 x 0,65 m och mätnivåer~a 0,5xBm• 
Bm och 2 x Bm under plattan. 

8.3 Effekt av belastningstid och antal lastväxlingar 

Som framgår av Figur 16 (jfr även Bilaga 6) har upprepade 
av- och pålastningar en stor effekt på slutsättningen. 
Lastamplituden påverkar storleken av sättningsökningen. 
Effekten härav kan studeras i de försök där en total avlast
ning utförts efter ett antal lastväxlingar och ny upplastning 
senare skett. Detta gäller tex för platta 1,60 x 1,80 
(Bilaga 6:3). Efter den andra cykliska belastningsomgången 
mellan 98-195 kPa blir tillskottssättningen vid återupplast
ning större än vid föregående lastcykel. Samma effekt kan 
ses i resultatet från platta 2,30 x 2,50 m efter 100 lastcyk
ler med efterföljande avlastning och återupplastning till 
slutliga försöksdelen. 
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Ökningen i sättning under de cykliska på- och avlastningarna 
framgår av Figur 18. Här redovisas den procentuella tillväx
ten räknat på en initiell sättning (lika med slutsättningen 
i upplastningens sista laststeg då den övre lastgränsen 
uppnåtts). I Figur 18 har även markerats ökningen i sättning 
efter avslutade 20 lastcykler (platta 1,60 x 1,80) respektive 
100 cykler (platta 2,30 x 2,50) som åtföljts av total avlast
ning samt återupplastning. Den sättningsökning som härvid 
erhållits i jämförelse med vid cykel 20 respektive 100 
visar klart effekten av laständringsamplituden. För platta 
2,30 x 2,50 m har erhållits en mindre procentuell tillväxt 
i sättning i jämförelse med platta 1,60 x 1,80. Detta torde 
vara en effekt av att laständringsamplituden var 30% av 
övre lastgränsen för den större plattan men 50% för den 
mindre. 

EFTER TOTAL AVLAS T-
FITTJA NING OCH ÅTERUPP-
PLATTA: {---., 65-131 kPa --+----+--~ LASTNING40 
f,60>< 1,80 -- 98 - 195 kPa 

o--o 120- 260 kPa 

2,30 x 2.so{ t:>----0 125-180 kPa 

2 3 4 5 10 15 20 30 40 5-0 100 

ANTAL CYKLER 

Figur 18. Procentuella sättningsökningen till följd av 
lastväxlingar för platta 1,60 x 1,80 m och 
2,30 X 2,50 m. 

Sättningsmätningarna på plattorna 1 och 6 visar även på 
effekten av lastens varaktighet. I bilaga 6:7 och 6:8 framgår 
ur de mätta sättningskurvorna sättningsökningen under bl a 
ett nattuppehåll (15 h) i samband med montage av mothållet. 
I Figur 19 redovisas för plattorna 1 och 6 de procentuella 
tillskott i sättningar som uppmätts under lastförsöken 
på provplattorna som en funktion av tiden (V) från den 
tidpunkt då mothållet färdigmonterats. Mätperioden omfattar 
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ca 40 dygn (ca 1000 h). Belastningsförsöken utfördes samtidigt 
med Vägverkets ombyggnadsarbeten för väg 588. I detta arbete 
ingick bl a slagning av bank- och konstruktionspålar (pålarna 
i mothållet skulle användas härtill). Efter avslutade belast
ningsförsök på provplattorna påbörjades bankpålningen 830603 
vilket motsvarar en tid av ca 700 h från det att sättningsmät
ningarna inleddes. Under de fyra första dygnen slogs ett fåtal 
pålar på 30-45 m avstånd till ändstöden (pål1ängd ca 40 m). 
Härefter arbetade två pålkranar kontinuerligt med bankpålningen 
som drevs mot provplattorna. När sättningsmätningarna upphörde, 
830620. slogs pålar som närmast ca 15 m från ändstöden. Under 
tidsperioden fram till pålslagningens början har plattornas 
sättning ökat med 40 resp 60% 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 6:7, 6:8 och Tabell 14). De 
redovisade kurvorna avser plattornas sättning inklusive den 
kompression som skett av respektive gruslager under plattorna. 
Frånräknas denna blir sättningstillväxten något större för 
stöd 1 och något mindre för stöd 6 samt totala tillväxten 
vid pålningens igångsättning 49 resp 55%. Genom pålningsarbe
tet ökade sättningarna kraftigt så att vid slutet av mätperioden 
den totala sättningstillväxten var ca 120 resp 85% (stöd I 
resp stöd 6). Stöd 1 hade genom sitt planläge genomgående ett 
kortare avstånd till pållägena. 
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Figur 19. Sättningens procentuella tillväxt med tiden för 
funrlrimPn tPn ti 11 mnth~ 11 on 
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8.4 Sättningarnas fördelning mot djupet 

Som nämnts i kap 5.4 mättei under försöken utöver plattornas 
totala sättning även sättningarna i jorden på djupen 0,4 x Bm• 
0,6 x Bm, Bm och 2,0 x Bm under varje platta. (Vid minsta 
plattan dock 0,5 x Bm• Bm och 2 x Bm). Figur 20 visar de 
inbördes relationerna mellan sättningarna på de olika mätnivåerna 
vid försöket på platta 4, 0,55 x 0,65. För nivån 0,5 x Bm 
redovisas i figuren två olika mätresultat. Det ena bygger 
på mätta rörelser hos jordskruvarna placerade inom plattan. 
Det andra avser jordskruvarna placerade omedelbart utanför 
p 1 attans hörn. 

KONTAKTTRYCK kPa 
0 100 zoo 400 500 
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E lO 
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Cl z ..... 
z 40 
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so ____________________J PLATTA 

60 

70 

fITTJA PLATTA .55•.65 a OMG 1 
HEOEL PÅ MATNIVÅERNA 

Ml 

Figur 20. Uppmätta sättningar hos platta och djupen 0,5 
BW respektive 2,0 Bm under plattan vid försök 
pä. platta 4. 

Ur mätresultaten kan beräknas hur en provplattas totala 
sättning är fördelad i jorden mellan mätnivåerna. I Tabell 15 
har för varje provplatta och försöksomgång sammanställts 
hur stor andel av plattans sättning som uppmätts på respek
tive mätnivå i jorden. Angivna värden avser de sättningar 
som uppmätts för angiven pålagd last på respektive platta 
i varje försöksomgång och första gången denna last uppnåtts, 
dvs före eventuella av och pålastningar. 
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Tabe 11 15. Förhållande mellan på respektive nivå uppmätt 
sättning och plattans sättning i de olika 
försöken uttryckt i procent av plattans totala 
sättning. 

PL/HTA PÅFÖRT SATTNING I % AV PLATTANS TOTA!.SATTNING .1 

GRUND TRYCK D.iup under u k olatta 
kPa 0.4·Bm 0, 5 · BIT 0 ,6 · BIT l·B 2·Bmm 

4 100 36 18 4 

(0,55x0,65) 200 38 22 6 
6300 38 23 

400 43 23 7 
500 45 24 7 
600 44 23 8 

2 35 48 14 10 0 
(1, 10 xl • 30) 67 49 14 10 1 

103 52 14 9 2 
132 56 12 7 1 
136 61 9 5 1 

5 65 56 33 22 6 
(l,60xl,80) 98 48 34 22 5 

130 48 34 21 6I 

167 49 36 23 5 
195 52 39 24 5 
260 62 48 23 4 
394 69 54 32 6 
525 74 59 39 7 

3 90 52 30 12 4 

( 2 • 30 X 2 , 50) 135 56 34 9 3 
180 62 37 15 2 
270 67 39 19 2 
360 72 35 21 2 

41 22 5mede 1 exkl 59 39 I 
Iplatta 2 

De i Tabell 15 angivna värdena visar att med ökande 
kontakttryck en ökande andel av plattans totala sättning 
erhålls från jorden under respektive rnätnivå. I Figur 
21 visas fördelningen av sättningarna i jorden under 
provp la ttorna. 
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Figur 21. Procentuell fördelning av sättningarna på 
olika relativa djup i jorden under plattorna. 
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9. JÄMFÖRELSE MELLAN BERÄKNADE OCH UPPMÄTTA SÄTTNINGAR 

Beräknade och mätta sättningar framgår för respektive platta 
av diagram i Bilaga 6:l-6:6där resultaten sammanställts. 

I det följande görs en jämförelse mellan beräknade och 
uppmätta sättningar inom de spänningsintervall sättningarna 
beräknats. dvs upp till ett påfört grundtryck mellan platta 
och jord på som mest ca 12 ggr tillåtet värde enligt Vägver
kets Bronormer. Vid järnföre l sen bör observeras att de berä k
nade sättningarna gäller efter lång tid (10 år) utom för 
värden enligt Schmertmann vilka gäller vid 0,1 år. 

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

Platta 4 (Op55 x 0$65 m) (Bilaga 6:1) 

Sättningarna som erhölls under försöket (max kontakttryck 
590 kPa) är vid påfört grundtryck <300 kPa mindre än beräk
nade sättningar oavsett beräkningsmetod. Närmast i överens
stämmelse upp till detta grundtryck kommer värden beräknade 
enligt Parry. Vid grundtryck < 2 x qtill = 80 kPa är överens
stämmelsen också god med värden enligt Schmertmann. Störst 
avvikelse från uppmätta sättningar har erhållits med värden 
som beräknats enligt Menard. 

Platta 2 (1,1 x 1,3 m) (Bilaga 6:2) 

För denna platta gäller som tidigare nämnts att en 0,5 m 
tjock lerlins fanns omedelbart under plattan. Detta förhål
lande måste beaktas vid värderingen av försöksresultaten. 

Försöket genomfördes upp till ett maximalt grundtryck av 
283 kPa då sättningarna var så stora att slaglängden på 
domkraftens kolv helt hade utnyttjats och försöket avbröts. 
Uppmätta sättningar under upplastningen till qtill är mindre 
än beräknade. Omedelbart innan den cykliska lastde1en påbör
jades överensstämde sättningarna väl med de som beräknats 
enligt Schmertmann. Parry och Schultze-Sherif. Efter de 
20 cykliska av- och pålastningarna mellan 95 och 47 kPa 
har uppmätts en slutsättning som något överskrider de största 
som beräknats, dvs de enligt Menard och de Beer. 

Vid den fortsatta upplastningen till 283 kPa uppmättes 
sättningar som är mer än 2 ggr större än de som beräknats. 
Brott i lerlinsen måste anses vara orsaken till slutresulta
tet i försöket. 
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Platta 5 (I.6 x 1,8 rn) (Bilaga 6:3) 

Under upplastningen i den första orngångenti11 kontakttrycket 
195 kPa (=1,5 x qtill) erhölls klart mindre sättningar 
än de som beräknats. Närmast i överensstämmelse vid påfört 
grundtryck = qtill kommer värden beräknade enligt Parry. 
Schultze-Sherif och Schmertmann, vilka värden dock är ca 
2 ggr större än de mätta, (Figur 22). 

Efter 20 cykliska 1aständringar mellan 195 och 98 kPa erhölls 
en slutsättning vid övre 1astnivån som var ca 80% av den 
minsta beräknade. 

I den andra belastningsomgången har under den stegvisa 
upplastningen vid grundtryck > qtill uppmätts sättningar 
som är något mindre än de beräknade. Efter de 50 cykliska 
av- och pålastningarna mellan 260 och 130 kPa har erhållits 
en slutsättning som väl överensstämmer med de som beräknats 
enligt Parry, Schultze-Sherif och De Beer. Slutsättningen 
vid maximala kontakttrycket 522 kPa överensstämmer i stort 
med de som beräknats enligt Menard och Schmertmann. Med 
övriga metoder har vid denna lastnivå beräknats betydligt 
mindre sättningar än vad som mätts. 
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Figur 22. Samband mellan belastning och beräknade sättningar 
samt uppmätta sättningar vid lastförsök, platta 
1, 60 X 1 .RO m 
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Platta 3 (2,3 x 2,5 rn) (Bilaga 6:4) 

Vid den första belastningsomgången erhölls under den stegvisa 
upplastningen till 180 kPa (qtill) och under de följande 100 
cykliska lastväxlingarna sättningar som betydligt underskrider 
de som beräknats. 

Den andra omgången med stegvis upplastning till som mest 375 
kPa gav en slutsättning som väl överensstämmer med den enligt 
Schultze-Sherif beräknade, vilken är mindre än de som beräknats 
med övriga metoder. 

Platta 1 och 6 (2.4 x 3,6 m resp 2.8 x 4,2 m) (Bilaga 6:5, 6:6) 

Under montaget av mathållet har mätts sättningar som är klart 
mindre än de beräknade. 

Vid försöken på provplattorna har både platta 1 och 6 utsatts 
för ett flertal "lastförsök" som lett till varierande grund
tryck - jämför bilaga 6:7 och 6:8. Försöken på provplattorna 
men också varaktigheten för den maximala lasten på fundamen
ten har påtagligt ökat sättningarna hos fundamenten efter 
det att montaget av mothållet var klart - jämför Figur 19. 

När full last påförts ändfundamenten var för båda stöden 
de mätta sättningarna ca 70% av de minsta beräknade, vilket 
skett enligt Schultze-Sherifs metod. Först i slutet av 
försöksperioden när pålslagningen påbörjades har för båda 
fundamenten mätts sättningar som i stort överensstämmer 
med medelvärdet till de som beräknats enligt de övriga 
metoderna. Sättningsvärdena enligt dessa metoder har vid 
aktuella grundtryck relativt liten spridning. I samband 
med pålslagningen ökade sättningarna betydligt, i synnerhet 
för platta 1, vilken låg närmare pållägena än platta 6. 
De mätta slutsättningarna vid full last på plattorna före 
pålslagningen var för platta 1 ca 25% större än största 
beräknade (enl De Beer) och för platta 6 väl överensstämmande 
med den största beräknade som skett enligt De Beers metod. 

Effekt av belastningstid och lastväxlingar 

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

För att kunna jämföra de mätta och beräknade sättningarna 
är det därför av intresse att omräkna försöksresultaten, 
som uppnåtts inom ca 24 h vid varje belastningsomgång, 
till värden gällande vid tiden 0,1 år respektive 10 år. 
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Figur 23 visar kvoten uppmätt/beräknad sättning för plattorna 
vid tillåtet grundtryck som funktion av plattbredden. Som 
uppmätta sättningar har härvid valts värden registrerade 
första gången detta grundtryck uppnåtts och värden efter 
20 cykler (gäller ej minsta plattan), därav intervallangivel
serna i Figur 23. 
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Figur 23. Samband mellan plattbredd och uppmätt/beräknad 
sättning vid tillåtet grundtryck. Intervallet 
anger kvotens värde för uppmätt sättning före 
respektive efter 20 belastningscykler. Observera 
att de beräknade sättningarna avser långtidssättning 
(10 år) utom värdena enligt Schmertmann (0,1 
år). 

I Figur 24 redovisas kvoten sättning vid 0,1 år/beräknad 
sättning varvid även ändstödens värden medtagits. För prov
plattorna har 11 uppmätta 11 sättningarna extrapolerats med 
hänsyn till sättningarnas tillväxt med tiden enligt mätning
arna på ändstöden med ledning av Figur 19. Uppmätt sättning 
första gången tillåtet grundtryck nåtts har här ökats med 
50%. För plattorna 1 och 6 har som ekvivalent kvadratisk 
plattbredd satts Bm = VB x L, dvs 2,94 (platta 1) resp 
3,43 m (platta 6). 
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Figur 24. Samband mellan plattbredd och sättning efter 
40 dygn/beräknad sättning vid tillåtet grundtryck. 
För provplattorna har sättningarna extrapolerats 
med ledning av sättningsutvecklingen med tiden 
för fundamenten för mothållen. Observera att de 
beräknade sättningarna avser långtidssättningar 
(10 år) utom enligt Schmertmann (0,1 år). 

Med anledning av lerlinsen under platta 2 (l,lOxl.30) medtas 
ej värdena för denna i följande jämförelse. Lerans förstorande 
effekt på sättningarna framgår klart (Figur 23). 

Ur Figur 23 framgår att förhållandet uppmätt/beräknad sätt
ning för de övriga plattorna för alla metoder synes relativt 
oberoende av plattbredden. För de två större provplattorna 
är överensstämmelsen god mellan de olika beräkningsmetoderna 
medan för minsta plattan spridningen är relativt stor. 

Samma förhållande gäller enligt Figur 24 även vid tiden 
0,1 år för provplattorna. För ändfundamenten erhålls ett 
något större värde på kvoten än för provplattorna. I stort 
gäller även för ändfundamenten att kvoten synes oberoende 
av plattbredd. En orsak till de förhöjda värdena kan vara 
att dessa plattor är rektangulära, L/B = 1,5. 

https://l,lOxl.30
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Vid bedömning av relevansen hos beräkningsmetoderna måste 
beaktas att sättningarna efter lång tid blir större än 
40-dygnsvärdena. Enligt Schmertmann kan tidseffekten beräknas 
med korrektionsfaktorn c2 

tid(år) 
= 1 + 0,2·logc2 0, 1 

Vid tiden 0,1 år blir c2 = 1 och vid 10 år blir c2 = 1,4. 

Om de uppmätta sättningarna följer en tidsutveckling enligt 
Schmertmann till tiden 10 år kommer kvoterna enligt Figur 24 
för samtliga beräkningsmetoder exklusive Schmertmanns att 
öka med 40%. I Figur 25 redovisas förhållandena mellan på 
detta sätt korrigerade mätta sättningar och beräknade, dvs 
vid tiden 10 år. 
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Figur 25. Samband mellan plattbredd och sättning efter 10 år/ 
beräknad sättning vid tillåtet grundtryck. Ändring 
i sättning vid tillåtet grundtryck från 0,1 år till 
10 år enligt Schmertmann. 
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Medelvärdet för kvoten mellan korrigerad mätt sättning och 
beräknad vid 10 år blir i detta fall för samtliga plattor 
0,97 exklusive värdet för platta 1,10 x 1,30. För de tre 
kvadratiska plattorna som kan jämföras blir kvoten i medeltal 
0,83 och för de rektangulära ändstöden 1,19. Under förutsättning 
att de gjorda extrapoleringarna är riktiga innebär resultatet 
att de använda metoderna väl kan användas för att beräkna 
sättningarna efter lång tid. 

De Beers och Schmertmanns metoder synes överskatta sättning
arna för större kvadratiskta plattor - resultatet för de 
två största plattorna visar på ca 30%. Vid rektangulära 
plattor synes samtliga metoder utom Schmertmanns underskatta 
sättningarna, mest då Schultze-Sherifs metod med ca 40%. 
För minsta plattan överskattar Menards, De Beers och Schultze
Sherifs metoder långtidssättningarna stort. Anmärkningsvärt 
är att detta sker med ca 100% enligt Menard då plattstorleken 
är densamma som referensplattan i Menards formel. 

Enligt De Beer (1965) blir beräknade sättningar (10 år) enligt 
kap 6.3 i medeltal dubbelt så stora som de mätta. Här beräknade 
10 års-värden på kvoterna enl De Beer ger för provplattorna 
(exkl platta 2) medelvärdet 0,72. Detta innebär att långtids
sättningarna överskattas med ca 40% för kvadratiska plattor 
till skillnad mot påstådda 100%. För de rektangulära plattorna 
blir motsvarande medelvärde 1,12, dvs De Beers metod underskat
tar härvid långtidssättningarna med ca 10%. 
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10. JÄMFÖRELSE MELLAN BERÄKNAD OCH UPPMÄTT BÄRFÖRMÅGA 

I egentlig mening avses med begreppet bärförmåga jordens 
brottbärförmåga. Denna motsvarar en last som helt utnyttjar 
jordens effektivspänningsparametrar c' och 01 längs utbil
dade brottytor. Vid uppnådd brottbärförmåga erhålls stora 
sättningar (i princip oändligt stora) utan att lasten behöver 
öka i storlek (plasticering). Andra definitioner av bärförmå
gan förekommer emellertid. I vissa fall sätts bärförmågan 
hos en platta som den last som ger en sättning av plattan 
lika med 10% av p1attbredden (10%-kriteriet). Bärförmågan 
kan också anges som en kryplast. Denna bestäms ur lastförsök 
med stegvis ökning av lasten. Vid laster över kryplasten 
erhålls en markant ökning av sättningstillväxten under ett 
visst tidsintervall i de olika laststegen. 

För de i kap 7.2 och Tabell 12 redovisade värdena på beräk
nad bärförmåga bör gälla att denna motsvarar brottbärförmågan 
i dess egentliga mening enligt ovan. 

Vid de här utförda försöken har plattorna ej kunnat provas 
till så höga laster att full plasticering i jorden erhållits. 
De erhållna last-deformationssambanden visar på detta. Plat
tornas brottbärförmåga kan således ej anges. Som ett mått 
på bärförmågan kan dock för vissa försök denna erhållas dels 
genom 10%-kriteriet och dels genom en kryplast. 

Last-deformationsförloppen för de fyra provplattorna låter 
sig bäst jämföras i den form de redovisas i Figur 26. Här 
redovisas uppmätta sättningar i procent av medelplattbredden 
(Bm) mot påfört grundtryck för respektive platta. Som framgår 
avviker resultatet för näst minsta plattan starkt från de 
övriga plattornas. Effekten av lerlinsen framträder klart 
vid ett påfört grundtryck av 100 kPa och högre. I jämförel
sen utelämnas därför denna platta. 
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Figur 26. Samband mellan grundtryck och sättning i procent 
av plattbredd för de fyra provplattorna. 

Ur Figur 26 framgår vidare att under de utförda belastnings
försöken ej ens vid den minsta plattan vid det maximala grund
trycket 590 kPa har erhållits ett samband mellan påförd last 
och sättning, som visar att brottbärförmågan enligt ovan 
nämnda brottkriterium har uppnåtts. Om last-deformationsför
loppet extrapoleras ger 10%-kriteriet en bärförmåga av ca 
610 kPa. 

För de två största plattorna gäl ler som framgår av Figur 
26 att de uppvisat ett styvare beteende än minsta plattan. 
dvs för en viss relativ sättning har erfordrats en med platt
storleken ökande last. De mätta deformationsförloppen visar 
att bärförmågan bör vara större än för minsta plattan och 
med ökande plattstorlek ha ett allt högre värde. Detta är 
också i överensstämmelse med teoretiska härledningar av brott
bärförmågan. Extrapolering av last-defonnationsförloppen 
till 10% deformation ger ungefärliga värden på plattornas 
bärförmåga. För platta 1,60 x 1,80 blir den ca 750 kPa och 
för största plattan ca 950 kPa (900-1000 kPa). 
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Från försöket på platta 4 kan kryplasten utvärderas. Tillväx
ten i krypdeformation som funktion av påförd last erhåller 
som framgår av Figur 17 en markant ökning vid påförda grund
tryck >450 kPa. Kryplasten kan därför anses ligga vid detta 
tryck och brottbärförmågan ännu högre. Maximalt har plattan 
belastats till ett värde 31% över kryplasten. Bärförmågan 
bestämd med 10%-kriteriet, 610 kPa ligger 36% över kryplast
värdet. 

Plattornas bärförmågor kan sammanfattas enligt följande. 

kPa ql0% kPaqkryp• br • 

p1atta 0,55 X 0,65 450 610 
1, 10 X 1,30 
1,60 X 1,80 750 
2,30 X 2,50 950 (900-1000) 

Den maximala bärförmågan kan för en friktionsjord teoretiskt 
tecknas 

P·N ·d +k·B· g·N ·dp p 2 p y y 

p = ytlast eller tyngd av jord över grundlägg
ningsnivån vid sidan av plattan 
bärighetsfaktor - funktion av inre 
friktionsvinkeln 

dp,d = korrektionsfaktorer för grundläggningsdjup 
yB = plattbredd 

p·g = jordens tunghet 

Jordens bärförmåga beräknas i det följande överslagsmässigt 
under två förutsättningar, nämligen dels med jorden över 
grundläggningsnivån utelämnad (p=O) dels alternativt som 
överlast (p=p·g·D). (Djupfaktorerna blir ca 1,1 i aktuellt 
fall och medtas endast om jorden i sin helhet har skärhållfast
het. Detta förutsätts vanligtvis ej vara fallet vid återfyllda 
massor. I detta fall sätts därför dp =dy =l.) 

Bärighetsfaktorerna N och NY är helt en funktion av inre 
friktionsvinkeln, ~- ~tt flertal olika samband mellan dessa 
faktorer och~ har på teoretiska och empiriska grunder ställts 
upp. Spridningen i N-värden är stor, främst vid friktionsvinklar 
>35°. Här kan anses att inre friktionsvinkeln enl kap 4 har 
värden mellan 28° och 32° ned till 5 a 6 m djup under provplattorna. 
Olika samband över N och~ ger att f\ i stort då kan anses 
ligga mellan värdena 10 och 30. I stort kan också anses att 
NP.= Ny. Detta ger om hänsyn tas till att grundvattenytan 
vid försöken låg i nivå med plattornas undersida en beräkningsbar 
bärförmåga hos plattorna som framgår av Figur 27 och där 
angivna intervall. Dessa beror på beräkningsalternativ och 
storlek av N-värden enligt ovan. 
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Figur 27. Samband mellan plattbredd och bärförmåga. Beräknade 
värden enligt olika metoder samt intervall enligt 
allmänna bärighetsekvationer. 

Bärförmågan hos den minsta plattan är enligt 10%-kriteriet 
610 kPa och för de två största plattorna 750 resp ca 950 
kPa. De allmänna teorierna om bärförmågan anger att denna 
är linjärt beroende med plattbredden pss som intervallgränserna 
i Figur 27. Enligt försöksresultaten ligger således plattornas 
bärförmåga betydligt över eller i nivå med den högsta intervall
gränsen. Den beräknade bärförmågan enligt Meyerhofs och Menards 
metoder innebär för samtliga plattor en betydande underskattning 
av bärigheten. För den minsta plattan överensstämmer den utvär
derade kryplasten med värdet på bärförmågan enligt Menard. 

Ovan angivna värden på plattornas bärförmåga gäller enligt 
10%-kriteriet tillämpat på de uppmätta last-deformationsför
loppen, vilka som tidigare nämnts erhållits under korttidsförsök 
(1 dygn). På samma sätt som skett i kap 9 bör de mätta sätt
ningarna även här räknas om till långtidsvärden. I kap 9 
har 10-årsvärdena erhållits genom en förstoringsfaktor k 
= 1,5 x 1,4 = 2,1. Förstoras de mätta sättningarna med denna 
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faktor erhålls lägre värden på bärförmågan än enligt ovan. 
Detta värde på bärförmågan kan erhållas ur Figur 26 vid en 
relativ deformation 
ger följande bärförm

av 
ågor: 

10/2,1% = 4,2%. Denna korrigering 

Platta (m) qbr (10%-kriteriet, sättning 
vid 10 år) (kPa) 

0,55 
1,60 
2,30 

X 

X 

X 

0,65 
1,80 
2,50 

440 
470 
570 

Dessa värden stämmer förhållandevis väl med de som erhålls 
med Menards metod för samtliga tre provplattor. Värden enligt 
Meyerhof är för alla plattbredderna dock mycket mindre, (Figur 
27). 



55 

11. SLUTSATSER 

11.l Beräkning av sättningar 

De använda metoderna för beräkning av sättningar leder till 
sättningsvärden som är sinsemellan av samma storlek och rela
tivt väl överensstämmande i spänningsinterva11 upp till och 
strax över tillåtet värde på kontakttrycket mellan platta 
och jord enligt Vägverkets Bronormer. Vid högre grundtryck 
b1ir spridningen stor i resultaten och kan vid 5 x qtill 
vara upp till 50% räknat på medelvärdet till resultaten för 
de olika metoderna. Överensstämmelsen mellan metoderna ökar 
vid lägre grundtryck med ökande plattstorlek. I jämförelsen 
har härvid sättningsvärden enligt Schmertmanns metod vid 
tiden 0,1 år använts till skillnad mot 10-årsvärden för de 
övriga metoderna. Om jämförelsen görs för långtidssättningar 
(10 år) för alla metoder får detta till följd att Schmertmanns 
metod genomgående för alla plattstorlekar ger värden på sätt
ningarna som är större än övriga metoders. 

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, laständringsamplituden 
samt belastningstiden. 

De sättningar. som mätts hos plattorna under försöken, under
skrider de som beräknats under den initiella stegvisa upplast
ningen till tillåtna kontakttryck. Vid de större plattstorlekarna 
är avvikelsen mycket stor. Först vid kontakttryck > 2 x qtill 
och upprepade lastväxlingar på plattorna har erhållits sättningar 
som vad gäller de mätta slutsättningarna före slutlig avlastning 
har en god överensstämmelse med de som beräknats utifrån en 
eller flera av metoderna. 

11.2 Effekt av tid- och lastväxlingar 

De genomförda försöken ger viss möjlighet att utvärdera lång
tidssättningen hos en platta utsatt för växlande last under 
en tidsrymd av exempelvis 10 år. Lastförsöken visar under 
en mätperiod på 0,1 år för stöden till mothållet att sättning
arna under denna tid tillväxer med i genomsnitt 50% räknat 
på de initiella sättningar som erhållits när maximalt kontakt
tryck (qtill) första gången uppnåtts. Den mätta sättningsök
ningen inkluderar också effekten av upprepade av- och pålast
ningar med olika amplituder. 
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Ökningen i sättning hos provplattorna av 20 resp 50 cykliska 
av- och pålastningar har i dessa försök mätts till ca 25% 
resp 35% av initiellt värde för kontakttryck vid övre last
gränsen lika med qtill och laständringsamplituden 50% av 
övre lastgränsen. Med laständringsamplituden 30% har för 
20, 50 resp 100 cykler mätts 16, 24 resp 31% i ökning, dvs 
tillväxten i sättning ökar med ökande laständringsamplitud. 

11.3 Sättningarnas fördelning mot djupet 

Försöken visar att i medeltal ca 95% av en plattas totala 
sättning beror av kompression av jorden intill djupet 2 x 
plattbredden under plattan. Drygt 80% av plattans sättning 
sker till följd av kompression inom jorddjupet 1 x plattbred
den och ca 60% till djupet 0,5 x plattbredden. 

11.4 Beräkning av bärförmåga 

De använda metoderna för beräkning av plattornas bärförmåga 
ger betydande olikheter i resultaten. För den minsta plattan 
varierar beräknad brottbärförmåga mellan 0,06 och 0,47 MPa 
medan den för ändfundamenten varierar mellan 0,18 och 0,47 
MPa. Sannolikt beror dessa stora olikheter på olika defini
tioner av vad som avses med bärförmåga. Om man här utgår 
från att bärförmågan motsvarar det fall då skjuvmotståndet 
i jorden är fullt mobiliserat synes beräkningsmetoderna ge 
konservativa värden på bärförmågan för alla plattstorlekar. 
Då bärförmågan bestäms efter deformationskriteriet 10% av 
plattbredden erhålls en betydlig underskattning av bärför
mågan i synnerhet med Meyerhofs metoder. Om bärförmågan ut
värderas enligt detta kriterium på från försöken framräknade 
sättningar vid 10 år erhålls en god överensstänmelse med 
värden beräknade enligt Menard. 
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:X::::
er: 
<l: MEDELVÄRDE 
L 
er: 
w 
0 · 1010z 
=:) 

a.. 
=:)-. 
0 

15 ,________ 15 

2 4 6 8 10 12 11+ <le, MPa 



BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 1-150/82 
STATENS FÖRSÖK VID FITTJA OAT. 

GEOTEKNISKA 
SIGN

INSTITUT HfA-SAMMANSTÄLLNING 
BLAD BILAGA 1:3 

Hf A ( 4 BH~ 00-------

s5 
E 

z 
~ 

~ 
>-
~ MEOELVARDE 
er: 
<( 

L 

er: 
w 
0 10 
z 10 
::.) 

0... 
::.)-. 
0 

15 .______ 15 

sl / 0, 20 m 



SGi:: n1 3i 197! Lariprodvktar linli:öping (si Svc'1ska Gcotckni3ka Föreningen 

Densitet IVatl•n• I Finleks• Sonsitl• SkjuvhAllfasthot I Jord7 övrig• 
;:,<:: -clo..Sektion/borrhåi kvot , tal vilat enl. (oreducernd) ;,:, ~ o. 

-n artS ...! under• < (/)
Benämning Q w 1 wF konprov 'I kPa•) . . I sök-

Oc 
-i ;;;-Djup/nivå Anm. (/) ::i! 3 !/

Vm' ' 'I, I 'I, S1 ,_____ 1. f Or- 'ningar") >' > 'f!.rt- Cl -i 
1 I I Tryckprovi Konprov J ~I rr, ~kortrl ..... ~o;-;,~-~~~i------------------;--/- J i i -- ------------ ~, :z 

, 

m 

0 

i z 
(/) c' Cl Cli 

;,:,"' G)m 
0 rn 
"' Hylsa 2,0ml Brun mo med sandskikt 

0 
-i17 M s ".,,> rn 
?': 

Påse 2,0 ~ Brun mo 
2 

20 -(/) 

;:,<::i 
M 

Cl o.. ,... >i»Hylsa 3, 0 i Brun sand er 0 ~ l> 
C13 s 0 Q a, ......;; ;,; 3 0 

):,( ;,:,f z > 
:z 
(/)

Påse 3, 0 IBrun sand 0 co ö -i27 s pac ö; 
;;· 

g- w ar:? --i:, 0 m 
Hylsa 5,0 j Brun sand ~ ..:,.?i -i 

C: 

I 11 s (/) co: 0 
NWI m 
......._q ~ 

Påse 5,0 Brun sand n~ a21 rr, d ;,;s ' -S:-(7> zpac ...... : zl.
Hylsa 6,0 Brun sand i Cl13 s I ~. 

s 
j---

Il!:': 1Påse 6,0 , Brun sand 23 :;- .,,
I ? ...... r--0 ::: 

C -i > . 
'O -i -iHylsa 7,0 !Brun sand 
0.. c... -i22 s 'O 

;; .,, 
U) > 

0: 
Hy l s a 7 , 0 i Grå mo ~ r25 

~ 

;o 
(/)

I M G q > 
(ll

;;,: ;:,,;: 
Hylsa 8 ,0 i Brun sand 18 s 

, 
0 

0 
;:o 

3 >
t.::l -iv,

Hylsa 8, 0 I Brun sand 25 U7 N 0 ►s ;:o 3:0 ......._ - :I:m>coPåse 8, 0 I Brun sand 23 s N C Bi 
:z;;:

-< o,... 
erHylsa 9, 0 I Brun sand JORDARTSKLASS. ENl 23 s .. " 

;:o 
m~

i 
~ (/) Cl 

-01953 ÅRS SYSTEM q>Påse 9, 0 I Brun sand ;;; ,::;<20 s ;! 
0 :z-::r 

:z o:i~Hylsa 10,0\ Brun sand 15 s Fritt vatten !" c;') r--
)::, 

? ;:o 
:i:,.Hylsa 10,0[ Brun sand med sandigt moskikt 24 

~ > G) 

S m 
N 

•} Undcrst,~ckning Av vArdan anger att akjuvhAllfaathoton bör Lodig• kolumnor ~r avsedda för rowltal av 1pecialundorsök '") Ovriga undoroökningu (u bilagor) .......r<•duc r,," Rokommondorado kotroktion,f&aldoror angot I lodio ning1H, I. c:nc. Allotborg• grlln1or, glödgnlngaförlu,t, kapillorilot, 1kj ~ direkt• akjuvförook pnc '::" pnckning,i,förnök
~ ,1l11mn ~llnr , bilnqa tj11,ll11rltuho1, fHHmo1thilltct. komp u kompro .. lonolöraök 
I .i•,1 -- t kN/m 1 : :; 0, t Mplln' korn = kornfördolnlng 



SGF nr 31 1~iB lal'lprodvktor lirdd)ping © Svcriska Geotekniska Föreningen 

I Densitet IV•tten-
Sektion/borrhål kvot 

Benämning Q .,
Djup/nivå I 

Vm, 'I• 
I 

. ·-··----------------
' 0/016 V2,51 

Påse 10,0mi Brun sand 
I 23 
I 

Hylsa 12,0i Brun sand 
I 22 

Finleks- Sensltl• Skjuvhållfasthet i 
tal vitet onl. (oreducond) I 
w F konprov kPa •) IT1 
¼ st 

, Tryckprov; Konprov I 
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I
I 

I ' IJord~ Ovriga : 
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Hylsa 12,0 Brun sand med moskikt 

Hylsa 14,0 Grå mo med sandigt moskikt 

Hylsa 14,ol Grå mo 

Påse 14,0 IGrå mo med sandigt grusskikt 

19 

-

-

-

S m-
M m-
M 

M JLC Fritt vatten 

;-;,:,--g:-;::I
c- o- l> 
0 0 C CD 
;; ;,i; 3 0 
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~- z ~ 
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Påse 18,0 Grp, sandig mo med grusinslag 
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V) 
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3 
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l> 
OJ 
0 
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·-I
0~ 
;o 3: 
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N 

- :!:m > ,- z 
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-< 
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~- VI:z ;;:
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;o z 

JORDARTSKLASS. ENL. 
1953 ÅRS SYSTEM 

--- ----- ·------------·--·- -·~--·- . ------
• J Undc,.lrockning av vardon •nger att akjuvhAllfutheten bör Lediga kolumnor Ar avaedda för ro•ullat av apocialundor•ök
rt"rlurouu, Rt-kommonderade korroktiontfaktorer a.ngcu i lodig ningu, t. ex. Atlcrborga grlnsor, glödgningaförluat, kapillaritot,
i.,dwtrn cllor i hilt1QA tjAll•rllohot, parmo•bllltot, 
I ,ra : 1 kN/m1 ~ 0, 1 Mp/m1 

") Ovriga undersökningar (se bilagor)_J_~~~=·skj = direkta skjuvföroök pac = packning•lör>ök 
komp ~ kompro11aionsföraök 
korn = kornlördolning 
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':,(iJ.. nr Jl l'l'i'S lonprodv~t•r llrd1.0pin9 (C) Svonttk:! Goolo\miska Föroningon 

Oonsltet IVatten- iFlnl1k1• 1 Senslli• Skjuvh!llfasthet j Jord~ Övrig• I (./) ~/g. ~i ,.,Sektion/borrhål! kvot tal vitet enl. C,.(oreducerad) I under- i ~ O c 0 (./')Benämning Q w ., F konprov arts ;;;
T I kPa •) - - I -, <13 <I -I ;;Djup/nivå I 1 

f .. f sok- Anm. ;! ;!I
Vm' / ¼ I '/, ! S l Or- 'jningar.. ), Cl Cl ~-I 

Tryckprovi Konprov I , :z :z 
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rr, 

I 1 ~ 
I 

koctn -----·----- ---- z z z 
CI Cl,0/016 H2,5: I 

I I C) V) 
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8 
~ I 

0 
~G) 

I ~2, 15-2,45ml Grå, moig sand :,,; 

rr, 

29 ' I l> 
0 
-I

m S !korn' -01 
Ä

2,85-3,15 I Grå, sandig mo I I I i :z 
rr, 

.......24 s M korn fritt vatten ____ 1___ ! (./) 
;,,:: 

Cl~ r3 ,85-4, 15 IGrå sand ~ > 
0- 0~ )>22 I .......S 1<e>rrr I il ~ 3 ~ z
ö >< : (./)4,85-5,15 Grå sand =· z ..,24 s I I I~ ~ g ,._ -i 

() " c:o - -I
5,85-6,15 Grå sand :! ~l~ ~ 

-i24 
C: 

S iKom I B1..,,,, ;;; 

6,85-7,15 Grå sand 22 01 ~ u, aI s I ! ~ ~ g: ~ 
7,85-8,15 !Grå sand i z

23 s I I I I ~.___I___ _ 

22 
r I8,85-9,15 !Grå, något moig sand med grusinslag

I (m)S I I IJ j :3 ~ Il
C i --! --!9,85-10,15 Grå, moig sand I24 "" I c..., -Im s I I I; . > ci 
,:; I ;o 
~ I 
~ I (./) ·r ~ a l>I : OJA 
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;:o

I I I I ~ I l l> 
-i ~I N 0 ► 
;:o 3: 
-m 3:,,. 
c~ 

-; zc:,ril 
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!!.. m lz 

;:o z
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JORDARTSKLASS. ENL. "O 
;, a"'"< 
0 OJ1953 ÅRS SYSTEM ::r 

i; z ,_.
:; z r 
0 :i:,,G) 

(j')
;;.: l> :i:,,
? ;:o 

N 
I --·- -----·----- ·---------------- ···--·•-·..--.·---· -----------'~ I r' 

• / Understreckning av v1rden anger alt skjuvhållfasthelon bör Lediga kolumner avsedd• för rosullnt av 1pocialunder1ök IW~r "') övriga undersökningar (so bilagor)
rcrlu<:cr;u, Rekommondorade korroklionsfaktoror angoa i lodig ninQnr, t. ox. Allorborqa grln1or, glödgningaforlual, kapill•ritot, 1kj = direkta akjuvförsök pnc = packningslörsok I 
i.,1l11111n olla, I bda~a lj~lforlighol, po,moabll,tot. komp = komprossionsförsök
I ,r, .-. 1 kN/m' ~ 0, l Mplm' korn = kornfördelning ...... I 
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:::>t...,1- n, __.: 1Y) 0 lonprodvktor Linköping © Svenska Geotekniska Föreningen 

Densitet I Vatten- Finlelt•-1 Senslll- Skjuvhållluthet Jord] Ovriga -oi .,,
Sektion/borrhårl kvot tal vitot enl. (oreducerad) I arts I under- I A< "I~::0 ~ "'1 o, 
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·) Understreckning av värden anger att •kjuvhålllastheten bör Lediga kolumner 1\r avsedda för resultat av specialundersök • ") Ovriga undersökningar (se bilagor) +:> Nreduceras. Rekommenderade korrektions.faktorer anges i Iodig ningar, t. ex. Atterbergs gränser, glödgningsförlust, kapillaritet, akj = direkta skjuvförsök pac = packningsförsökkolumn eller i bilaga . tjälfarlighet, permcabilitet. .i,:.komp = kompres•ionsförsök
1 kPa = 1 kN/m' ~ 0,1 Mp/m' korn = kornfördelning ... 



i l - i~,()-;-;;; 
BE. IJ\'.:dN PlG'.:>FÖf~'.:>ÖK PA PLI\ TfOR [)Al

$ STATENS 
FÖR)ÖK VID FlTTJAc;EOTEKNISK,\ 

INSTITUT',,_;,,..,..t 
KOf<N FORMEH - UI LIIGA 3J----·_________l

1 

____________ -----------· --- ---------------·-- -

1 m111 

111111 

-~-..~ 

f-
:rnn 

··---~ 

2.15 - 2,45 m 
(0/016, H 2,5) 

Moig sand 
Rundade och kantiga korn i bland
n i n g . Tyd l i g fra k t i o n e r i n g . Kva r t s 
och fältspat dominerar. 

3,0 m 
(0/016, V 2,5) 

Sand 
Tydligt kantigt material 
(korttransporterat). Kvarts och 
fältspat dominerar. 

5, 0 rn 
(0/016 V 2,5) 

Sand 
r<a rn. i gJ n!,go t t·unda.je korn. 
Relativ" välsot'terat. Kvarts 
rJCh fält sp,H do111i nr 1·,ff. 

https://t�unda.je


UPPDRAG 1-)50/82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 
STATENS DAT.

FÖRSÖK VID FITTJAGEOTEKNISKA 
INSTITUT SIKTKURVOR 

SKiN 

B A A 

I-as 100 
LJ 

~ 90 
g: 80 

> 
~ 

70 
... 

0 60 
~ 

:~ 50 
L 40 
w I/ 
~ 30 V 

/~ 20 w 
./~ 10 

V V/V 
/ l/V- L----:1....---' ~ -0 

0,05 1,0 0,2 0,5 1 2 4 

1 DJUP 2,15-2,45 
-h-2 2,85-3,15 
-K-3 3,85-4,15 
-N-4 5,85-6,15 

/;v? 1:::--

/1/ V 
/ I 

Il I 
I f3 11 

2/ Il/
/ /1-1/ 
d /4 

I ; 
l i 
I 
I 
I 

l 
I8 mm I 



UPPORAG 1-150/82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 
STATENS FÖRSÖK VID FITTJA 

DAT. 

GEOTEKNISKA 
INSTITUT BERÄKNADE SÄTTNINGAR 

8LAD BILAGA 5:1 

PLATTf\ 0,55 x 0,65 ( NR 4) 

BELASTNING, q_(kPa) 

0 q_tiU 100 200 300 

- 40 i----------------J..-------1 
E 
E-
V) 

1::.--.0. MENAR □ 

• • DE BEER 
0---0 PARRY 

SCHMERTMANN •t = 0, 1AR 
0- ---o SCHULTZE- SHERIF 



UPPDRAG 
1-150 82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 

wSTATENS FÖRSÖK VID FITTJA 
OAT. 

GEOTEKNISKA SIGN. 
INSTITUT BERÄKNADE SÄTTNINGAR 

BUD BI LAGA 5: 2 

PLATTA 1, 10 x 1, 30 ( NR 2) 

BELASTNING, q (kPa) 

0 qtill 200 400 6000 ,___ _1___:..~--,-------.-------, 

50 

E 
E 
V) 

... 
L'.:J 
:z 
:z: 
I

:~l- 100 L_______1._______J,_________, 

t:,. .0. MENAR □ 

• • DE BEER 
0- ---0 PARRY 

.. 
)(----i( SCHMERTMANN t =0, 1AR 
0- - --0 SCHULTZE- SHERIF 



lJPPORAG 1-150/82B~LA~TNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR wSTATENS DAT.FORSOK VID FITTJAGEOTEKNISKA 
StGN.INSTITUT BERÄKNADE SÄTTNINGAR 
BlfiD BILAGA 5:3 

PLATTA 1,60 x 1,80 ( NR 5) 

BELASTNING, q kPa 

'lti ll 200 400 600 

' 

' 

\ 
1so ,------"7r-----+------+-~,\.--_j 

' 
D, \6 MENAR □ )(

E 
E • • DE BEER 
I.I) 

0- --0 PARRY~ 

~ 

~---Kz SCHMERTMANN t =0 1 ÅR 
z I 

~ o---o SCHULTZE- SHERIF 
~ 

:~ 200 

800 



UPPDRAG 1-150/82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 
STATENS DAT.FÖRSÖK VID FITTJAGEOTEKNISKA 

SlGN.INSTITUT BERÄKNADE SÄTTNINGAR 
8LAO BILAGA 5:4 

PLATTA 2, 30 x 2, 50 ( NR 3 } 

BELASTNING, q kPa 

0 qtill 200 400 600 800 
0 

50 

' 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\
150 1-------+------+-------+----------1 

Å t::,. MENAR □ ' E 
E • • DE BEER \ 
VI 0- --0 PARRY ' 

l-9 
~ .. 

z ~ ·--+< SCHMERTMANN t =0, 1AR \ 
X 

z 
I-

o---o SCHULTZE- SHERIF 
i I-

:~ 200 



UPPDRAG 1-150/82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 
OAT.STATENS FÖRSÖK VID FITTJA 

GEOTEKNISKA SIGN. 

INSTITUT BERÄKNADE SÄTTNINGAR 
BILAGA 5:5 

PLATTA 2,40 x 3,60 (NR 1) 

BELASTNING, q kPa 
0 100 q_till 200 300 

Or:c---t:----~----_____JL-r-------

20 

40 

' 

- 60E 
E 

VI 

L'.J 
z 
z 
t
t

:<( 
V) 80 -'--------L--------1---------' 

6 ~-li MENAR □ 

• • DE BEER 
0---0 PARRY 

SCHMERTMANN t = 0 1 ÅRI 

0- ---0 SCHULTZE- SHERIF 



llPPDRAG 1-150/82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 
STATENS DAT.FÖRSÖK VID FITTJAGEOTEKNISKA 

SIGN.INSTITUT BERÄKNADE SÄTTNINGAR 
BILAGA 5:6 

PLATTA 2,80x4,20{NR6} 

BELASTNING, q_ k Pa 

0 100 q_till 200 300 
0 

- 60 
E 
E 

U) 

-
l9 
z 
z 
I
l-

:<( 
V> 70--------L----------1---------l 

l::,,.---6 MENAR □ 

-•--• DE BEER 
o- --o PARRY 

~ · ~ SCHMERTMANN t = 0, 1ÅR 
o---o SCHULTZE- SHERIF 



LIPPORAG 1-150/82
BELASTNINGSFÖRSÖSK PÅ PLATTOR OAT.STATENS FÖRSÖK VID FITTJAGEOTEKNISKA SIGN 

INSTITUT PLATTA 4 
Bl.AD 

C) SAMBAND LAST-SÄTTNING BILAGA 6:1 
C) --

'° 

d 
0... 
..X: 

0--
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C) c:/ 
iC) 
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-+- CX I 

w l 
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<(

0::: LI l z II- w ex CX N0 w w I-ext.n <( 
w ex >-

LSco'° z ex :::r:: :::r:o' w w <( LJ LJ 
X L 0 0... V) V) 
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C)~ 

i ? 
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<( ri Å 6
I-

I I9 
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UPPDRAG 1-150/82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTOR 
STATENS DAT.FÖRSÖK VID FITTJAGEOTEKNISKA 
INSTITUT PLATTA 2 

SIGN 

BlADSAMBAND LAST-SÄTTNING BILAGA 6:2 

PLATTA 1, 10 x 1;30 ( NR 2) 

PÅFÖRD BELASTNING, q ( kPa) 

200 400 600 

)( 

100 

E 
E 

V) 

l9 
~ 

z OBS! 0,5 m LERllNS OMEDELBART-z UNDER PLATTAN KONSTATERAD 
t-
t- EFTER FÖRSÖKET. 

:<( 
(./) 150 

6 ll. MENAR □ 

• • DE BEER 
o- --a PARRY 

~ · -t< SCHMERTMANN t =0, 1ÅR 
o- --o SCHULTZE- SHERIF 



UPPDRAG 1-150/82BELASTNINGSFÖRSÖK PÅ PLATTROR
STATENS DAT.FÖRSÖK VID FITTJAGEOTEKNISKA 

SIGN.INSTITUT PLATTA 5 
SAMBAND LAST-SÄTTNING BLAD BILAGA 6:3 

PLATTA 1,60 x 1,80 { NR 5) 
0 •• 

PAFOR ASTNING, fkPa) 

400 600 80 

' 

' 

,>" C so i-------+------+---_~-•-_~L---.....l.....----1• 

V) 6--~ MENAR □ 
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