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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har det blivit uppenbart att en brist på sand- och 

grusmaterial för fyllningsändamål kommer att uppstå i sydvästra 

delen av Skåne. 

Avstånden till de sand- och grusfyndigheter som utnyttjas tenderar 

att öka alltmer, med energikrävande och dyrbara transporter som 

följd. Inventeringar av marina täkter i Öresund visar att förekomsten 

av grovt material torde vara liten där. 

Det är därför nödvändigt att försöka åstadkomma ett mera ekonomiskt 

och långsiktigt utnyttjande av befintliga resurser. Olika möjligheter 
att utnyttja ersättningsmaterial måste också undersökas. 

Under de senaste åren har Malmö Fastighetskontor genomfört ett omfat

tande forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med bl a Statens 
geotekniska institut, HB-Consult och Lunds tekniska högskola för 

att få fram nya kostnads-och resursbesparande metoder vid tillskapande 

av bostads-och industrimark. Här kan bl a nämnas metoden att utnyttja 

moränlera som fyllningsmaterial, en metod som ställer stora krav 

på genomförande och kontroll. Under en 10-årsperiod har Malmö kommun 

på detta sätt iordningsställt ca 2.000.000 m2 bostads- och industrimark. 

I samband med utredning om förutsättningarna för att bygga 11 Pumpkraft
verk i Limhamns kalkbrott 11 studerades hantering av och avsättningsmöj

ligheter för de stora kvantiteter krita och kalksten man skulle 

erhålla vid en fördjupning av kalkbrottet. I utredningen påvisades 

bl a möjligheten att utnyttja kalkstenen för utfyllning i vatten 

och angavs hur detta närmare borde studeras. 

En utredning 11 Kalksten som utfyllnadsmaterial i vatten 11 utfördes 

därför av HB-Consult i samarbete med Statens geotekniska institut 

(SGI) för att bl a utreda de tekniska förutsättningarna för att 

använda kalksten som fyllningsmaterial. Utredningen visar att packad 

kalksten kan användas som material för bärkraftiga fyllningar. Resul

taten lades till grund för rekommendationer hur sådana arbeten skall 

utföras. Resultaten har bl a redovisats i SGI Varia nr 124 och i 

en artikel till NGM 84. 
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Malmö kommun har de senaste åren initierat en rad projekt som innebär 

behov av ny industrimark i östra hamnområdet. Ett av dessa projekt 
är att SKF-Steel skall bygga ett ferrokromverk i kvarteret Verkö 
i nämnda område. För att utreda i detalj hur uppfyllningen skulle 
utföras så att egenskaperna blev sådana att planerad byggnad kunde 
plattgrundläggas erhöll HB-Consult och SGI i uppdrag att utföra 
en provfyllning. 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande undersökning var att klargöra en packad 

kalkstensfyllnings tekniska egenskaper och undersöka hur kontrollarbe
tet i detalj skall bedrivas. Detta innebär att bestämma 

• tillåtet grundtryck 

• sättningsmodul 
• lämplig kontrollmetod 
• omfattning av kontrollen och utvärdering av erhållna data. 

För att utreda ovanstående frågeställningar gjordes en provfyllning 
med ca 4 m höjd och ca 20 x 20 m2 yta. Provfyllningen utfördes dels 
enligt de rekommendationer som tidigare redovisats i rapporten 11 Kalksten 

som utfyllningsmaterial i vatten 11 
, daterad 1983-11-15, samt i geotek

nisk PM 11 Utfyllning med kalksten i östra hamnområdet 11 
, daterad 1983-

11-17, och dels med ett mindre packningsarbete än i givna rekommenda
tioner. 

1.3 Riktlinjer för utförande av utfyllning med kalksten 

I detta avsnitt ges en sammanfattning av de uppställda kraven på 
utfyllning med kalksten. Avsikten är att den planerade industribyggna

den skall grundläggas med plattor i fyllningen. Erforderligt tillåtet 
grundtryck angavs till 0.2 - 0.3 MPa. 

Material krav 

• Finjordshalten bör ej överstiga 10-15¼. 
• Kornens fasthet bör vara så hög att ett stabilt stenskelett 

erhålls. Detta innebär att större delen (minst 2/3) av kornen 
bör ha en tryckhållfasthet på minst 10 MPa. 

• Vid utsprängning skall tillses att materialet får sprängstenska

raktär. 
Kornstorlek~n får ej överstiga 600 mm. 
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Utförande krav 

• Skikttjocklek för packat material ~1,0 m. 

• Minst 8 överfarter med 10 tons vibrationsvält. 
• Krav på homogena massor, ej lokal anhopning av block eller 

finjord. 

Krav på att materialet har ett lämpligt vatteninnehåll för 

packning (ca 16-18%). 

2. PR0VFYLLNING 

2 .1 Allmänt 

Inom sydöstra hörnet av kv Verkö, figur 2.1, byggdes en provyta 

av kalksten upp i 4 lager. Totalt åtgick 3.300 m3 kalksten för att 

bygga upp provfyllningen. 

f I 
I I
I PROV YTA I 
I ~~ 
L _________ _WJ 

-~ 
---') 

Figur 2.1 Plan kv Verkö 

2.2 Uppbygqnad 

Provytan byggdes upp i 4 lager om ca 1 m:s mäktighet vardera och 

med en yta av ca 20 x 20 m2 vid färdigställandet av lager 4, 

figur 2.2. 

Materialet, kalkstenen, sprängdes ut från kalkbrottet i Limhamn 

och transporterades till platsen med lastbil. Största blockstorlek 
begränsades till ca,0,6 m. Kal.kstenen bladades ut med bandschaktare 

för lager 1 och 2 och med ~jullastare för lager 3 och 4. 
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Före utläggning av lager l bortschaktades organiskt material och 

lösare sediment i botten. 

ca 20mI,:: 1-<'1 

ETAPP 2'3 
2 ETAPP 1 

Figur 2.2 Principskiss av uppbyggnaden 

Kalkstensytan packades med 10 tons traktordragen vibrovält. Vattenkvo
ten på kalksten var vid framkomsten mycket varierande pga väderlek 

(sol, regn) och inläckage av grundvatten vid delar av brytfronten. 

Då materialet hade för låg vattenkvot tillsattes vatten genom spolning 
på materialet. 

Utläggning och packning skedde enligt följande shema. 

Lager 1: Utläggning 
Vattning efter utläggning 

Ytan avvägdes 
Packning, 8 överfarter 

Ytan avvägdes 

Lager 2: Utläggning och vattning utfördes samtidigt 

Ytan avvägdes 
Packning, 8 överfarter 

Ytan avvägdes 

Lager 3: Utläggning och vattning utfördes samtidigt 

Ytan avvägdes 
Packning, 1 överfart 4 ggr 

Ytan avvägdes (totalt 4 överfarter) 
N 

0.. 
Lager 4: Utläggning och vattning utfördes samtidigt 

~ 
.µ 

0.. 
Ytan avvägdes 

l.J.J 

Packning, 1 överfart 2 ggr 
Ytan avvägdes (totalt 2 överfarter) 

Pga vattenöverskott Vid packningsarbetet bestod 
· överytan av ett II ka 1ksl am 11 

• Detta 11 sl am 11 skrapades 

bort till en del, ca 0,1 - 0,2 m. 
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2.3 Effekter av packningsarbetet 

Vid utläggning av kalkstenen kontrollerades lagertjockleken med 

ens k bygglaser. Detta för att med så stor noggrannhet som möjligt 

(.±_ 5 cm) hålla sig till 1 m lagerskikt på opackat material. 

Lager 1 och 2 packades med 8 överfarter medan lager 3 packades med 

4 och lager 4 med 2 överfarter. Avvägning av ytan under och efter 

packning utfördes i tolv punkter relaterade till en referenspunkt 

för ytan. 

I lager 1 har packningseffekten medfört en kompression på i genom

snitt 7 cm. Värdena i tolv mätpunkter varierar mellan 3 till 10 
cm packning (se figur 2.3). 

för lager 2 kunde man ej konstatera någon effekt av packningsarbetet. 

Det uppmättes en variation från -1 cm till +5 cm, där(+) avser 

att materialet dilaterat och(-) att det kompakterats. Ett medelvärde 
för ytan blev +2 cm (se figur 2.4). 

För lager 3, där ytan avvägdes efter varje packningsöverfart, blev 

variationen ännu större. Totalt efter 4 överfarter noterades från 
-14 cm till +21 cm med ett medelvärde på knappt -2 cm. Medelvärdet 

för överfart 1 var -1,75 cm, för överfart 2 +0,25 cm, för överfart 

3 +0,25 cm och för överfart 4 +3 cm (se figur 2.4). 

På lager 4 utfördes två överfarter. Totalt var variationen för detta 

lager mellan -6 cm till +5 cm med ett medelvärde på knappt -2 cm. 

För överfart 1 var medelvärdet knappt -2 cm och för överfart 2 ca 
0 cm (se figur 2.5). 

Den stora variationen för vissa lager kan bero på den spårbildning 

som uppstod vid packningsarbetet och då framförallt vid de tillfällen 

man kunde notera ett visst vattenöverskott. Detta var främst fallet 
vid packning av lager 3 och 4. 

Vid mätningar av den totala höjden för lager 1 och 2 resp 3 och 

4_ kunde man konstatera en sammanpackni ng av ca 35 cm vid resp mätning. 

Totalt sett blev höjden på vardera etappen ca 165 cm (se tabell 

2.1). Som mätpunkt i plan användes läget för pressometerhålen på 

1ager 2 resp 4. 
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LA6ER 1 

@] FÖRKLARIN~~ 
@ Totala förändringen 

i cm vid fullt utfört 
packningsarbete.

@] @] 

@] 
+ Svällning. 
- Sättning. ~ 

@] ~ 

Figur 2.3. Skillnader, avvägning före och efter packning 
för lager 1, 8 överfarter. 

~------LAGER2--------, 

@] @]~ 
@] @] @] 

@] @] @] 

@] @]~ 
~1, 

<"o,<'-
-<1-9,,,.. 

Figur 2.4. Skillnader, avvägning före och efter packning,
för lager 2, 8 överfarter. 
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LAGER 3 

·74 •6 .z •8 

@) 0 ·~ 
•2 +{, + I ·I ·I FÖRKLARING 

l+Z •3 

~ ® ~ I •IZ •1 0 

0 ~ 
.,, ·3 

@) 
+16 -3 ~ 3 

@) Totala förändringen 
i cm vid fu({t utfört 
packnings arbete. 
Överfart 1, 2,3 och 4 
representera i mot

~, 
0 

·I 

•3 

., ~ 
·6 •5 

@) 
+7 ·1 

svarande kvadrant 
ändringen i cm vid 
överfart. 
.,. Svällning. 

för
ny 

~1'.s
Ö,.:--

- Sättning. 

4-9,,.. 

Figur 2.5. Skillnader, avvägning före och efter packning 
för lager 3, 4 överfarter. 

LAGER 4 

@]~ ~ 
@]~ ~ 

@J @]~ 
@] r@·'I ~ 

~/1/(.'Ö,.:--

-<1-9,,.. 

Figur2.6. Skillnader, avvägning före och efter packning 
för lager 4, 2 överfarter. 
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TABELL, 2.-1. Totala tjockleken på lc:gEr 1 och 2 resp 3 och 4. 

Lager 1+2 Lager 3+4 

Pressometerhål h1,,cm Pressometerhål h2,cm 
nr nr 

11 174 21 157 

12 173 22 167 
13 152 23 160 
14 157 24 159 

15 167 25 176 

16 171 

Medel 166 Medel 164 

Vid mätningarna utförda på lager 2 resp 4 vid pressometerhålen uppgick 

den totala kompressionen till 15 cm i snitt per lager räknat från 
utläggning till färdigpackad yta. Mätningarna för och efter packning 

på lager 2, 3 och 4 visar att någon mätbar kompression ej uppnåtts 

utifrån uppmätt medelvärde. Däremot kan man konstatera en kompression 

för lager 1 på ca 7 cm i medeltal. 

Detta sammantaget innebär att då vattning utföres i samband med 

utläggning packas materialet avsevärt bättre än om ytan vattnas. 

Detta kan avläsas ur skillnaden mellan lager 1 (-7 cm), där materialet 

vattnades efter utbredning, och lager 2 (+2 cm), där materialet 

vattnades vid utbredning. Sannolikt har också närheten till undergrunden 

för lager 1 påverkat den uppmätta kompressionen av detta lager under 
packningsskedet. En bidragande orsak till att nästan all packning 

har skett under ut1äggningen kan vara att bandschaktaren arbetade 

på en liten yta och därmed gjordes många överfarter med denna. 
Avvägning av utlagd yta före och efter packningsarbetet utgör inget 

bra mått på packningsresultatet. 

2.4 Densitetsbestämning 

Försök genomfördes för att bestämma uppnådd packning genom att mäta 

erhållen skrymdensitet. Densitetsbestämningen utfördes på lager 

2 och 4 med en vattenvolymeter av format större. 
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På lager 2 utfördes håltagningen med eldriven slagmejsel. Det löstagna 

materialet samlades upp och vägdes. Hålet tätades med en plastsäck 

som fylldes med vatten. Volymen på hålen varierade mellan 27 och 

63 l. Håltagningen utfördes till ett djup på mellan 0,5 - 0,7 m. 

Skrymdensiteten varierade mellan 1,35 - 1,67 t/m3 (se tabell 2.2). 

Vid håltagningen stördes hålets sidor och angränsande ytor markant. 

Dessutom var de övre 0,1 - 0,2 m ej av samma struktur som övrig 

fyllning, då en ansamling av fint material hade skett i det övre 

skiktet. Därför bestämdes att på lager 4 skulle håltagningen ske 

för hand med hammare, huggmejsel och spade. Dessutom skulle densiteten 

bestämmas, dels för de över 0,2 m, dels för de 0,3 - 0,4 m därunder. 

Detta för att försöka utröna densitetsskillnaden mellan det övre 

kornmässigt finare och det undre grövre materialet. 

På lager 4 bestämdes densiteten i 5 punkter (under plattorna för 

plattförsöken) med skiktuppdelning och en punkt utan skiktuppdelning. 

Volymen på hålet varierade mellan 4,9 och 13,8 l för det övre skiktet, 

och mellan 8,7 och 16,8 l för det undre. Skrymdensiteten för det 

övre skiktet varierade mellan 1,84 och 1,97 t/m3. I det undre var 
skrymdensiteten mellan 1,03 och 1,82 t/m3. För hålet utan skiktindelning 

uppgick skrymdensiteten till 1,84 t/m3 (se tabell 2.2). 

Att använda densitetsbestämning för att kontrollera packningsarbetet 

i kalksten tycks ej vara en tillförlitlig metod. Den är mycket svår 

att genomgöra pga den rikliga sten-och blockförekomsten (max storlek 

0,6 m), vilket gör håltagningen svår och volymbestämningen osäker. 

Detta visar sig också i den stora spridningen man får i uppmätt 

densitet. Dessutom är det en mycket tidskrävande metod. 

Tabell 2.2 Densitet i lager 2 resp 4. För Lager 4 redovisas 
densiteten, dels för de översta 0,2 m och dels för 
dels för de översta 0,2 m och dels för 0,3-0,4 m djup. 

Skrymdensitet t/m3 

LAGER 2 LAGER 4 

Försöksnr Försöksnr 

11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 

1,35 1,59 1,51 1,63 1,67 1,97 

1,81 

1,84 

1,82 

1,93 

1,03 
sten 
1,17 

1,90 

1,61 
1,84 

I 
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2.5. Siktning och provgropsgrävning 

I samband med lastbilstransporter med kalksten till provytan utvaldes 
slumpvis en billast kalksten för siktning. Mängden material var 

ca 13 ton. 

Kalkstenen siktades i en grussikt med siktstorlekarna 8 mm, 32 mm 

och 200 mm. Från korngrupperna O - 8 mm resp 8 - 32 mm togs 4 delprov 
från resp korngrupp. Dessa prover siktades i laboratoriet med en 

skaksikt inom intervallet O - 60 mm. På materialet mindre än 2 mm, 

från laboratoriesiktningen, utfördes sedimentationsanalys enligt 

hydrometermetoden. Den genomsnittliga vattenkvoten på kalksten vid 
siktningstillfället var 13% med en intervall mellan 11% till 19% 

beroende på kornstorlek. Finkornigare material hade högst vattenkvot. 

Siktkurvan (figur 2.7) uppvisar det typiska 11 knäet 11 för sprängstensmate

rial. Block och stenhalten är hög och finjordshalten (0,06/60) är 

o~kring 12% i detta fall. 

___ --:;;::::;:,=:..'.'.'.''°~'°':,;:::"==i::==:;:;=='°'~~•~"=:::::;;::::==!=blo<~I l ~o!il1"'oool'°"" 002 ooo 02 os 20 

"" I I 
I I! 
! I ) 

I I I I 
I 'I,
I 
I I 
! I ,/
' I .L_,.i i 

I 
oooJ o.n~ 0,2s. os 1 2 4 " u; J1s ,,3' 0,074 56 11316226 45 

Figur 2.7 Siktkurva för kalksten 

I lager 2 och 4 grävdes 1 resp 2 provgropar efter slutfört packnings

arbete och försök. Djupet på provgroparna blev för lager 2 1,65 
m och för lager 4 3,30 m. Vid inspektion av schaktväggarna kunde 

konstateras att stenar och block bildade ett stabilt och bärande 

stenskelett. Hålrummen var välutfyllda med finare material. 

Ansamlingen av finmaterial som vid en del tillfällen trängde upp 

till ytan vid packning och bildade ett ytlager av blött finmaterial, 

ibland flera decimeter tjockt, kunde ej klart observeras i gränsen 
mellan de olika lagren. Det betyder att då ett nytt lager fylls 
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ut över ytan, tränger stenarna ned genom slamlagret. Slamlagret 

får dock ej bli för tjockt eller dräneras ut och därigenom bli stabilt. 

Man kan utifrån siktkurvan och provgropsgrävningarna konstatera 
· att kalkstensfyllningen är en fyllning med sprängstensstruktur, 

med hålrummen fyllda med finmaterial. 

2.6 Beständighet 

Fyllningsmaterialet kommer att utsättas för olika yttre krafter 

som i princip kan verka nedbrytande på materialet. Följande tre 

processer är därvid de viktigaste: 

• Erosion av strömmande vatten 

• Frostvittring 

• Kemisk vittring, dvs utlakning och bortförsel av karbonat. 
Synpunkter i dessa frågor har inhämtats från tekn dr Tom Lundgren. 

Erosion av strölllTlande vatten 

Fyllningsmaterialet karaktäriseras bl a av följande egenskaper: 

• Relativt mångsgraderat 
• Hög packningsgrad 
• Relativt låg permeabilitet 

Erosion av strömmande vatten uppkommer för det fall vattnets strömnings
hastighet är hög i förhållande till materialets skjuvhållfasthet. 

På grund av kalkstensfyllningens relativt låga permeabilitet blir 

strömningshastigheten alltid låg vid de hydrauliska gradienter som 
kan uppträda till följd av infiltrerande nederbörd och ändringar 

av havsytans och grundvattenytans nivå. Beräkningsmässigt blir hastig

heten maximalt 1 mm/h. På grund av den välpackade, mångsgraderade 

strukturen kommer materialets skjuvhållfasthet att vara relativt 

hög. Någon materialtransport bedöms därför inte äga rum utom möjligen 

samband med enskilda stråk med förhöjd permeabilitet där mycket 

små partiklar kan tänkas bli borttransporterade. Det bedöms även 

i detta fall inte få någon praktisk betydelse. 

Frostvittring 

·· Den verkan som tjälningen och upptiningen har på den porösa fyllningen 

bör skiljas från frostvittringsprocessen. Den senare påverkar j_ 

princip beständigheten i materialet genom att det sönderdelas och 
att möjligheterna för materialtransport och utlakning därmed ökar. 

i 
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Kalkstensmaterialet har uppenbarligen en viss benägenhet att frost
vittra, vilket sannolikt beror av en intern ogynnsam porositetsstruk
tur och förekomsten av kvarts som fyller ut vissa porer och små
sprickor i materialet. En effektiv frostvittring kräver tillgång 
på vatten. Genom olika åtgärder, tex kapillärbrytande skikt, asfalte

ring och dränering är vattentillgången begränsad. Därför bedöms 
frostvittringen i fyllningen bli långsam. 

Mot bakgrund av erfarenheterna i Limhamns kalkstensbrott bedöms 

frostvittringen huvudsakligen yttra sig som en finpartikulär avspjälk
ning från större kalkstensfragment. Inom överskådlig tid (säg 100 
år) bör frostvittringen inte leda till betydelsefulla sättningar 

eller reduktion av bärigheten i fyllningen. 

Kemisk vittring 

Utlakning och bortförsel av upplöst material är vanlig i kalksten 
som utsatts för strömmande, färskt vatten. Där sådant vatten fått 

bearbeta kalkstenen under långa tidsrymder kan materialförlusten 
yttra sig som kanalbildningar i berggrunden (slukhål och grottor). 
Trots dessa effekter rör det sig om långsamma processer sett från 
anläggningsteknisk synpunkt, vilket framgår av följande beräknings

exempel: 

Antag att halten av kalciumjoner i det utgående vattnet motsvarar 

den i havsvatten (400 mg/1) och att halten karbonatjoner motsvarar 
denna halt (760 mg/1). Antag vidare att nederbördsinfiltrationen 
pga bebyggelsen och hårdgörningen är begränsad till 50 mm/år (1/m2,år). 

Den totala materialtransporten från fyllningen blir då: 
50xl,16 g/år, m2 = 58 g/år, m2. Detta motsvarar en årlig ökning 
av parvolymen (ps=2,6) med 0,022 dm3;m2. Om detta fördelas jämnt 

över en 2 m mäktig fyllning (över grundvattenytan) ökar således 
inte porositeten med mer än 0,1% av den totala voymen under en 100-
års period. En så liten materialtransport bedöms inte få någon praktisk 

betydelse. 
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3. FÖRSÖKSPR0GRAM 

Provfyllningen enligt kapitel 2 undersöktes i två etapper, dels 

vid projekterad fyllningshöjd 2,0 m över schaktbotten och dels vid 

4,0 m över densamma. 

Försöken avsåg dels att bestämma fyllningens egenskaper, dels att 

ge en uppfattning om naturlig spridning i resultatet och dels att 
kalibrera de olika provningsmetoderna mot statiska plattförsök. 

Detta kunde ske genom att varje försöksmetod i princip repeterades 

5 ggr och medelvärde och standardavvikelse beräknades för varje 

metod. Genom att genomföra provningen på dels en väl packad yta 
(etapp 1) ocn dels på en sämre packad yta (etapp 2) kunde metodernas 

känslighet värderas. 

Försöksomfattningen för etapp 1 redovisas på figur 3.1 och för etapp 

2 på figur 3.2. 

4. PLATTFÖRSÖK 

4.1 Allmänt 

För att klargöra kalkstensfyllningens kompressionsegenskaper och 

i viss mån bärförmåga utfördes plattförsök på provfyllningens båda 

försöksnivåer. 

Av ekonomiska och tidsmässiga skäl användes förhållandevis små plattor 

i förhållande till de i den färdiga konstruktionen och till fyllning

ens kornstorlek. Försöken utfördes som korttidsförsök. Ändock bör 

plattförsöken ge en god bild av förväntade slutsättningar för den 

tänkta konstruktioen. 

Totalt utfördes 10 plattförsök med cirkulära betongplattor med diame

tern 0,615 m utom i ett fall då diametern var 1,0 m. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Betongplattorna göts direkt på fyllningen med ett 0,5 m högt betongrör 

som form. På så sätt blev kontakten mellan platta och fyllning god. 
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ETAPP 1- FÖRSÖK 
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Figur 3.1. Plan - försöksyta etapp 1. 
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Figur 3.2. Plan - försök~yta etapp 2. 
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Som mothåll för domkraften användes dragstag, vilka i etapp 1 var 

injekterade i underliggande lermorän och i etapp 2 i kalkberget 

under lermoränen. Varje dragstag bestod av 4 st 13 mm supalinor 

som infästes i mothållet med killås och dywidagstål med mutter. 

Lasten på plattan anbringades med domkraft och hydraulpump. 

MOTHÅLLSBALK 

DRAOSTAG 

FÖRANKRING AV 
DRAGSTAG 

Figur 4.1. Principfigur över arrangemang för plattförsök 

Pålagd kraft mättes med en elektrisk kraftgivare och deformationen 

med 4 st elektriska lägesgivare placerade ca 50 mm in från plattans 

ytterkant och med lika delning. 

Kraft och deformation på plattan mättes automatiskt med en datalogger 

kopplad till en persondator och alla mätvärden lagrades på magnetband 

för senare bearbetning. 

Två typer av försök utfördes, dels stegvis pålastning och dels cyklisk 

belastning. Den första typen av försök utfördes normalt med laststag 

om 100 kPa som fick ligga på konstant i 16 min. I den andra typen 

av försök utsattes plattan för en cyklisk last i intervallet 200-400 

kPa. Laststegen fick ligga på i 4 eller 8 min i varje ändläge av 

cykeln. 

4.3 Försöksprogram 

Med tanke på fyllningens kornstorlek relaterad till plattstorlek 

utfördes på varje nivå flera försök av samma typ. På så sätt erhölls 

ett spridningsmått (standardavvikelse) på kompressionsparametrarna. 

I tabell 4.1 redovisas progam för plattförsöken. 
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Tabel 1 4.1. Utförda plattförsök 

Försök 
nr 

Platt-
diam. 

m 

Typ av 
försök 

Lasts tegs-
intervall 

kPa 

Max-
last 

kPa 

Tid för 
laststeg 

min 

Konstant-
hållning 

Last Tid 
kPa tim 

1 0,615 ML 50 12001) 16 300 13- 2 0,615 CL 100 400 16/4 3) 400 52 
Cl. 3 0,615 ML 100 1200 16Cl. 

.µ 
rö 4 0,615 ML 100 soo2) 16 

WJ 5 0,615 CL 100 400 16/4
6 0,615 ML 100 1200 16 

N 7 0,615 CL 100 400 16/4 400 15 
8 0,615 CL 100 400 16/4 400 15 

Cl. 
9 1,00 CL 100 500 16/4Cl. 

i 10 0,615 ML 200 1200 16 
WJ 

ML avser stegvis upplastning och CL cyklisk belastning. 
1) Stagbrott under sista laststeget 
2) Stagbrott vid 800 kPa 
3) 16 min/steg vid upplastning och 4 min vid cykliska laster 

Försöken med stegvis upplastning, ML, (från engelskan Maintain Load) 
tillgick så att varje laststeg fick verka i 16 min, normalt upp 
till lasten 1200 kPa, varefter avlastning skedde i 3 steg vardera 

på 4 min ned till lasten 0 kPa. Därefter utfördes ånyo en upplastning 
till 1200 kPa i 4 steg om 4 min och därefter en avlastning. Figur 
4.2 visar ett sådant försök. 

GRUNDTRYCK, kPa 
0 400 800 1200 

0 

2 

4 

E 
E 

~- 6 

~ 
:le 
0:: 

e 
w 
0 

8 

10 

Figur 4.2. Exempel på plattförsök med stegvis upplastning 
(från etapp 1). 
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Vid cykliska försök, CL, (från engelskan Cyclic Load) utfördes först 

en stegvis upplastning till 400 kPa med 16 min på varje laststeg. 

Därefter nedlastning till 200 kPa, upplastning till 400 kPa osv. 

På varje lastnivå hölls lasten konstant i 4 min. Figur 4.3 visar 

exempel på ett cykliskt försök. 

GRUNDTRYCK, kPa 

200 400 600 
0 

2 
E 
E 

I 
I 

4 ,_1---+----+------1 

I 

I 

Figur 4.3. Exempel på cykliskt försök (från etapp 1). 

4. 4 Resultat 

4. 4. 1 A11 män t 
Erhållna last-sättningskurvor är linjära eller svagt krökta. Detta 

visar att i inte något fall har brott erhållits. Nedan analyseras 

därför endast sättningsproblematiken. 

4.4.2 Sättningar 

Last-sättningskurvorna från plattförsöken framgår av bilaga 1-10. 
i tabell 4.2 har väsentliga data från försöken sammanställts. 

Kompressionsmodulen M har utvärderats enligt Jaky 

M = ~ 
2s (4.1) 

där q = aktuellt grundtryck 
B = plattdiameter 

s = sättning vid grundtrycket q 
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Tabell 4. 2. Sammanställning av resultat från piattförsök på kalkstensfyllning. 

P1atta Försöks- Initiell Modul Ateruppl. Modul Kryp- Antal Cyklisk 
nr typ deform. 

vid 300 kPa 
~ 
2s 

deform. 
vid 300 kPa 

~ 
2s 

ning cykler def. 

(mm) (MPa) (mm) (MPa) (mm) (st) (mm) 

1 ML 1,96 47 1,24 74 0,043 
2 CL 1,52 61 0,038 15 0,33 

..... 
3 
4 

ML 
ML 

2,16 
2,00 

43 
46 

1,24 
1,37 

74 
571) 

0,053 
0,037 

C. 5 
C. 

CL 2,25 41 0,052 25 0,30 
"' .µ 

LI.J MV 1,98 47 ,6 1,28 71,7 0,044 
s 0,28 7,9 0,07 4,0 0,008 

6 ML 5,83 15,8 1,35 68 0,113 
7 CL 11,29 8,2 0,263 25 1,60 
8 CL 17 ,92 5,2 0,423 23 2,90 
9 CL2) 5,06 29,8 1,33 113 0,088 20 1,42 

NlO ML 11,88 10,4 2,95 42 0,223 
C. 
C. 

i MV3) 11,73 9,9 2,15 55 0,256 
LI.J s 4,9 4,5 1,13 18,4 0,128 

l)utvärderat i intervallet 0-400 kPa 
2)Plattdiameter 1,0 

3)p1atta 9 ej medräknad. 

Av tabellen framgår att vid grundtrycket 300 kPa erhålls en medelsätt

ning för de 5 plattförsöken i etapp 1 på 1,98 mm med en standardavvi

kelse på 0,28 mm. Detta motsvarar en Jaky-modul enligt ekv (4.1) 

på i medeltal 47,6 MPa med standardavvikelsen 7,9 MPa. Motsvarande 

medelmodul för etapp 2 blev 9,9 MPa med standardavvikelsen 4,5 MPa. 

I dessa siffror har ej försök nr 9 medtagits pga dels dess större 

diameter och dels att ett block var beläget alldeles under plattan. 

Motsvarande moduler har framräknats för återupplastningen i försök 

1, 3 och 4 i etapp 1. Medelvärdet blev 71,7 MPa med en standardavvi

kelse på 4,0 MPa. I etapp 2 erhölls medelmodulen 53 MPa från försök 
6 och 10. 

Om medelmodulen från etapp 1 sätts in i sambandet 4.1 erhålls för 

grundtrycket 300 kPa sättningen 

s = 3,15 B (mm) (4.2) 

dvs sättningen blir ca 3 mm per plattmeter vid grundtrycket 300 

kPa. Således för en platta 4x4 m2 erhålls sättningen på detta sätt 

till 12,6 mm eller 6,4 gånger större än försöksplattan (0,615 m). 
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4.4.3 Sättningar vid cyklisk belastning 
Avsikten med de cykliska försöken var att söka uppskatta de sättningar 

som uppkommer pga varierande laster under grundkonstruktionens livs

längd. I etapp 1 utfördes två cykliska försök med 13 respektive 

25 lastväxlingar. Tillskottssättningen i dessa försök blev 0,33 
respektive 0,50 mm. Motsvarande resultat för etapp 2 blev för försök 

7 och 8 1,60 mm (25 lastväxlingar) respektive 2,50 mm (23 lastväxlingar). 

I figur 4.4 visas sättningen som funktion av antal lastcykler i 

linjär skala och i figur 4.5 i logaritmisk skala. 

En grov uppskattning av förväntade sättningar från ett större antal 

lastcykler har gjorts med ledning av figur 4.5. Vid 104 lastcykler 

skulle sättningen tillväxa med ca 65% (etapp 1) respektive 75% (etapp 

2) i förhållande till uppmätta sättningar efter korttidslast. 

4.4.4 Långtidssättning 
Vid tre av plattförsöken, nr 1 och 2 i etapp 1 och nr 7 i etapp 

2, belastades plattan med konstant last över natten och i ett fall 

över en helg. Syftet var att få en uppfattning om sättningen i ett 

längre tidsperspektiv. Fortfarande är dock den tid som lasten verkat 

kort. 

Tabell 4.3. Sättning under konstant last 

Försök Last Tid Sättning Sättning i % 
nr kPa tim mm av initiell 

1 300 13 +0,15 (Hävning) 

2 400 9(52) -0,06(-0,18) 4 (12) 

7 400 15 -0,06 0,5 

8 400 15 -0,17 0,9 
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ANTAL CYKLER 
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Figur 4.4. Accumulerad sättning som funktion av antal lastcykler. 

ANTAL CYKLER 
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Figur 4.5. Accumulerad sättning som funktion av logaritmen för 
antal lastcykler. 
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5. PRESSOMETERFÖRSÖK 

5.1 Allmänt 

En metod som under senare år visat sig vara lämplig att bestämma 
jords och packad fyllnings kompressionsegenskaper är pressometern. 
Erfarenheten rörande packad kalksten är begränsad och därför genomför
des en serie försök i varje etapp dels för att kalibrera metoden 

mot plattförsöken och dels för att klargöra pressometerns förutsättningar 
som kontrollmetod. 

5.2 Utförande 

En mätcell nedförs i ett förborrat hål. Genom att lägga på ett tryck 

i mätcellen och mäta mängden vätska som strömmar in i mätcellen 

kan en tryck-volymförändringskurva uppritas. Figur 5.1 visar ett 

exempel på uppmätt kurva. Ur denna kurva kan pressometermodul och 

det sk gränstrycket bestämmas. Dessa parametrar utgör sedan input 
i olika beräkningslogaritmer för bestämning av framförallt sättningar. 

Datum: 840912 Hal: 2 Nlva: 0. 75 
E-modul for spannlngsint. 615.8-1258.3 kPa: 10.4 MPa 
Granstryck enl. Up Side 0own: 1882. 7 kPa 

Lemee: 1861. 7 kPa 
Lag-Lag: 2049. 5 kPa 
interpolation:*** kPa 

Kryptryck: 1100 kPa Tidsintervall: 30 - 60 s 

6. Vo 1ym (cm3) 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

2000 

1600 
,,- ---- / 

, 
r -- ---

/ 
/ 

~ 1200 V' 2:. ' ,' , / 
_:,,: I 

I u I I/E'.:' 800 
I 

I- I 
I 

I 
I I 
'I 
I 
I

400 I/
'>/ 

0 
V 
0 200 400 600 800 

Volym (cm3) 

Figur 5.1. Exempel på tryck-volymändringskurva och krypkurva 

för packad kalksten. 



Ett vikt~gt moment vid pressometerf5rsök är själva håltagningen. 

Tidigare försök har visat att lämplig håltagningsmetod är att borra 

ett hål något mindre än mätcellens diameter och sedan slå ned mätcel
len till provningsnivån. Mätcellen skyddas med ett slitsrör. 

5.3 Program 

För att erhålla en uppfattning om metodens naturliga spridning och 

fyllningens inhomogenitet utfördes normalt 5 försök på varje nivå. 
Beträffande försökens placering i plan, se figur 3.1 och 3.2. 

I etapp 1 utfördes 5 st försök på vardera 0,75 m och 1,5 m djup 
under fyllningens överyta. I etapp 2 utfördes samma antal försök 

på djupen 0,75, 1,5, 2,5 och 3,5 m under fyllningens dåvarande överyta. 
På så sätt skulle provningen ske i mitten av varje en-metersskikt 

utom i det översta som pga influensen från överytan valdes att placeras 

i skiktets nedre tredjedel. De färdigpackade skikten blev dock ej 

1,0 m tjocka utan ca 0,15 m tunnare. (Se kapitel 2). På så sätt 

kom provning på 3,5 m nivån inte att hamna i nedersta skiktets mitt 

utan i fyllningens underkant. 

5.4 Resultat 

I Bilaga 11 finns resultat från varje enskilt försök redovisade. 
Utvärderingen av gränstrycket Pl har utförts enligt tre olika metoder, 
nämligen enligt upp-side-down, Lemee och log-log metoden. Samtliga 
metoder är redovisade i (1). Pressometermodulen har utvärderats 
enligt samma källa som största modul i ett viss definierat intervall. 

Resultaten i form av medelvärde och standardavvikelser för de olika 

skikten i etapp 1 och 2 framgår av tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Resultat från pressometerförsök i kalkstensfyllning. 

r 
I Etapp 2 Etapp 1 

I 

Skikt Em s P1 s Em/P1 Em s P1 s Em/P1 

4 5,6 2,3 1,1 0,44 5,1 - - -
3 15,1 2,5 2,28 0,38 6,6 - - -
2 12,8 2,0 2,42 0,38 5,3 11,2 2,7 1,68 0,41 6,7 

1 11,5 2,7 1,42 0,12 8,1 10,7 4,7 1,59 0,38 6,7 
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Av tabellen framgår att standardavvikelsen för pressometermodulen 

är 2,0-2,7 utom i ett fall, nämligen skikt 1 under etapp 1, där 
lägsta resultat var 6,1 MPa och högsta 18,1 MPa. Om dessa två mät

ningar utesluts erhålls en standardavvikelse i samma intervall som 

för övriga försöksserier. Medelvärdet för pressometermodulen i sikt 
2-4 varierar mellan 10,7 och 13,1 MPa. Som tidigare omtalats är 

resultaten från nedersta skiktet (skikt 1) i etapp 1 osäkra pga 

att provningarna utfördes i gränsskiktet mellan fyllning och underlig
gande jord. 

Kvoten Em/P1 anses vara jordartsberoende. För den aktuella kalkstenen 
synes den vara 5,1 - 6,7. 

Ett mått på spridningen i resultat utgör variationskoefficienten, 

vilken definieras som standardavvikelsen dividerad med medelvärdet 

dvs 

v = s/mv 100 

där v = variationskoefficient i % 
s = standardavvikelsen 

mv = medelvärdet 

För provfyllningen synes variationskoefficienten vara 15-25% om 
skikt 4 utelämnas. Detta tyder på att fyllningen är relativt homogen 

samt att provningsmetoden är lämplig. Intressant att notera är att 

variationskoefficienten ökar till dubbla värdet i det övre dåligt 

packade skiktet. Detta visar att metoden är känslig för homogenitets
skillnader. 

I figur 5.2 är medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient 

redovisade för pressometermodul och gränstryck i de olika lagren. 

Av figuren framgår att överlagringstrycket ej har någon nämnvärd 

inverkan på pressometermodulen. Möjligen kan variationskoefficienten 

vara något större när överlagringstrycket är litet. Gränstrycket 

däremot ser ut att minska med minskande överlagringstryck liksom 
vid närhet till naturlig jord under fyllningen. 
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iFigur 5.2. Sammanställning av resultat från pressometerförsök 
provfyllningens olika skikt. 

5.5 Sättningar 

Erfarenheten visar ett en sättningsberäkning baserad på pressometer

resultat för fasta jordar och fyllning ger rimliga resultat. Beräknings

metoderna härför är redovisade i (1) och presenteras ej närmare 
h~r. Sättningarna som beräknas enligt denna metod är de sättningar 
som förväntas inträffa inom 10 år. 

Sättningsberäkningar har utförts utifrån de uppmätta pressometermodu

lernas medelvärde plus-minus en standardavvikelse, dvs för Em+s. 

Plattstorleken antas vara lika stor som den i plattförsöken använda. 
Beräkningar har utförts för dels den välpackade fyllningen (etapp 

1) och dels den lösare fyllningen (etapp 2). 

Resultatet av beräkningarna framgår av figur 5.3. Beräkningarna 

är utförda för spänningsintervallet 0-1200 kPa. I figuren har lagts 

in resultat från utförda plattbelastningsförsök på de två nivåerna. 

Figur 5.3 visar att pressometern överskattar sättningarna för pack

ning enligt rekommendationerna och underskattar dem för en lösare 

fyllning av typ skikt 4. Man skall då beakta att sättningarna 

från pressometerförsöken avser 10-årssättningen och plattstorlek 

0 500. 
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Figur 5.3. Sättningar beräknade från P.ressometerförsök jämförda 
med statiska plattförsök. Övre figuren avser etapp 
1 och undre etapp 2. 

Vidare utfördes beräkningar av sättning för olika plattbredder, 

fyllnadshöjder och en antagen pressometermodul på Em=l2,5±_2,5 MPa. 

Dessa beräkningar är redovisade i figur 5.4. Av figuren framgår 

att inverkan från den lösare naturliga jorden under fyllningen för 

de större plattorna ger en mindre extra sättning. Beräkningarna 

visar att tex en 4,0 m bred platta, fyllningshöjden 5,0 m och 

Em = 6,0 MPa i jorden under fyllningen ger sättningen 11-14 mm, 

medan om underliggande jord antas lika fast som fyllningen 

blir sättningen 8-12 mm. 
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Figur 5.4. Beräknade sättningar för olika plattbredder, fyllnads
höjder och Em = 6,G MPa i jorden under fyllningen. 
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6. FALLVIKSFÖRSÖK 

6.1 Allmänt 

Fallviksförsök för packningskontroll är en relativt oprövad metod. 
I Sverige utfördes en del forskningsarbete i slutet av 60-talet. 

Metoden har på senare tid tillämpats vid några enstaka tillfällen. 

Det är först i början av 80-talet som elektronik och datorer har 

utvecklats så att ett rationellt provningsförfarande kan ske. 
Detta mycket tack vare utvecklingen inom pålningsområdet, där snarlika 

frågeställningar studeras. 

6.2 Utförande 

Försöken utfördes genom att en fallvikt på 720 kg med diametern 

495 mm släpptes från olika fallhöjder på den packade fyllningen. 
Vid nedslagningsögonblicket mättes kraft och acceleration i fallvik

ten. Fallviktens penetration i fyllningen bestämdes genom avvägning 
i 4 punkter på träffytan. För att erhålla en uppfattning om det 
dynamiska grundtrycket i förhållande till det statiska utfördes 

provningarna med olika fallhöjd. 

I syfte att klargöra hur träffytan skall utföras gjordes försök 
med helt opreparerad yta, på avslipad yta och på avschaktad yta 

med sand- eller betongavjämning. 

Som resultat fås ett spännings-deformationssamband ur vilket dynamiska 

moduler och brottgrudtryck kan utvärderas. 

Ett exempel på resultat framgår av figur 6.1 nedan. 
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Figur 6.1. Resultat från fallviktsförsök på kalkstensfyllning. 
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6.3 Försöksprogram 

På samma sätt som vid platt- och pressometerförsöken utfördes försök 

i 5 punkter på skikt 2 och på skikt 4. Detta för att få en uppfattning 

om metodens naturliga spridning och ett mått på fyllningens homogeni

tet. I varje försökspunkt släpptes fallvikten från olika fallhöjder, 

vanligen 0,3, 0,6 och 1,0 m, i några fall även 1,5 m. Olika typer 

av preparering av träffytan provades. Försökspunkternas utplacering 

i plan framgår av figur 3.1 och 3.2. 

6.4 Resultat 

Ur det dynamiska kraft-deformationssambandet, se figur 6.2, har 

utvärderats såväl modul som maximalt mobiliserat grundtryck. Utvärde
ring av modul har utförts enligt Jaky, se ekvation (4.1). 

Försöksserierna har visat att kraft-deformationssambandet ur fallviks
försöken är känsliga för fallhöjd, ytpreparering, snedsläpp, större 

stenar i släppytan samt tidigare belastningshistoria. Det senare 
innebär att effekten av tidigare släpp på samma yta kan registreras 

i form av en förbe lastning, jfr fa 11 vi ktspackni ng. 

I figur 6.2 visas resultatet från försök på opreparerad yta på skikt 

2. Släppen utfördes i samma träffyta i ordningen 0,3-0,6-1,0 m fall

höjd. Av figuren framgår att maximalt mobiliserat grundtryck ökar 

med ökande fallhöjd (ökande energi). Vidare framgår konsolideringsef
fekten från föregående släpp. 
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Figur 6.2. Kraft-deformationssamband för varierande fallhöjd. 
Släppen är utförda i samma yta i ordningen 0,3, 0,6 
och 1,0 m fallhöjd. 
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Således återfinns på kurvan från fallhöjden 0,6 m inverkan av fallhöj

den 0,3 upp vid maximalt grundtryck för det försöket. På motsvarande 

sätt återfinns inverkan från fallhöjd 0,6 m på kurvan för fallhöjden 

1,0 m. I tabell 6.1 redovisas väsentliga data från försöken i figur 

6.2. 

Tabe 11 6.1. Data från försök FVla på skikt 2. 

Fall Modul sättn. min max(max)höjd (MPa) MPa uppm. acc. hast. 
(m) (mm) (g) (m/s) 

0,3 138 1,6 0 -43,0 2,5 
0,6 128 2,9 2,3 -78,8 3,5 
1,0 138 3,8 3,0 -103,2 4,6 

Modulen blev således oberoende av fallhöjden, medan övriga parametrar 

såsom maximalt mobiliserat grundtryck, maximal acceleration och 

maximal hastighet hos fallvikten ökar som väntat med ökande fallhöjd. 

Samma förhållande noterades för försök på skikt 4, dvs det skikt 

som erhöll minst packningsarbete. Resultaten från försök FV6b är 

redovisade i tabell 6.2. 

Tabe 11 6.2. Data från försök FV6b på skikt 4. 

Fall Modul sättn. min max(max)höjd (MPa) MPa uppm. acc. hast. 
(m) (mm) (g) (m/s) 

0,3 16,l 0,7 10,5 -18 ,6 2,4 
0,6 15,8 1, 0 12,5 -25 ,8 3,4 
1, 0 23,1 1,3 17 ,0 -35,7 4,4 
1,5 24,6 2,0 20,2 -53,4 5,4 

En jämförelse mellan resultat från skikt 2 och 4 visar att för skikt 

2 är modulen 6-7 ggr större, maximalt grundtryck ca 3 ggr större, 

uppmätt sättning ca 5 ggr mindre och max retardation ca 3 ggr mindre 

än för skikt 4. Däremot är maximal hastighet lika för samma fallhöjd, 

vilket är en gammal fysikalisk sanning. 



32 

Sammanstä11ning av samtliga utförda försök finns i bilaga. Försöken 

T2-T8 och försök med index a är utförda på slipad eller helt oprepare
rad yta. För försöken med index bär ytskiktet 10-30 cm, avschaktat, 

och för försöken 1-5 försedda med en sandavjämning och för försöken 
6-10 med en tunn cementavjämning. Resultaten visar att släpp på 

opreparerad yta eller en cementavjämnad yta ger de mest relevanta 

resultaten. Sandavjämnad yta tycks ej överbrygga de ojämnheter som 

erhålls vid avschaktning och dessutom ger förmodligen en avschaktning 

en okontro11erd uppluckring i ytan. Vissa försök ger omotiverat 

höga moduler. Orsaken till detta är förmodligen att en större sten 

funnits i släppytan eller dess omedelbara närhet. Andra orsaker 

till att vissa försök har fallit ur är snedträff. 

I tabell 6.3 redovisas resultat från fallviktsförsök i form av medel
värde och standardavvikelse för moduler, maximalt grundtryck vid 

olika ytpreparering och fallhöjd. 

Tabell 6.3. Sammanställning av resultat från fallviktsförsök på 
olika skikt, preparering och fallhöjd. 

Försökr nr Fall- Modul Grundtryck Sätt- Max 
Typ av ytpreparering 
yta etc 

höjd 
(m) 

Mniv 
(MPa) 

s 
(MPa) 

qmv
(MPa) 

ninJ
(mm 

acc. 
g 

FV6b, FVlOb, cementering 
skikt 4 

0,3 
0,6 

0,73 
1,0 

10.0 
12,1 

-19, 1 
-26,3 

1,0 1,3 18,3 -35,9 
1,5 19,8 6,0 1,9 17 ,4 -50,4 

Alla, oprep. 
skikt 2 

yta, 0,3 
0,6 

1,6 
2,8 

0 
2,3 

-43,0 
-78,8 

1,0 3,2 4,8 -103, 5 
1,5 120 26 3,3 11,5 

FVla-FV3a, 
skikt 2 

oprep. 0,3 
0,6 

1,6 
2,8 

0 
2,3 

-43,0 
-78,8 

1,0 138,6 18,6 3,9 3,3 -103, 5 
FVlb-FVSb 
skikt 2 

Ingen utvärdering, se texten 
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Av tabell 6.3 framgår att för det sämre packade skiktet, skikt 4, 

erhålls en medelmodul på 19,8 MPa med standardavvikelsen 6,0 MPa. 
Maximalt mobiliserat grundtryck ökar från 0,73 MPa vid fallhöjden 

0,3 m till 1,9 MPa vid fallhöjden 1,5 m. Motsvarande värden för 

sättningarna är i medeltal 10,0 mm respektive 17,4 mm och för maximal 

acceleration -19,1 g respektive -50,1 g. 

För skikt 2, som packades i enlighet med de rekommendationer som 

givits för utfyllnad av kvarteret Verkö, visar fallviksförsöken 

en något splittrad bild. Det skall dock beaktas att försöken FVlb

FV3b ej är relevanta pga att en uppluckring har erhållits i samband 

med avschaktning. För varje släpp har sedan en förbättring av modulen 

skett på ett extremt sätt. Motsvarande skulle i och för sig kunna 

gälla för skikt 4 men där har tydligen ej motsvarande uppluckring 

skett troligen pga att inga större spänningar har byggts in under 

det ringa packningsarbetet. Beaktas sedan också att försöken T2-T8 
visserligen har utförts på skikt 2 men i kanten av provytan med 

åtföljande sämre packning, så återstår försök FVla-FV3a. Dessa försök 

är utförda på en avslipad yta och lämnar resultat som tyder på att 

de väl avspeglar fyllningens funktionssätt. 

Medelmodulen för skikt 2 blir med dessa förbehåll 138 MPa och standard
avvikelsen 18,6 MPa. Maximalt mobiliserat grundtryck är för fallhöjden 

0,3 m 1,6 MPa och för fallhöjden 1,0 m 3,9 MPa. Motsvarande värde 

för sättningen är 0 mm respektive 3,3 mm och för accelerationen 
-43,0 g resp -103,5 g. 
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7. RESULTAT 

7 .1 Allmänt 

Syftet med denna undersökning var som tidigare omtalats att 

~ Bestämma tillåtet grundtryck 
, Bestämma sättningsmodul 

• Kalibrera kontrollmetoderna 
8 Undersöka kontrollmetodernas lämplighet och utförandesätt. 

7.2 Tillåtet grundtryck 

Av kostnadsskäl kunde ej någon platta belastas till grundbrott så 
något brottvärde utifrån plattförsöken har ej erhållits. Flertalet 

plattor lastades till 1200 kPa och i inte något fall uppnåddes brott. 

Detta gällde även etapp 2, där det översta lagret endast var packat 

med 2 överfarter. I flera fall visar dock last-sättningskurvorna 
på en ökande sättning vid tryck över ca 1 MPa. 

Bärigheten kan grovt bestämmas utifrån gränstrycksvärdet vid pressa
meterförsöken. Brottgrundtrycket för skikt 2 ( väl packat material) 

bestämt på detta sätt blir ungefär 2,3 MPa och för skikt 4 (begränsat 

packningsarbete) ca 1,1 MPa. 

En utvärdering av dynamisk bärighet från fallviktsförsöken ger ca 

3,8 MPa för skikt 2 och ca 2 MPa för skikt 4. Dessa grundtryck skall 

reduceras med hänsyn till de viskösa effekter som en dynamisk belastning 

ger. En metod att reducera det dynamiska brottgrundtrycket har framtagits 

vid SGI. En beräkning enligt denna metod ger en ca 25% reduktion, 

dvs statiskt brottgrundtryck blir 3,0 MPa respektive 1,6 MPa. 

Mot denna bakgrund har det konstaterats att en tillåten påkänning 

på 300 kPa väl uppfyller normkraven på erforderlig säkerhet mot 
grundbrott. För mindre plattor bör tillåten påkänning begränsas 

enligt SBN 80 kap 23:2332 med n = 0,20 MPa/m för grundläggningsdjupet 
d = 1,0 m. 
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7.3 Sättningar 

I Kapitel 4 och 5 har vissa sättningsberäkningar utförts utifrån 

plattförsök och pressometerförsök bl a för en kvadratisk platta 
med 4,0 m sida. 

Plattförsöken från etapp 1 gav Jaky modul på 47,6 MPa vid 300 kPa 

och 2,0 mm sättning. Motsvarande värde för etapp 2 var 7,9 MPa vid 

300 kPa och 11,7 mm sättning. 

Plattorna i den framtida konstruktionen blir betydligt större än 

de använda vid plattförsöken. För en platta med storleken 4,0 m 

fås enligt ekv 4.1 och 4.2 sättningen 12,6 mm i etapp 1 och 60,6mm 

i etapp 2. Erfarenheten säger (Bergdahl, 1983) att sättningen efter 

25 år kan bli 50-100% större än den initiella sättningen. Slutsättningen 

blir då ca 20 mm för en fyllning av etapp l:s kvalitet och ca 100 

mm för en fyllning av etapp 2:s kvalitet. Detta motsvaras av Jakymodulen 

på ca 30 MPa för fyllningen av godkänd kvalitet och ca 6 MPa från 
fyllning av etapp 2:s kvalitet. Beräkningarna grundar sig på en 

kvadratisk platta med 4,0 m sida och tillåtet grundtryck på 300 

kPa. 

Beräkningar av sättningar utifrån pressometermodulen ger den sk 

10-årssättningen. En beräkning utifrån medelmodulen 12,5 MPa för 
etapp 1 ger en sättning på 9,8 mm och för etapp 2 med medelmodulen 

5,6 MPa 20,7 mm. Dessa sättningar är beräknade för en fyllningshöjd 

på 3,0 m. Uppskattas sedan 25-årssättningen utifrån Schmertmanns 

tidsfaktor erhålls sättningen 10,4 mm för etapp 1 och 21,9 mm för 

etapp 2. 

En jämförelse mellan sättningar beräknade från plattförsök med de 

från pressometerförsök beräknade ger att de senare är ungefär hälften 

så stora för etapp 1 och endast ca 1/3 för etapp 2. 

Ur ovanstående kan sammanfattningsvis följande slutsatser dragas: 

Vid beräkning av sättningar i konstruktionen kan för korttidslast 

plattmodulen sättas till 40 MPa. För att även inkludera långtidssätt

ningar och inverkan av lastvariationer användes modulen (M) 25 MPa. 

Vid beräkning av sättningar skall hänsyn tas till egenskaperna i 
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den naturliga jorden. För den ostörda jorden kan även kompressions

modulen sättas till 25 MPa. Av beräknade sättningar utbildas ca 
2/3 under byggnadstiden. 

Inverkan av kemisk nedbrytning har försumbar betydelse för långtids
sättningarna i fyllningen. Stomkonstruktionen grundläggs på tjälfritt 

djup. 

7.4 Kalibrering av kontrollmetoder 

De tre kontrollmetoder som har testats på provfyllningen är densitets

bestämning, fa1lviktsförsök och pressometermätning. 

Densitetsbestämning visade sig vara en kontrollmetod som dels gav 

stor spridning och dels var tidsödande att utföra, se kapitel 2.4. 

En jämförelse mellan fallviktshöjden och plattförsöken görs i figur 

7 .1. 
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Figur 7.1. Jämförelse mellan Jaky-moduler från plattförsök och 
fa 11 vi ktsförsök. 
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Figuren visar moduler beräknade enligt Jaky från fallviktsförsöken 

korrelerade mot moduler från plattförsöken. Mittpunkten i ellipserna 
visar medelvärde för respektive metod medan ellipsens axlar visar 

metodernas standardavvikelse. Siffrorna utanför ellipsens periferi 

visar metodens varianskoefficient. Även om spridningen synes vara 

stor så är upplösningen stor och skillnaden mellan godkänd och ej 

godkänd packning stor. Viktigt att notera är att variationskoeffi
cienten blir liten för den välpackade fyllningen, vilket anger att 

provningsmetoden är relevant. Således är fallviktsförsök en metod 
som med framgång bör kunna användas för kontroll av packad kalkstensfyll

ning. 

På motsvarande sätt har resultat i form av pressometermoduler kalibre

rats mot moduler erhållna vid plattförsök, se figur 7.2. 
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Figur 7.2. Jämförelse mellan moduler erhållna från plattförsök 
och pressometerförsök. 
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Figuren visar att en god upplösning också fås med pressometermetoden 

och att skillnaden mellan godkänd och ej godkänd packning är avsevärd 

och därför bedöms också pressometermetoden vara en lämplig metod 

för kontroll av packad kalkstensfyllning. Variationskoefficienten 

är även för denna metod liten för den väl packade fyllningen. 

7.5 Kontrollmetodernas lämplighet och utförande 

Av föregående avsnitt framgår det att både pressometer- och fallviks

försök är tekniskt sett lämpliga kontrollmetoder. Men för att bedriva 
kontroll av en fyllning som exempelvis i kvarteret Verkö krävs också 

ett rationellt utförande, tillförlitlighet, tillgänglighet, reproducer

barhet, snabb utvärdering för att ge ett entydigt och snabbt besluts

underlag. 

Pressometerförsök utfördes på så sätt att hålen för mätcellen förbor
rades med en tryckluftsdriven utrustning. Borrhålets diameter var 
mindre än diametern hos mätcellen (försedd med slitsrör). Mätcellen 

slås ned till aktuellt djup med samma slagutrustning som förborrning 
utförs med. Borriggen sitter på ett fordon med stor framkomlighet 

och själva mätinstrumentet är skyddat för väder och vind. 

Utförda pressometerförsök visar att utrustningen passar för detta 

utförandesätt och har därmed en hög tillförlitlighet och tillgänglig

het. 

Pressometermetodens reproducerbarhet har visat sig vara hög, om 

den utförs enligt ovan. Däremot krävs på grund av fyllningens struktur 

att flera försök utförs för att statistiskt säkerställa metodens 

resultat. Men detta gäller för alla kontrollmetoder på denna typ 

av fyllning. Vissa svårigheter att erhålla relevanta resultat kan 

ibland uppstå, speciellt då ansamlingen av många stora block finns 

i fyllningen. 

För att erhålla en snabb och tillförlitlig utvärdering av erhållna 

försöksresultat krävs att försöksresultaten datorbehandlas. 



39 

Fa11viktsförsöken har beskrivits i kapitel 6.2. Lyftanordningen 

för fallvikten var vid försöken en inhyrd lastbilskran och mätutrust
ningen var placerad i en personbil. Detta förfarande blev relativt 

omständligt genom att totaltiden och därmed kostnaden för försöken 
blev relativt stor. Vidare förlorades en del information genom att 

lastbilskranen hade svårigheter att utföra släppet i exakt samma 

punkt som försöket före. Men genom att förse samma borrigg, som 

användes vid pressometerförsöken, med en konsol och en transportanord
ning har dessa olägenheter senare reducerats. 

Det som styr försökens tillförlitlighet och tillgänglighet är mätutrust
ningens funktion vilken främst garanteras av en konstant tillförsel 

av nätspänning och enkelhet och utbytbarhet i uppbyggnaden. Eftersom 
dessa faktorer i stort är uppfyllda, får även tillgängligheten för 

denna utrustning anses vara god. 

Fallviktsförsökens reproducerbarhet får anses vara god om försöksytan 

är horisontell och relativt jämn. En annan faktor som också spelar 

roll är att försöksytan ej får vara täckt med vatten och ej heller 

med uppblött finmaterial. Dessa faktorer uppfylls genom att lastytan 

(0=500 mm) sopas och plattas till genom ett släpp av fallvikten 

från låg höjd. Block och stenar nära ytskiktet påverkar resultatet. 

Genom en okulärbesiktning av ytan bör sådana ytor kunna undvikas. 

På grund av fyllningens struktur är det nödvändigt att utföra ett 

flertal fösök för att statistiskt säkerställa fyllningens egenskaper. 

Utvärdering av fallviktsförsök utförs med hjälp av en dator, vilket 

ger snabbt besked om försöksresultatet och därför ett bra beslutsunder
lag. 

Sammanfattningsvis är både press-0meter- och fallviktsförsök lämpliga 
kontrollmetoder för kalkstensfyllning både ur teknisk och ekonomisk 
synpunkt. Kostnaden för metoderna är idag ungefär lika stora. 
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MALMÖ HAMN - Provfyll ni ng - Sammanställning fallviktsförsök BI LAGA 11 
1985-01-14 Bl 1 ( 2) 

Försök Fall- M qmax s amax Vmax Anm 
nr höjd MPa MPa uppm. gx (-1) m/s 

m mm 

T2 1,0 78 2,1 

T3 1,0 84 2,6 9,0 

T4 1,5 106 3,2 11,5 

T5 0,6 50 1,5 7,3 
1,0 68 1,8 
1,5 120 3,3 

T6 0,6 89 2,0 ~5 
0,6 94 2,7 

T7 0,6 76 2,0 7,5 
1,0 142 2,7 5,3 
0,3 2,8 

T8 0,3 1,8 nedsänkt 
0,6 6,3 30 mm 
1,0 82,3 1,5 6,0 

FVla 0,3 138 1,6 0 43,0 2,5 
0,6 128 2,9 2,3 78,8 3,5 
1,0 138 3,8 3,0 103,2 4,6 

FVlb 0,3 143 1,5 4,3 41,6 2,6 
0,6 195 1,6 7,5 53,9 3,7 
1,0 247 2,1 9,7 64,7 4,0 

FV2a 1,0 169 3,8 3,0 99,8 4,6 

FV2b 1,0 83 1,9 12,3 51,3 4,7 
0,6 161 1,4 8,5 41,1 3,7 
0,3 212 1,3 3,3 35,0 2,5 
1, 0 165 2,5 12,0 70,5 4,6 

FV3a 1,0 120 4,0 3,8 107 ,5 4,7 

FV3b 1,0 62 2,4 8,8 64,5 4,5 
0,6 218 2,6 5,0 71,8 3,6 
0,3 285 2,0 2,3 53,1 2,3 
1,0 436 3,7 4,0 103, 1 3,7 

FV4b 0,3 0 
0,6 86 2,4 5,8 65,1 3,8 
1,0 114 3,6 6,5 96,6 4,6 

FV5b 0,3 2,8 
0,6 58 1,7 11,5 44,6 3,4 
1,0 30 1,8 8,0 48 ,3 4,6 

FVl0b 0,3 10 ,6 0,76 9,5 19,7 2,4 
0,6 28,6 1,0 11,6 26,8 3,5 
1,0 15,4 1,3 19,5 36,1 4,7 
1,5 24,0 1,7 14,5 46,8 5,4 

FV6b 0,3 16,1 0,7 10,5 18 ,6 2,4 
0,6 15,8 1,0 12,5 25,8 3,4 
1,0 23,1 1,3 17 ,0 35,7 4,50 
1,5 24,6 2,0 20,2 53,9 5,4 





BILAGA 11 
Bl 2 ( 2) 

Försök Fall-
höjd 

M 
MPa 

qmax 
MPa 

s 
uppm. 

amax 
gx(-1) 

Vmax 
m/s 

Anm 

m mm 

FV7b 0,3 8,3 
0,6 9,8 
1,0 17 ,8 
1, 0 

FV8b 0,3 8,8 
0,6 17 ,8 
1,0 18,8 






