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1. FöRORD 

Syftet med detta projekt har varit att med hjälp av beräkningar klar
lägga konsekvenserna av en övergång från Svensk Byggnorm, SBN 80 till 
Nybyggnadsregler (NR) med föreskrifter och råd, BFS 1988:18. Beroende 
på att NR inte innehåller några direkta dimensioneringsregler har 
olika beräkningsmetoder för dimensionering av geokonstruktioner i 
såväl brott- som bruksgränstillstånd framtagits. Härvid har de van
ligaste metoderna enligt de handböcker som nu utarbetas för yt- och 
djupgrundläggning valts. 

Beräkningar har genomförts för ett antal olika geokonstruktioner i 
olika jordförhållanden dels direkt enligt SBN 80 och den praxis som 
kan anses ha varit kopplad till detta dokument, dels enligt de princi
per och med de partialkoefficienter som anges i NR. Resultaten av be
räkningarna redovisas för olika konstruktioner och jordförhållanden i 
diagram där förändringar i bärförmåga och sättningar direkt kan ut
läsas. Avslutningsvis visas ett exempel med en flervåningsbyggnad där 
också förändringar i lastbestämmelserna medtagits. 

Rapporten vänder sig främst till geotekniker och konstruktörer som di
mensionerar geokonstruktioner. Rapporten kan vidare utgöra underlag 
för en revidering av NR. Vissa förslag till revidering av NR ges. 

Projektet har finansierats av Byggforskningsrådet, projektnummer 87 
0586-8 och SGI gemensamt. 

Connie Olsson och Jan Wennerstrand har under arbetets gång bidragit 
med värdefulla synpunkter för vilka författarna härmed framför sitt 
varma tack. 

Linköping februari 1990 

Författarna 
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2. INLEDNING 

Efter många års arbete kunde det nya Boverket i mars -89 ge ut den nya 
byggnormen kallad Nybyggnadsregler, NR, föreskrifter och råd, BFS 
1988:18. NR gäller formellt parallellt med SBN 80 utgåva 2 från 1 
januari 1989 till 1 januari 1991 då NR blir obligatorisk. 

Enligt regeringens direktiv skulle de nya byggnormerna innehålla färre 
regler och mer sk funktionskrav. I augusti -87 lämnade planverket ett 
förslag till regeringen som remissbehandlats av marknaden. Regeringen 
önskade dock ytterligare bantningar varför en sådan gjordes under 
våren -88. Bl a togs då de mesta av dimensioneringsreglerna i Geokon
struktionskapitlet bort. 

Nybyggnadsreglerna innehåller bl a ett konstruktionskapitel, kap 6 som 
omfattar alla typer av bärande konstruktioner. 

6.1 Allmänna regler för bärande konstruktioner 
6.2 Laster 
6.3 Geokonstruktioner 
6.4 Träkonstruktioner 
6.5 Murverkskonstruktioner 
6.6 Betongkonstruktioner 
6.7 Stålkonstruktioner 

Kapitel 6.3 Geokonstruktioner omfattar 14 sidor vilket kan jämföras 
med kapitel 23 Grundkonstruktioner i SBN 80 som omfattar 19 sidor. De 
ofta detaljerade föreskrifter och allmänna råd som finns i SBN 80 har 
ersatts med mer allmänt formulerade dimensioneringsregler och funk
tionskrav samt en del allmänna råd som exempel på tolkningar av före
skrifterna. Detta har lett till att NR inte som SBN 80 kan användas 
för en direkt dimensionering av grundkonstruktioner eller för att for
mulera krav på ett visst utförande. För att NR skall kunna tilläm-
pas fordras att man till de allmänna last- och dimensioneringsreglerna 
kan koppla en jordmodell med parametrar och en beräkningsmodell som 
kan beskriva bärförmåga och deformationer för en grundkonstruktion. 

De i NR införda allmänna dimensioneringsreglerna, som nu blir gemen
samma för alla slag av bärande konstruktioner, innebär också att in
förandet av partialkoefficientmetoden medför att säkerhetskoefficien
ter väljs för varje led i dimensioneringskedjan beroende på riskens 
storlek och noggrannheten i jord- och beräkningsmodell. Denna säker
hetsfilosofi skiljer sig sålunda från det toalsäkerhetsbegrepp som SBN 
80 haft som grund, jfr kap 3. 

Denna skillnad i säkerhetsfilosofi innebär att grundkonstruktioner di
mensionerade enligt NR och SBN 80 kan få olika utformning och stor-
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lek. Det har här varit regelförfattarnas önskemål att man inte skulle 
åstadkomma en väsentlig förändring av den totala säkerhetsnivån för 
grundkonstruktioner vilket skulle kunna medföra en högre risknivå 
eller ökade kostnader jämfört med dagens situation. För att åstadkomma 
detta har man gjort stickprovsvisa jämförelser för vissa vanliga kon
struktioner. 

Eftersom såväl dimensioneringsregler som jord- och beräkningsmodell 
kommer att ändras kan man dock förvänta sig att skillnaderna i dimen
sioneringsresultat kommer att variera med konstruktionernas form och 
storlek. 

Syftet med denna konsekvensanalys har därför varit att ge en bredare 
belysning av vilka skillnader som uppstår om NR eller SBN 80 används 
för geokonstruktioner. Analysen har genomförts som en serie beräkning
ar för olika fundamenttyper samt för en hel grundkonstruktion. 

För att kunna genomföra dessa beräkningar har valts dels enkla jord
modeller typ lös och fast sand eller lera, dels jordförhållanden från 
platser där SGI tidigare gjort omfattande undersökningar. För utvärde
ring av jordparametrar har valts de regler som föreslås i de yt- och 
djupgrundläggningshandböcker som nu är under utarbetande. 

Som beräkningsmodeller har utöver de som anges i SBN 80 likaledes 
använts de beräkningsmodeller som redovisas i ovan nämnda handböcker. 
Där beräkningsmodeller ändå saknas har andra metoder redovisade i lit
teraturen eller praxis använts. Vilka modeller som använts redovisas 
under respektive avsnitt. Likaså redovisas i respektive avsnitt vilken 
tolkning som gjorts av de allmänna reglerna i NR om inte denna 
tolkning redovisats i handböckerna. 

Vid dimensionering enligt NR har dock partialkoefficienten yRd ej 
beaktats eftersom den inte tillkommit när beräkningarna genomfördes. 
yRd skall ta hand om de andra osäkerheter som finns i dimensione
ringen och ej beskrivs av osäkerheten i lastmodellen respektive jord
modellen. En sådan osäkerhet kan härröra från beräkningsmodellen. I 
denna analys har således yRd satts= 1,0. 

Vidare har ingen speciell hänsyn tagits till excentriciteter och andra 
måttavvikelser utan nominella mått har använts. Detta motsvarar det 
förhållande att måttavvikelserna ligger inom byggstandard varför 
effekten av dessa avvikelser täcks in av partialkoefficienterna 
Yn och Ym. 
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3. SÄKERHETS- OCH DIMENSIONERINGSFILOSOFI 

3.1 Allmänt 

Dimensionering av geokonstruktioner har hittills utförts genom att man 
täckt in de osäkerheter som finns med en enda säkerhetsfaktor, en to
talsäkerhetsfaktor. I byggnormen, SBN 80, har detta kommit till 
uttryck genom tillåtna påkänningar och tillåtna laster. Dessa tillåtna 
värden har satts så att man garderas mot brott men i en del fall även 
så att deformationerna begränsas till en acceptabel nivå. För en del 
konstruktioner har normen lett till ett ojämnt utnyttjande av jordens 
bärförmåga, såväl relativt låga som mycket höga säkerhetsfaktorer har 
konstaterats vid analys. 

Under senare tid har det kommit fram sannolikhetsbaserade dimensione
ringsmetoder i vilka man separerar olika säkerheter, kvantifierar dem 
och sammansätter värdena till ett riskmått. Riskmåttet används som sä
kerhetskriterium vid dimensioneringen. Härvid dimensionerar man så att 
den beräkningsmässiga risken är högst den tillåtna. 

I Boverkets Nybyggnadsregler (NR) har införts ett ställföreträdande 
riskmått ~. säkerhetsindex, som skall uppfyllas vid dimensionering med 
någon sannolikhetsbaserad metod. Acceptanskriteriet för den sk ~-me
toden blir~> ~föreskrivet· Med ~-metoden beräknas ej någon 
formell brottrisk, givna ~-värden är däremot kopplade till olika 
brottsannolikheter i de olika säkerhetsklasserna. I NR motsvarar 
säkerhetsklasserna 1-3 (SK 1-3) följande ~-värden och motsvarande 
brottsannolikheter (Pf). Säkerhetsklassen (klass 1-3) beror av 
omfattningen av de personskador som kan befaras uppkomma vid brott i 
en byggnadsdel. 

SK 1 2 3 
Risk risk för ringa risk för någon risk för stor 

personskada personskada personskada 

3,71 4,26 4,75~ 
10-4 10-5 10-6pf 

Vid dimensionering med någon sannolikhetsteoretisk metod som är 
godkänd av Boverket skall säkerhetsindex ~fören byggnadsdel vara 
minst enligt ovan. 

Även om statistiska metoder har många fördelar finns det behov av en 
enklare metod för dimensionering.en metod där man arbetar med determi
nistiska värden. I NR har detta lösts med den sk partialkoefficient-
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metoden, vilken är baserad på säkerhetsindex ~- Partialsäkerhetskoef
ficienterna har valts så att man i stort behåller nuvarande säker
hetsnivå totalt. 

Dimensionering enligt Nybyggnadsreglerna skall utföras för tvås k 
gränstillstånd. Med gränstillstånd avses att man nätt och jämt når ett 
visst tillstånd. 

- brottgränstillstånd (tillfredsställande säkerhet mot brott) 
- bruksgränstillstånd (tillfredsställande funktion vid normal an-

vändning) 

Partialkoefficientmetoden innebär att dimensionerande bärförmåga 
Rd och dimensionerande lasteffekt Sd beräknas. Som formellt 
krav på säkerhet, dimensioneringsvillkor i brottgränstillståndet, 
gäller att sd i Rd. 

Fig 3.1. Dimensioneringsvillkor, princip. 

Den dimensionerande lasteffekten Sd bestäms med utgångspunkt från 
dimensioneringsvärdena för laster. Dimensioneringsvärdet för en last 
är 

där FK och ~·FK är karakteristiskt resp vanligt värde (~ = 
lastreduktionsfaktor) och yf tillhörande partialkoefficient. 
Olika lastandelar kombineras i olika lastkombinationer varur dimensio
nerande lasteffekt erhålls. Det bör observeras att den dimensionerande 
lasteffekten normalt är olika i brott- resp bruksgränstillståndet. 

Den dimensionerande bärförmågan Rd beräknas med dimensionerande 
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värde på jordens materialegenskaper fd. Enligt partialkoeffici-
entmetoden bestäms fd enligt: 

fk 
f d = ---------

Il . Ym . Yn 
där 

det karakteristiska värdet på en materialegenskapfk = 
Il = en faktor som beaktar de systematiska skillnaderna mellan en 

provkropps och en konstruktions materialegenskap 
= en partialkoefficient som beaktar osäkerheten i bestämningen avYm 

bärförmåga 
en partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassen.Yn = 

Säkerhetsklassen för en byggnadsdel beaktas med Yn på följande 
sätt; 

SK 1 2 3 
1, 0 1 , 1 1, 2Yn 

Det bör observeras att i bruksgränstillståndet bestäms dimensionerande 
materialegenskaper för samtliga säkerhetsklasser med Yn = 1,0. 

När ett högt värde på en materialegenskap är ogynnsammt bestäms 
fd enligt formeln: 

f = f . )' . )' . Il
d k n m 

För jord- och berg skall 11 = 1,0 användas. Den systematiska skillnaden 
mellan egenskapen vid undersökning och i verklig konstruktion skall i 
stället beaktas vid fastställandet av det karakteristiska värdet på 
materialegenskapen. Det karakteristiska värdet för materials hållfast
het sätts normalt till den nedre 5%-fraktilen. För materials deforma
tionsegenskaper väljs 50%-fraktilen. För geokonstruktioner har man 
gjort undantag och sätter det karakteristiska värdet för en material
egenskap antingen till egenskapens medelvärde (aritmetiskt medelvärde) 
eller får ett försiktigt val göras med ledning av dokumenterad erfa
renhet. 

Vid val av Ym skall bl a materialegenskapens spridning, under
sökningens omfattning, undersökningsmetod, förekomst av kontrollplan 
och typ av brott beaktas. Vid gynnsamma förhållanden väljs ett lågt 
värde och vid ogynnsamma förhållanden ett högt värde på Ym· I NR 
ges som allmänt råd intervall på Ym för olika materialegenskaper. 
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Om geokonstruktionen har sådant funktionssätt eller sådan utsträckning 
att bärförmågan ej bestäms av lokalt värde på materialegenskapen får 
värdet på Ym reduceras. Reduktion av Ym får göras med 20% i 
de fall då geokonstruktionens bärförmåga bestäms av materialegenska
pens medelvärde. Om bärförmågan i viss utsträckning bestäms av lokalt 
värde får rimlig reduktion mellan 0-20% göras. Skälet till reduktionen 
är att variationen i materialegenskaper är mindre för "stora" än för 
"små" jordvolymer, sett som medelvärdesbildningar. 

Enligt Nybyggnadsreglerna skall en geokonstruktion dimensioneras i 
någon av de geotekniska klasserna GK 1, GK 2 eller GK 3. Geotekniska 
klassen beror av jord-, berg- och grundvattenförhållanden, geokon
struktionen och omgivningsförhållanden. 

3.2 Dimensionering i brott- och bruksgränstillstånd 

I GK 1 får dimensioneringen utföras med förenklade regler. Tex får 
enl NR under vissa förutsättningar såväl brottgräns- som bruksgräns
tillstånden för grundplattor anses vara verifierade om den dimensione
rande lasteffekten (Svd) maximalt uppgår till ett dimensionerande 
grundtrycksvärde (fd) x fundamentarean (A). Dvs Svd i 
fd · A. I NR anges fd för berg och olika jordmaterial. För 
spetsburna oskarvade standardpålar av betong får brottgräns- och 
bruksgränstillstånden anses vara verifierade om den dimensionerande 
lasteffekten uppgår till maximalt 300 kN och angivna stoppslagnings
regler uppfylls. 

I GK 2 och GK 3 kan det generella dimensioneringsvillkoret tecknas: 

där: S(Fd,fd,a ) = lasteffekt 
R(fd,ad,c9 = bärförmåga 

= lastvärdeFd 
fd = materialegenskap (värde) 

= geometriskt värde (mått)ad 
C = gränsvärde (tex största 

deformation för vilken 
funktionskaravet är uppfyllt) 

= partialkoefficient som beaktar'{Rd 
osäkerheten i beräkningsmodellen 
samt andra osäkerheter som inte 
beaktas m ha annat y eller ~a 
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Dimensionerande materialegenskaper får enl NR bestämmas med ledning av 
följande tabeller: 

Brottgränstillstånd: 

Materialegenskap Partialkoeffi
cienten "m 

Modul 1,4-1,8 
Förkonsolideringstryck 1,2-1,4 
Hållfasthetsparametern tan~ 1,1-1,3 
övriga hållfasthetsparametrar 1,6-2,0 

Bruksgränstillstånd: 

Materialegenskap Partialkoeffi
cienten Ym 

Modul 1,3-1,6 
Förkonsolideringstryck 1,1-1,3 
Hållfasthetsparametern tan~ 1,0-1,3 
övriga hållfasthetsparametrar 1,4-1,8 

Ett brottgränstillstånd som kännetecknas av att geokonstruktionens 
rörelse medför materialbrott eller förlust av upplag för del av upp
buren eller närbelägen bärande konstruktion skall beaktas. Vid defor
mationsberäkning skall det olinjära sambandet mellan påkänning och de
formation beaktas samt krypdeformationernas storlek och dess inverkan. 
Under förutsättning att begränsningen s (dimensionerande lastef9fekt) < 2/3 Rd (dimensionerande bärförmaga) uppfylls kan dock de
formationerna beräknas med konventionella metoder. Skälet till be
gränsningen Sd i 2/3 Rd är att tillämpningen av vårt gamla normsystem 
ej givit erfarenheter vid höga lastnivåer. Inverkan av olinjära last
deformationssamband och kryprörelser över denna nivå måste därför be
aktas. 
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- - -

Fig 3.2. Princip last-deformationssamband. 

När brottgränsvillkoret (Sd i Rd) är uppfyllt för en geokon
struktion skall den även dimensioneras i ett bruksgränstillstånd. 
Denna senare dimensionering leder inte sällan till att jorden ej kan 
utnyttjas så hårt som brottgränstillståndet, där enbart brottrisken 
beaktas, har resulterat i. 

Dimensionering i bruksgränstillståndet utförs för den dimensionerande 
lasteffekten i detta gränstillstånd och med dimensionerande värden på 
jordens materialegenskaper. Det bör noteras att de dimensionerande ma
terialegenskaperna i brott- och bruksgränstillstånden normalt ej är 
lika, pga att olika partialkoefficienter Ym normalt används i de 
båda gränstillstånden. Vidare utförs dimensioneringen i bruksgräns
tillståndet utan att beakta konsekvenserna vid brott, dvs Yn 
sätts= 1,0. 

Vad som ovan nämnts om deformationsberäkning med konventionella 
metoder gäller även i bruksgränstillståndet. Dvs om dimensionerande 
lasteffekt i bruksgränstillståndet i 2/3 dimensionerande bärförmåga 
brottgränstillståndet får deformationsberäkningen utföras med kon
ventionella metoder. 
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3.3 Dimensionering genom provning 

I GK 3 får som alternativ till ovanstående verifiering ske med dimen
sionering genom provning. Vid dimensionering av en geokonstruktions 
bärförmåga genom provning skall dimensioneringsvärdet Rd 
bestämmas enligt: 

R k 
Rd = ---'-'-

YRdYnYmp 

där: Rk = karakteristisk bärförmåga 
en partialkoefficient som beaktarYRd = 
osäkerheten i dimensionringsmetod mm 

= en partialkoefficient som beaktarYn 
säkerhetsklassen 

= en partialkoefficient för materialYmp som 
beaktar osäkerheten i bestämningen av 
bärförmågan vid provningen. 

Om antalet provningar är så få att de ej räcker för att bestämma 
karakteristisk bärförmåga får istället dimensioneringen utföras med 
hjälp av provbelastning. Karakteristisk bärförmåga bestäms enl NR då 
enligt: 

[Robs
Rk = n(3 

där: Robs = observerad bärförmåga, korrigerad 
n = antal provningar 

= faktor enligt följande tabe 11~ 

Antal provningar 

1 1, 3 
2 1 , 1 
3 1, 0 
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4. DIMENSI0NERINGSFöRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt görs en jämförelse mellan de förutsättningar för di
mensioneringen som kan utläsas ur NR respektive SBN 80. 

4.1 Laster 

Skillnaden mellan SBN 80 och Nybyggnadsreglerna består i huvudsak av 
övergång till partialkoefficientmetoden, införandet av karakteristiska 
värden på laster och därvid en ändring i flertalet fall på storleken 
av lastvärdena. 

Den i SBN 80 angivna uppdelningen av nyttiga laster i vanliga och ex
ceptionella lastdelar har utgått och ersatts av beräkning med karakte
ristiska och vanliga lastvärden, som för nio möjliga lastkombinationer 
åsätts olika partialkoefficienter. 

Indelningen i lokaltyper enligt SBN 80 har i stort sett behållits, men 
vissa justeringar har gjorts avseende benämningar och numrering. 

För beräkning av lasteffekter på geokonstruktioner utförs lastnedräk
ning i brottgränstillstånd (lastkombinationerna 1-7) och bruksgräns
tillstånd (lastkombinationerna 8-9). 

Någon ytterligare uppdelning i långtidslaster för bedömning av defor
mationer som sker under lång tid har ej medtagits (jfr BBK 79). Något 
underlag för beräkning av tidsmedelvärdet för variabla laster att an
vändas för sättningsberäkning vid grundläggningsdimensionering finns 
ej heller. Ett sådant förslag fanns i den tidigare versionen av NR, 
kapitel B4. 

Förutom skillnaderna i karakteriska och vanliga lastvärden mellan SBN 
80 och Nybyggnadsreglerna bör påpekas att en förändring av lastreduk
tionsreglerna för bl a lokaltyp 2 (kontor) har genomförts, (se not 
under lasttabellerna) dvs lastreduktion får ske vid en belastad area 
större än 15 m2 i SBN 80, men först för större än 30 m2 i NR. 
Dessutom har antalet fria lastdelar av personer som medräknas föränd
rats, (jämför SBN 80 kap 22:311 och Nybyggnadsreglernas kap 6:2411). 
Fört ex kontor anger SBN 80 att antalet vanliga fria lastdelar vid 
lastnedräkning får begränsas till en, medan motsvarande antal enligt 
NR är fyra (en med karakteristiskt värde och tre med vanligt värde). 

För att närmare belysa skillnaderna i lastvärden vid lastnedräkning 
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4.2 

enligt SBN 80 och NR har några vanliga fall beräknats, nämligen 

- vanligt bostadshus, spännvidd 5 m, 5 våningar 

- vanligt kontorshus, lastyta på bärande pelare 50 m2
, håldäck, 5 

våningar 

- enplans hallbyggnad, lätt stomme, 20 m spännvidd, pelare c/c 6 m 

SBN 80, vanligt lastfall = 1,0. övriga angivna med faktor som anger 
förhållande till SBN 80. 

SBN 80 NR 
vanligt exceptionellt vanligt exceptionellt 

bostadshus 1, 0 1,04 1,08 1, 07 
kontorshus 1, 0 1,04 1 , 17 1 , 14 
hall byggnad 1, 0 1, 20 1, 37 1,20 

I den fortsatta behandlingen har för enkelhetens skull antagits att 
lastförändringen är 10% i brottgränstillståndet. Detta kan anses vara 
normalfallet för konventionella bostads- och kontorshus med betong
bjälklag. Se vidare kap 9.1. 

Materialförutsättningar 

Den stora skillnaden mellan NR och SBN 80 är att jord, berg och fyll
ning enligt NR kan nyttjas efter sina hållfasthets- och deformations
egenskaper och aktuell konstruktion medan dessa material enligt SBN 
80 åsatts vissa egenskaper. Dessa har ansetts vara försiktigt valda 
värden, som tyvärr ej redovisats för användarna av SBN. I NR anges 
vidare att jords karakteristiska egenskaper skall bestämmas med ut
gångspunkt från dess medelvärde. Enligt tidigare praxis vid användning 
av SBN 80 har normalt använts "försiktigt valda" eller "låga" medel
värden fört ex jords skjuvhållfasthet eller inre friktionsvinkel. 
Tillämpningen av NR däremot förutsätter att man redan korrigerat mate
rialegenskaper för eventuella skillnader mellan provkroppens och kon
struktionens egenskaper. Som exempel härpå kan nämnas reduktions
reglerna för odränerad skjuvhållfasthet i kohesionsjord, Larsson et al 
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( 1984). 

Vid dimensionering av plattor på kohesionsjord har man tidigare enligt 
SBN 80 använt sig av ett lågt valt medelvärde som möjligen reducerats 
med hänsyn till lerans flytgräns enligt 1959 års reduktionsregler från 
Svenska geotekniska föreningen. Enligt NR kommer man att använda sig 
av medelvärdet av hållfasthetsvärden som reducerats enligt Larsson et 
al (1984). För normala leror innebär detta ingen skillnad i ansatt ma
terialegenskap enligt samma författare. 

Beträffande deformationsegenskaperna föreligger inte heller någon 
skillnad i materialegenskaper eftersom man enligt såväl NR som SBN 80 
förutsätts basera sättningsberäkningarna på ödometerförsök. Skillnader 
i beräkningsresultat kommer dock att uppstå eftersom partialkoeffici
ent enligt NR skall läggas på förkonsolideringstryck och moduler. 

Vid dimensionering av plattor på friktionsjord har i SBN 80 inte 
funnits någon angivelse av vilka egenskaper som "fast" respektive 
"lös" jord ansatts. Med hjälp av jämförande beräkningar med den all
männa bärighetsekvationen har dock Bergdahl et al (1986) funnit att 
det förenklade beräkningssättet enligt SBN 80 medfört ett mycket 
ojämnt utnyttjande av jorden. Genom de jämförande beräkningarna har 
karakteristiska värden på inre friktionsvinkeln illk erhållits för 
en mängd olika fall. It ex grus har erhållits värden på IDk mellan 
40,6° och 20° medan de för lös finsand beräknade friktionsvinklarna 
var mellan 31,7° och 19°. De erhållna friktionsvinklarna är i många 
fall högre än vad som idag skulle erhållas vid utvärdering av fältun
dersökningsresultat enligt tex Bergdahl et al (1984). Speciellt har 
man i sand överskattat den inre friktionsvinkeln vid sonderingsmot
stånd mellan O och ca 30 halvvarv/0,2 m sjunkning mätt med viktsond. 

Tillämpningen av NR kan förhoppningsvis leda till ett mer nyanserat 
utnyttjande av inre friktionsvinkeln vid dimensionering. 

Beträffande sättningsmoduler i friktionsjord anges inte heller några 
sådana värden i SBN 80 annat än för beräkning av grundtryckets fördel
ning under hel bottenplatta, SBN 80 Tabell 23:262. I denna tabell 
anges elasticitetsmoduler fört ex sand och grus, fast respektive löst 
lagrad. Om man här antar att definitionen av fast respektive löst mot
svarar de sonderingsmotstånd med viktsond som anges gälla för bärig
hetsformeln (kap 23:2332) kan en jämförelse göras mellan SBN 80 och 
tex av Bergdahl et al (1984) presenterade värden på elasticitetsmodu
len. Vid fast sand (>15 halvvarv/0,2 m sjunkning) uppger SBN 80 E-mo
dulen 20 MPa och för lös sand (1-15 halvvarv/0,2 m sjunkning) 5 MPa. 
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Enligt Bergdahl et al (1984) skulle ett viktsonderingsmotstånd >15 
halvvarv/0,2 m sjunkning motsvara E-modulen 10-20 MPa och däröver. 
För lös sand erhålls på motsvarande sätt E-moduler mellan 0 och 15 
MPa. Det är således ingen dramatisk skillnad mellan de på de olika 
sätten erhållna E-modulerna men NR kommer sannolikt att även här 
medföra ett mer nyanserat nyttjande av jordens sättningsegenskaper. 

Den mest markanta skillnaden mellan SBN 80 och NR är väl att den förra 
kunnat användas utan att man gör någon sättningsberäkning. Man har 
stället förutsatt att sättningarna blir acceptabla om de tillåtna 
grundtrycken inte överskrids. 

Som framgår av kap 6 nedan ger dock ett fullt utnyttjande av det 
tillåtna grundtrycket enligt SBN 80 upphov till betydande sättningar. 

Vid pålgrundläggning skall pålmaterialets brottbärförmåga (pålarnas 
lastkapacitet) beräknas. ISBN 80 anges materialförutsättningar för 
betongpålar (i godkännanderegler 1975:8), träpålar och stålpålar. Hän
visning görs till standarder och gällande konstruktionsregler. Den 
tillåtna pållasten begränsas med avseende på tryckbelastningen av pål
materialet. Förenklade beräkningsregler anges för beaktande av risken 
för knäckning för betong- och stålpålar. Vidare finns i SBN 80 en re
duktionsregel för "ogynnsamma geotekniska förhållanden". Vid exv 
blockrik jord godtas högst 75% av den tillåtna pållasten. 

I NRs avsnitt 6:3 om geokonstruktioner finns inga särskilda föreskrif
ter om de konstruktionsmaterial som används i pålar. Generellt gäller 
då att konstruktionsreglerna för respektive material skall tillämpas. 
Förarbetena till NR innehåller dock förenklade regler för dimensione
ring med hänsyn till brott i pålmaterial för betong-, stål- och be
tongpålar. Beräkningsmetoder för tryckbelastning och knäckning anges 
med hänvisning till aktuella konstruktionsregler för betong- och stål
material. En ny metod introduceras också för hänsynstagande till de 
försämrade egenskaper som uppkommer på pålmaterialet till följd av 
pålens installation i jorden. Metoden innebär att pålens lastkapacitet 
beräknad som pelare reduceras med en faktor µm. Faktorns storlek 
beror av jordförhållandena, slagningsförhållandena, pålens utformning 
men också vilken kontroll som görs av pålarnas kondition efter instal
lationen. Faktorn µm varierar mellan 0,7 och 0,9 för stålpålar 
och mellan 0,6 och 0,9 för betong- och träpålar. 
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4.3 Måttavvikelser och lutningsändringar 

Enligt SBN 80 kap 21:54 skall avvikelser i fråga om mått och form från 
nominella värden beaktas vid dimensionering om de är av betydelse. 

Erfarenhetsmässigt har sådana avvikelser hittills ej behandlats för 
grundkonstruktioner utom vid pålgrundläggning där särskilt krav på in
mätning och kontroll funnits för att man skall få tillämpa en viss 
förhöjd tillåten pållast, SBN 80 kap 23:355. Kravet ställs på de hori
sontella avvikelserna i pålavskärningsplanet. Någon hänsyn till av
vikelser i pålarnas lutning har normalt ej tagits. 

ISBN 80 kap 21:3 anges också krav på lutningsändringar till följd av 
tex sättningsdifferenser mellan närliggande fundament. En lutnings
ändring av högst 0,2% (1/500) godtas utan särskild utredning för hori
sontella bärande konstruktioner om lutningsändringarna kan vålla 
skada. I andra fall accepteras lutningsändringar på 0,7% (1/143). 

Praktiskt har dessa krav på begränsningar i lutningsändringar inte 
haft någon inverkan på grundkonstruktionens utformning beroende på 
att sättningsberäkningar ej behövt utföras. Endast i undantagsfall där 
det varit fråga om dyra konstruktioner på mer sättningsbenägen jord 
har mer ingående analys av sättningar och diffenssättningar genom
förts. Erfarenhetsmässigt kan också noteras att tex murverkskonstruk
tioner ofta erhåller skjuvsprickor vid lutningsändringar av storleken 
0,33% (1/300). 

Enligt NR skall måttavvikelser och lutningsändringar beaktas vid di
mensioneringen och frågan om lutningsändringar som följd av tex sätt
ningar beaktas som en del i dimensioneringen i såväl brott- som bruks
gränstillstånd. 

Måttavvikelser inom normala byggtoleranser antas dock komma att ingå 
i partialkoefficienten Ym· 
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5. DIMENSIONERING MED HÄNSYN TILL BÄRFöRMAGA 

5.1 Dimensionering av enskilda plattor 

Beräkningsmetoder 

Friktionsjord: 

Tillåten medeltryckpåkänning enligt SBN 80 (o SBN 80) har beräk-
• m 

nats ur nedanstaende ekvation: 

a = bn(1- b/31)(1- tan a) 2 (SBN 1980:1)m 

För beräkning av dimensionerande grundtryck enl Nybyggnadsreglerna 

(qb~~~t NR) har följande ekvation använts: 

(Planverket 1987) 

= kohesionsparameter för dränerad skjuvhållfasthetCdd dimensionerande värde (kPa) 
q' = effektivt överlagringstryck på grundläggnings-

nivån (kPa) 

y' = jordens effektiva tunghet (kN/m3
) 

= plattans effektiva bredd (m)bef 
Nc, Nq, N'l = bärighetsfaktorer, dimensionerande värde 

se, Sq, = korrektionsfaktorer för inverkan avs'l fundament form 

;C' i q' i" = korrektionsfaktorer för inverkan av 
lutande last. 

där = 1 + 0,2 b/1 s = s om !I! = 0sq C q 
s = 1 - 0,4 b/1 
i" = ( 1 - H/(V + b l c cot!I!) )m 
1 
.Q 

= ( 1 - H/(V +bl c cot!I!)) m+1 

;~ = 1 - (m H)/(b l cUNC)' om !I! = O 

I dimensioneringsregler enligt Planverket (1987) föreslogs ej någon 
korrektion för grundläggningsdjupet. Därför har inte någon sådan kor
rektion utförts för jämförande beräkningar i detta kapitel. Hänsyn 
till grundläggningsdjup har däremot tagits i kap 9.1 vid dimensione
ring av typhus. 

Från kohesion i friktionsjorden har bortsetts vid beräkningarna. 
Jordens friktionsvinkel har bedömts ur viktsonderingsresultat enligt 
Bergdahl m fl 1986, Fig 5.11. I Fig 5.12-5.13 visas korrelationer 
mellan sonderingsresultat och friktionsvinkel respektive modul. 
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Samband mellan sonderingsresultat 

Relativ 
fasthet 

TrS qc-värdena till vänster mot-
svaras nonnal t av nedanståendE q, 2) E 

qc (MPa) värden för Vim resp HfA ( 0) (MPa) 
Vim1) HfAnetto 

hv/0,2 m sl/0,2 m 

mycket lös1 0- 2,5 0-10 0- 4 29-32 <10 

löst 2,5- 5,0 10-30 2- 8 32-35 10-20 

medel fast 5,0-10,0 20-50 6-14 35-37 20-30 

fast 10,0-20,0 40-90 10-30 37-40 30-60 
mycket fas1 >20,0 >80 >25 >40 >60 

1 ) I silt och sandig silt skall viktsonderingsmotståndet 
före utvärdering av inre friktionsvinkel och elasticitetsmodul 
divideras med faktorn 1.3. 

2) Angivna värden gäller för sand, för siltig jord görs 
avdrag med 3°, för grus tillägg med 2°. 

Fig. 5.11 Samband mellan sonderingsresultat. 
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Fig 5. 12 Friktionsvinkel som funktion av sonderingsresultat. 
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Fig 5.13a Jämförelse mellan sonderingsresultat. 
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Fig 5.13b E-modul som funktion av resultat från spetstrycksondering. 
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Kohesionsjord: 

Vid beräkning av tillåten medeltryckpåkänning enl SBN 80 har för 
d/b i 2,5, följande ekvation använts: 

om= 1,7 (1+0,2 d/b)(1+ 0,2 b/1) cu + y·d (SBN 1980:1) 

Dimensionerande grundtryck enl Nybyggnadsreglerna har beräknats ur: 

(Planverket 1987) 

Cud = odränerad skjuvhållfasthet, dimensionerande värde (kPa) 

Ncu = bärighetsfaktor med värdet 5, 14 

scu = korrektionsfaktor för inverkan av fundament form 

= korrektionsfaktor för inverkan av lutande lasticu 
q = överlagringstryck på grundläggningsnivån 

Ej heller här har någon korrektion gjorts för grundläggningsdjup. 

Allmänna förutsättningar 

Det dimensionerande värdet på en materialegenskap (fd) har 
bestämts som: 

fk
f d = _ll_Y_n_Y_m 

Il = 1,0 för jord 
fk = karakteristiskt värde på en materialegenskap 

partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassenYn = 
= -"- osäkerheten iYm 

bestämningen av materialegenskap och bärförmåga 

Vid jämförelse mellan dimensionerande bärförmåga i brottgränstillstån
det enl NR och tillåten last enligt SBN 80 måste skillnaderna i last
angivelser beaktas. I NR är lasteffekten belastad med partialkoeffici
enter vilket innebär att laster enligt NR är större än motsvarande 
laster enligt SBN. Skillnaden kan i genomsnitt antas vara ca 10%. Dvs 
för att göra en korrekt jämförelse mellan tillåten last enligt SBN 80 
och dimensionerande bärförmåga/last i brottgränstillståndet enligt NR 
kan tillåten last enligt SBN 80 ökas med 10% (översättning till dimen
sionerande last enligt NR). Om beräkning av deformationer i bruk
gränstillståndet utförs med linjära metoder måste enligt NR den dimen
sionerande lasteffekten begränsas till högst 2/3 av den dimensioneran-
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de bärförmågan i brottgränstillståndet. överskrids detta värde måste 
deformationsberäkningen ta hänsyn till det olinjära sambandet mellan 
påkänning och deformation samt krypdeformationernas storlek och deras 
inverkan. 

Jämförelsen har gjorts för enstaka plattor grundlagda i några olika 
jordar. Samtliga plattor har antagits grundlagda på ett djup av 1,0 m, 
med grundvattenytan belägen på stort djup. Längd/breddförhållandet på 
plattorna har satts till 1 resp 10. Beräkningarna har gjorts med nomi
nella mått, utan avdrag för ev toleranser. Plattbredderna har varierat 
från 1,0 till 7,0 m och lasten antagits angripa centriskt, vinkelrätt 
mot plattan. 

5. 11 Plattor på friktionsjord 

5.111 Beräkningsförutsättningar 

1) Förutsättningar enstaka plattor 

Sand 
• tunghet y = 18 kN/m3 

• viktsonderingsmotstånd Vim = 10 resp 35 hv/0,2 m vilket 
motsvarar en karakteristisk friktionsvinkel på 
32 resp 36° (Fig 5. 11). 

Grus 
• tunghet, y = 18 kN/m3 

• viktsonderingsmotstånd Vim = 5 resp 35 hv/0,2 m vilket 
motsvarar en karakteristisk friktionsvinkel på 32,5 
resp 38° (Fig 5.11). 

Förutsättningar NR 

Dimensionerande friktionsvinkel har beräknats enligt: 
= tan ~k 

tan ~d Yn Ym 

Enligt NR varierar Yn mellan 1,0-1,2 (SK1-SK3) och Ym mellan 1,1-1,3. 
Här har för största dimensionerande grundtryck i GK 2 och GK 3 Yn = 1, 1 
(SK2) och Ym = 1, 1 använts. Minsta dimensionerande grundtryck har 
beräknats med Yn = 1,2 (SK3) och Ym = 1,3. Förekommande bärighets
faktorer har tagits ur Tabell 5.111 (Planverket 1987). Vid plattgrund
läggning kan bärförmågan anses bestämmas av ett lokalt värde på mate
rialegenskapen. Därför har värdet på Ym ej reducerats. 
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Tabell 5.111 Bärighetsfaktorer Nc Nq, NY som funktion av friktions
vinkeln qid 

CfJd Nc Nq Ncp 'fd Nc N Ny 

16 11,6 4,34 1,42 31 32,7 20, 6 17 ,4 
17 12,3 4,77 1,70 32 35,5 23,2 20,6 

18 13,1 5,26 2,02 33 38,6 26,1 24,4 

19 13,9 5,80 2,40 34 42,2 29,4 29,0 

20 14,8 6,40 2,84 35 46,1 33,3 34,4 

21 15,8 7,07 3,36 36 50,6 37,7 41,9 

22 16,9 7,82 3,96 37 55,6 42,9 49,1 

23 18,0 8,66 4,67 38 61,3 48.9 58,9 

·24 19,3 9,60 5,51 39 67,9 56,0 70,9 

25 20,7 10,7 6,48 40 75,3 64,2 85,6 

26 22,2 11,8 7,64 41 83,9 73,9 104, 

27 23,9 13,2 8,99 42 93,7 85,4 126, 

28 25,8 14,7 10,6 43 105, 99,0 154, 

29 27,9 16,4 12,5 44 118, 115, 190, 

30 30,1 18,4 14,7 45 134, 135, 234. 

2) Förutsättningar belastningsförsök 

Resultat från belastningsförsök som genomförts av SGI vid provfält i 
Kolbyttemon, Linköping och Albysjön, Fittja (Bergdahl m fl, 1984 och 
1986) har här använts för jämförelse mellan tillåtet grundtryck SBN 80 
och dimensionerande grundtryck i brottgränstillståndet NR. Även resul
tat från undersökning av brostöd vid Älvsbyn (Bergdahl, Ottosson 1982) 
har utnyttjats. 

Karakteristisk friktionsvinkel har bedömts utifrån spetstrycksonde
ringsresultat enligt Fig 5.11 (Bergdahl m fl 1986). Medelvärdet från 
underkant platta till djupet B (plattbredden) under plattan har härvid 
använts. 

Kolbyttemon 
• Medelfast till fast lagrad sand, tunghet 16,5 kN/m3 

• Den karakteristiska friktionsvinkeln har utifrån ett 
karakteristiskt spetsmotstånd på 11,6 MPa bedömts till 
37,5° för samtliga plattor 
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• Grundvattenytan är belägen på stort djup 
• 6 st provplattor med följande dimensioner och grund

läggningsdjup/bredd förhållande har studerats: 
0,55 x 0,65 m d/b = 0,65 
1,10 X 1,30 m d/b = 0,65 
1,60 X 1,80 m d/b = 0,65 
2,30 X 2,50 m d/b = 0,65 
2,00 x 3,00 m (2 st) d/b = 0,15 

Fittja 
• Lös till medelfast lagrad sand som är siltig till 3,0 m 

under markytan 
• Sandens tunghet: y=16,5 kN/m3 

, effektiv tunghet: y'=10 kN/m3 

• Utifrån ett spetsmotstånd på 3,1 MPa har den karakteris
tiska friktionsvinkeln bedömts till 29,7, 31,2 resp 
31,7°. Reduktion för siltig jord har då gjorts med upp 
till 3° beroende på hur stor del av brottytan som går 
i det övre siltiga lagret. 

• Grundvattenytan ligger 0,3 m över grundläggningsnivån för 
5 av de totalt 6 provlattorna (grundläggningsnivån 1,5 m 
under ursprunglig markyta). Den 6:e plattan är grundlagd 
1,0 m under ursprunglig markyta. Grundvattenytan ligger 
här således 0,2 m under grundläggningsnivån. 

• 6 st plattor med följande dimension och grundläggnings
djup/breddförhållande har studerats: 
0,55 X 0,65 m d/b = 0,65 
1,10 X 1,30 m d/b = 0,65 
1,60 X 1,80 m d/b = 0,65 
2,30 X 2,50 m d/b = 0,65 
2,40 x 3,60 m d/b = 0,30 
2,80 X 4,20 m d/b = 0,20 

Älvsbyn 
• Jorden består av silt/siltig sand med ett karakteristiskt 

spetsmotstånd i den övre delen på 10,3 MPa och därunder 
6,0 MPa. 

• Siltens tunghet: y=20,5 kN/m3 
, effektiv tunghet: y'=12 kN/m3 

• 

• Medelvärdet på den karakteristiska friktionsvinkeln 
har bedömts till 36,5°. Reduktion för siltig jord har då 
gjorts med 3°. 

• Grundvattennivån varierar mellan 1 och 2 m under 
grundläggningsnivån. 

• Fundamentets dimension: 5,0 x 8,5 m. 
• Fundamentet är grundlagt i en sluttning och 

minsta grundläggningsdjup är 1,3 m. 
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Största dimensionerande grundtryck har beräknats med Yn = 1,1 
(SK 2) och Ym = 1,2. Minsta dimensionerande grundtryck har beräk
nats med y = 1,2 (SK 3) och y = 1,3. I NR angivet inter-
vall för y~ ligger mellan 1,0 TsK 1) och 1,2 (SK 3) och för 
Ym me 11 an 1 , 1 och 1, 3. 

Provbelastning (Dimensionering genom provning) 

Tillåten last vid provbelastning har för utvärdering enl SBN 80 
erhållits genom division av uppmätt brottlast med 3. 

Dimensionerande bärförmåga enl NR beräknas med formeln: 

R - _kR ______ 
d - YRdYnYmp 

= partialkoefficient. Bör väljas inom intervallet 1,2-1,8YRd 
(1,4-1,8 för grundkonstruktioner) 

= en partialkoefficient för material som beaktar osäker
heten i bestämningen av bärförmågan vid provningen. 
Kan väljas inom intervallet 1,1-1,2. För fåtalsprovning 
bör Ymp väljas inom intervallet 1,3-1,5. 

Den karakteristiska bärförmågan Rk bestäms för fåtalsprovning 
enligt: 

= observerad bärförmågaRobs 
n = antal provningar 

(3 = faktor med värdet 1,3 för 1 provning, 1 , 1 för 2 
provningar och 1,0 för 3 provningar. 

Dimensionering genom provbelastning får endast utföras i GK 3. 

Vid belastningsförsöken på Kolbyttemon och Fittja har endast en prov
ning för varje plattstorlek utförts varför (3 = 1,3. För beräkning av 
största dimensionerande bärförmåga har y = 1,1 (SK 2), y = 1,3 och 
yRd = 1,4 använts. Minsta dimensionerand~ bärförmåga har ~~räknats 
med Yn = 1,2 (SK 3), Ymp= 1,5 och yRd = 1,8. 
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5.112 Resultat 

1) Resultat enstaka plattor 

Fig 5.111-5.118 visar att tillåtet grundtryck enl SBN 80 ökar kraftigt 
med plattbredden till maximalt tillåtet grundtryck som uppnås vid en 
plattbredd av ca 2 m. Dimensionerande grundtryck enl NR GK 2 och GK 3 
ökar däremot linjärt med plattbredden. I figurerna anges min- resp 
max-gräns för partialkoefficienter enligt NR. För GK 1 gäller ett fast 
värde oberoende av plattbredden (Bi 0,4 m). 

Tillåtet grundtryck enligt SBN 80 för sand och fast grus ligger, för 
plattor mellan ca 1 och 5 m, inom intervallet för dimensionerande 
grundtryck enl NR. Endast för riktigt stora plattor erhålls värden enl 
SBN 80 under intervallet för dimensionerande grundtryck NR. ISBN 80 
görs ej någon skillnad på fast och löst grus, vilket innebär att in
tervallet för dimensionerande grundtryck enl NR för ett löst grus 
ligger under tillåtet grundtryck SBN 80. Det bör också påpekas att 
bärförmågan enl NR varierar med friktionsvinkeln medan SBN 80 enbart 
stegvis skiljer på fast och löst (Fig 5.119). För en fast friktions
jord ökar alltså dimensionerande grundtryck NR med ökande friktions
vinkel medan tillåtet grundtryck SBN 80 ej förändras. 

Ej heller i detta kapitel har korrektion med hänsyn till grundlägg
ningsdjupet utförts (jfr kap 5.11). Om en sådan korrektion utförts, 
skulle dimensionerande grundtryck enligt NR öka för de mindre plattor
na. 

Fig 5.1110 visar hur dimensionerande grundtryck NR resp tillåtet 
grundtryck SBN 80 varierar med grundläggningsdjupet för en platta på 
sand. Här har korrektion med hänsyn till grundläggningsdjupet utförts 
vid beräkningarna enl NR. Korrektionen har härvid beräknats enligt 
d =d = 1+0,35 d/b, d = 1. Dimensionerande grundtryck 
N~ öRar betydligt kraftigare med grundläggningsdjupet än tillåtet 
grundtryck SBN 80. 

Beräkningarna visar således att Nybyggnadsreglerna i brottgränstill
ståndet ger såväl högre som lägre påkänningar jämfört med SBN 80 bero
ende på säkerhetsklass och om de geotekniska förhållanden är gynnsamma 
eller ogynnsamma. Beräknas deformationer med linjära metoder begränsas 
enligt NR lasteffekten till 2/3 av den dimensionerande bärförmågan i 
brottgränstillståndet. Detta medför att intervallet för dimensioneran
de grundtryck i bruksgränstillståndet reduceras ned till värden kring 
den lägre gränsen för dimensionerande grundtryck i brottgränstillstån
det. Tillåtet grundtryck SBN 80 ligger för samtliga plattor inom eller 
över intervallet för 2/3 dimensionerande grundtryck i brottgränstill
ståndet NR. För riktigt små plattor ligger i vissa fall 2/3 av dimen
sionerande grundtryck tom under dimensionerande grundtryck i geotek
nisk klass 1. 
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2) Resultat belastningsförsök 

Bärighetsformel 
En jämförelse av förhållandet mellan dimensionerande grundtryck NR i 
brottgränstillstånd och tillåtet grundtryck SBN 80 (Fig 5.1111-5.1112) 
visar att maxvärdet NR är ca 1,5-3 gånger högre än värdet enl SBN 80. 
Minvärdet NR är ca 1 till 2 gånger högre än värdet enl SBN 80. Om be
gränsning i bruksgränstillståndet till 2/3 av den dimensionerande 
brottbärförmågan används i jämförelsen (Fig 6.113-6.114) blir max
värdet NR ca 1-2 gånger högre än SBN 80 och minvärdet ungefär lika. 
Lasterna är dock inte direkt jämförbara. Dimensionerande last i brott
gränstillståndet NR är ca 10% högre än tillåten last SBN 80. 

Provbelastning 
De genom provning beräknade värdena ges i nedanstående tabell. För 
jämförelse redovisas även beräknade värden med bärighetsformel. 

Dimen~ionering genom 
orovn,na 

Bärighetsformel 

SBN 80 NI SBN 80 NI 
Plattstorlek 

m2 (Jt i 11 * 
m 

min 
qdim 

max 
qdim om 

min 
qdim 

max 
qdim 

kPa kPa kPa kPa kPa kPa 

Fi ttja 
0,55 X 0,65 m 203 145 234 20 40 50 
1, 60 X 1, 80 m 250 178 288 70 130 190 
2,30 X 2,50 m 317 226 365 110 220 320 
Kolbyttemon 
0,55 X 0,65 m 550 392 634 80 130 180 
1, 10 X 1, 30 633 451 730 170 210 350 

*) 0 till m 

Tre av plattorna i Fittja och två i Kolbyttemon har belastats till 
brott. För dessa plattor ligger tillåtet grundtryck enligt SBN bestämt 
som 1/3 av brottpåkänningen inom den övre delen av intervallet för di
mensionerande grundtryck NR bestämt genom provning. 
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5. 12 

5. 121 

Allmänt 

Fig 5.121 

Plattor på lera 

Beräkningsförutsättningar 

• normalkonsolilderad lera 
• tunghet y = 18 kN/m3 

• karakteristisk skjuvhållfasthet cuk = 25 resp 50 kPa 
(okorrigerade värden) 

• lerans skjuvhållfasthet har reducerats i ett av beräk
ningsfallen. Korrigeringen har för beräkning enl SBN 80 
utförts enligt Fig 5.121 och för beräkning enligt NR en
ligt Fig 5.122, Larsson m fl (1984), SGI Information 3. 
Korrigeringen har utförts för en flytgräns på 70%. 

FLYTGRÄNS WL % 

0 50 100 
::1. 150 200 

1,0a: 
0 
~ 
<{ 
u.. 0,8 
(/) 
z 
0 
i==::.:: 0,6 
w 
a: 
a: 
0::,c 0,4 

SGI:s rekommenderade korrektionsfaktorer från 1969. 
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Fig 5.122 Rekommenderad korrektionsfaktor för hållfasthetsvärden be
stämda med vingsond och fallkon. 

Förutsättningar NR 
Dimensionerande skjuvhållfasthet har beräknats enligt formeln: 

Yn Ym 

Inom intervallet 1,0-1,2 (SK1-SK3) för Yn och 1,6-2,0 för Ym 
har för högsta dimensionerande grundtryck i GK 2 och GK 3 Yn = 
1, 1 (SK 2) och Ym = 1,6 använts. För beräkning av minsta dimen
sionerande grundtryck har Yn = 1,2 och Ym = 2,0 använts. 
Värdet på Ym har ej reducerats, då bärförmågan vid plattgrund
läggning har bedömts bli bestämd av lokalt värde på materialegen
skapen. 

5. 122 Resultat 

Ur Fig 5.123-5.126 framgår att tillåtet grundtryck SBN 80 minskar med 
plattbredden medan dimensionerande grundtryck NR är konstant oberoende 
av plattbredden. Korrektion m h t grundläggningsdjup har ej utförts 
vid beräkningarna enligt NR. Korrigeras grundtrycket m h t grund
läggningsdjupet ökas bärförmågan vid ökande djup för en konstant 
plattbredd. Vid konstant grundläggningsdjup avtar bärförmågan med 
ökande plattbredd på motsvarande sätt som enligt SBN 80. 
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Geoteknisk klass 1 får enligt NR endast användas vid en odränerad 
skjuvhållfasthet högre än 60 kPa. I denna utredning har dock GK 1 re
dovisats för cuk = 50 kPa beroende på att detta värde var gränsen 
för att GK 1 skulle få tillämpas i ett tidigare förslag (Planverket 
1987). 

Beräkningar med oreducerad skjuvhållfasthet visar att det dimensione
rande grundtrycket NR för GK 2 och GK 3 är högre än tillåtet grund
tryck SBN 80. Korrigeras skjuvhållfastheten m h t flytgränsen erhålls 
en korrektionsfaktor på 1,0 enligt tidigare praxis (Fig 5.121) och 0,8 
enligt senare rekommendation (Fig 5.122). Värdena enligt NR och SBN 80 
närmar sig då varandra (Fig 5.127). Dock bör observeras att vid en 
flytgräns på 70% är skillnaden i reduktionsfaktor störst mellan de 
båda systemen. 

Begränsas påkänningarna enl NR i bruksgränstillståndet till 2/3 av di
mensionerande bärförmåga i brottgränstillståndet (se kap 5.1) ligger 
tillåtet grundtryck SBN 80 över eller i den övre delen av fältet för 
2/3 dimensionerande grundtryck NR. Även värdet i geoteknisk klass 1 
kan befinna sig inom detta fält. 
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5. 13 Plattor på silt 

5.131 Beräkningsförutsättningar 

Allmänt 
• tunghet: ~ = 18 kN/m3 

• karakteristisk skjuvhållfasthet cuk = 25 resp 50 kPa 
(okorrigerad) 

• viktsonderingsmotstånd Vim = 10 resp 35 hv/0,2 m vilket 
motsvarar en karakteristisk friktionsvinkel på 28 resp 
31,5° (Fig 5.11) 

Förutsättningar NR 
Beräkning av dimensionerande friktionsvinkel och dimensionerande 
skjuvhållfasthet har utförts på samma sätt och med samma partialkoef
ficienter som i kap 5.11 och 5.12. I fall då materialet enl Fig 5. 11 
kunnat klassificeras som antingen löst eller medelfast, har det klas
sificerats som löst. Vid beräkningarna enl NR har bortsetts från kohe
sion i materialet. 

5.132 Resultat 

Enligt SBN 80 räknas bärförmågan för silt både som en friktions- och 
en kohesionsjord med de lägsta värdena som dimensionerande. I Fig 
5. 131-5.134 framgår att bortsett från plattor i storleken 1-2 m blir 
beräkningarna av silten som kohesionsjord dimensionerande. Tillåtet 
grundtryck enl SBN 80 minskar, liksom för lera, med plattbredden när 
grundtrycket beräknat som kohesionsjord blir dimensionerande (b > 1-2 
m). För plattor där tillåtet grundtryck bedöms som för friktionsjord 
(b < 1-2 m) ökar dock grundtrycket med plattbredden, jfr Fig 5. 131-
5. 134. Enligt NR (Planverket 1987) beräknas silt på samma sätt som en 
friktionsjord. Dimensionerande grundtryck i GK 2 och GK 3 ligger 
således inom ett intervall som ökar linjärt med plattbredden. För geo
teknisk klass 1 gäller liksom för sand och lera ett fast värde. 

Dimensionerande grundtryck i brottgränstillståndet i GK 2 och GK 3 
enligt NR är betydligt högre än tillåtet grundtryck SBN 80. Dimensio
nerande grundtryck i GK 1 är däremot lägre (50 kPa för silt). 

Begränsas lasteffekten i bruksgränstillståndet till 2/3 av dimensione
rande bärförmåga enligt NR är fortfarande samtliga värden högre än 
tillåtet grundtryck SBN 80. 
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PLATTA :PA 
~ 

51LT 

'ic-----r---~:---~-r--==--::;;..._-----1' Sö'N ~'O 
( ber,;_ kriad, 
=rn {r,k.+ic,,n~-

1 lö~) 

"'i,O 

V,m = 10 hv/0,c:),rn 
!,Il;=' /Il l~Il/~ Tfv - Q.15-kl=o... 

'y = leil~/rri~ 
6rvJ >- ~B u p/at!Pn 

LIB=1 
o.n 

(LM/; I bro~w-ö.rd-ilb+iindeJ l'{R, 

Fig 5. 131 Tillåten medeltryckp~känning (am) SBN 80 resp dimensione
rande grundtryck (qg~~ttl NR för cuk = 25 kPa, Vim = 10 
hv/0,2 m, L/B = 1. 

I 
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f)~?LATTA ,r\ 5!LT 

l:m = = w I , == w 
.... 

t.(~~~
0N~ 6k.1, 

......____+-----!------+-----+-----+-----+------+--- ~ 

3,0 4p 5,D bp '"=Jp ~(rri) 

d.lmen6ionercn96vJrde enL. 6BN 80 

Yir-n = 10 hv/O~m 
111 ==- I//= I//:? I// t1v = J.,5 k,l)a. 

'Y =- IB kN/n--, 3(om 
G.vJ >- J.'B u f \~~n 

7B:fO 
onrn: 
(I.Mt i brott~rån6till6fQndet NR, dr ca 10% hi9re Ön /r,t:,1- 65N 80) 

Fig 5. 132 om SBN 80 resp qg~~tt NR för cuk = 25 kPa, Vim = 10 
hv/0,2 m, L/B = 10. 
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:PLATTA ?A 51LT 

-----------------NR, ~kJ 

t----+----+-----+-------t-----+-----1------1--- ?"" 
1p c2,o 3,o Li,o 6,a ~,o '.'.jp p(rn) 

$=111:111::-

o.,nm: lfe=1 
(lo.ö+ ~ bro~9r~näti lbfånde+ NR Qr ca /0% r-69re- ~n but 6BN eo) 

Fig 5. 133 om SBN 80 resp qg~~tt NR för cuk = 50 kPa, Vim = 35 
hv/0,2 m, L/B = 1. 
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PLATTA PA 
c::, 

5\LT 

~oo 

------------------- N'F0 9k..~ 

1,0 3p 4,D s;o b,O 

o.nm: 
QM+ 'i bro+t~rQ0:1ttti6-t&ndet N~ år ca 10% ~qre ~r) ho+- 6BN 80 

Fig 5. 134 om SBN 80 resp q~~~tt NR för cuk = 50 kPa, Vim = 35 
hv/0,2 m, L/B = 10. 
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5.2 Dimensionering av enskilda pålar 

Nybyggnadsreglerna ger inte någon detaljerad vägledning om hur den di
mensionerande bärförmågan för pålar ska beräknas. Vid dessa beräkning
ar har därför de ekvationer som använts, tagits från ett tidigare, mer 
utförligt NR-förslag (Planverket 1987). 

Vid jämförelse mellan dimensionerande bärförmåga enl NR och tillåten 
last enligt SBN 80 måste skillnaderna i lastangivelser beaktas. Enligt 
NR beräknas lasteffekten med partialkoefficienter vilket innebär att 
laster enligt NR är större än motsvarande laster enligt SBN. Skillna
den för normala bostadshus/kontorshus kan i genomsnitt vara ca 10%. 
Dvs för att göra en korrekt jämförelse mellan tillåten last enligt SBN 
80 och dimensionerande last enligt NR kan tillåten last enligt SBN 80 
ökas med 10% 

5.21 Dimensionering m h t brott pålmaterialet 

5.211 Beräkningsförutsättningar 
Vid beräkningarna har ett par vanligt förekommande påltyper valts. 
Allmänna förutsättningar: 

Stålpåle 
e X-påle (typ Smedjebacken) 
• dimension 155 x 23 mm 
• stål SS 1312 
• pållängd 14 m (oskarvad påle) 

Betongpåle 
• typ B 450 (SIS 81 11 01) 
• pållängd 12 m (oskarvad påle) 
• dimension 235 x 235 mm 

Förutsättning SBN 80: 
e Pålningsklass B 

Förutsättning NR: 
• Säkerhetsklass 2 (SK 2), dvs Yn = 1, 1 

5.212 Beräkningsmetoder 
Beräkning av dimensionerande bärförmåga med hänsyn till brott i pålma
terialet har enligt förslaget till NR (Planverket 1987) utförts med 
följande ekvationer. 
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För stålpålar: 

µm = korrektionsfaktor, väljs inom intervallet 0,7-0,9 
för stålpålar 

=ståletshållfasthet (sträckgräns), karakteristiskt värde 
= pålens tvärsnittsarea 

För betongpålar: 

µm = korrektionsfaktor, väljs inom intervallet 0,6-0,9 
för betongpålar (Planverket 1987) 

Nu = dimensionerande bärförmåga för pålen beräknad som 
betongpelare 

Beräkningarna har utförts så att hela intervallet på µm täckts in. 

Jämförelsen har gjorts mellan dimimensionerande bärförmåga enl NR och 
normerad pållast för betongpålar (SBN 1975:8). För stålpålar jämförs 
dimensionerande bärförmåga enl NR med dels högsta tillåtna pållast 
enligt typgodkännande och dels tillåten pållast enl SBN 80. 

5.213 Resultat 

Resultat redovisas i nedanstående tabell. 

Til 1. last Till. last Dim. bärförmåga NR 
enl typgodk SBN 80 min max 

kN kN kN kN 

Stålpåle 600* 390 409 526 
Betongpåle 450 462 693 

*) Typgodkännande 365/78 

För både stål- och betongpålen ligger intervallet för dimensionerande 
bärförmåga NR över tillåten pållast SBN 80. Tillåten pållast enligt 
typgodkännande är däremot högre än dimensionerande bärförmåga enligt 
NR. 

Dock bör beaktas att last i brottgränstillståndet NR är ca 10% högre 
än last enligt SBN 80 (kap 5.2). 
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5.22 Dimensionering m h t knäckning 

5.221 Beräkningsförutsättningar 
• lerans skjuvhållfasthet cuk = 7 kPa 
• övriga förutsättningar se kap 5.211 

5.222 Beräkningsmetoder 

Enligt SBN 80 beräknas tillåten last m h t knäckning på samma sätt för 
både stål-och betongpålar. Den ekvation som används är: 

P = 4(1-200 8) J EI cu för cu 1 7 kPa (SBN 1980:1) 

Det utförliga förslaget till Nybyggnadsregler (Planverket 1987) anger 
för stålpålar ekvationen: 

µm = korrektionsfaktor väljs inom intervallet 0,7-0,9 
för stålpålar (Planverket 1987) 

= stålets elasticitetsmodul, karakteristiskt värdeEsk 
I = pålens tröghetsmoment 

= jordens odränerade skjuvhållfasthet karakteriscuk 
tiskt värde 

A = pålens tvärsnittsarea 

För betongpålar beräknas dimensionerande bärförmåga m h t knäckning 
som 

=betongenselasticitetsmodul, karakteristiskt värde 
= korrektionsfaktor väljs inom intervallet 0,6-0,9 

för betongpålar (Planverket 1987) 
= pålens tröghetsmoment för osprucket betongtvärsnitt 

Beräkningarna har utförts för hela intervallet på µm. 
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5.223 Resultat 
De beräknade värdena ges nedanstående tabell. 

Till. last Till. last Dim. bärförmåga NR 
enl typgodk SBN 80 min max 

kN kN kN kN 

Stålpåle 390* 267 254 327 
Betongpåle 389 319 479 

*) Typgodkännande 365/78 

Resultatet visar att tillåten last enl SBN 80 ligger inom intervallet 
för dimensionerande bärförmåga enl NR. Därtill kommer att lasten i 
brottgränstillståndet enligt NR är ca 10% högre än motsvarande last 
enligt SBN 80. Tillåten last enl typgodkännande för stålpålen är högre 
än övriga värden för stålpålen. 

5.23 Spetsburna pålar 

5.231 Beräkningsförutsättningar 
• Betongpålar med dimensionen 235 x 235 mm (B 450) 
• Frifallshejare resp linhejare 
e Hejarvikt 3 resp 4 ton 
• Pållängd 7, 25 resp 50 m 

5.232 Beräkningsmetoder 
Vid dimensionering enl SBN 80 (tabell 4.5.2 SBN 1975:8) är ingångsvär
det en påle med en bestämd tillåten last. Utifrån den fås fallhöjd 
samt max tillåten sjunkning för pållängd och en bestämd hejarvikt. 
Enligt SBN 80 medges för exceptionellt lastfall 20% högre last än för 
vanligt lastfall. Vid svåra slagningsförhållanden godtas högst 75% av 
tillåten last. Dessa gränsvärden har inkluderats i beräkningarna. 
Enligt SBN 80 medges även att den efter pålning och inmätning kon
trollberäknade pållasten överskrider tillåten pållast med högst 15%. 
Vid beräkningarna har ej tagits hänsyn till detta. 

I NR (tab B4:6251 Planverket 1987) bestäms ett bärförmågevärde (F ) 
utifrån hejarvikt, fallhöjd och pålens tvärsnittsarea. Dimensione~p 
rande lasteffekt bestäms sedan genom att dividera bärförmågevärdet med 
partialkoefficienten Yn· 

Jämförelsen har gjorts för Yn = 1,1-1,2, (SK 2- SK 3). 
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5.233 Resultat 
NR (Planverket 1987) har endast ett stoppslagningsalternativ, max 10 
mm/10 slag. Den tillåtna last i SBN 80 som kan jämföras med dimensio
nerande last NR, är således endast den last där detta stoppslagnings
krav gäller. Dimensionerande last enligt NR är då lägre än tillåten 
last i normalfallet enligt SBN 80 (vanligt lastfall, normala slag
ningsförhållanden). Vid svåra slagningsförhållanden är tillåten last 
SBN 80 i samma storleksordning som dim last NR. Här har dock ingen 
hänsyn tagits till att dimensionerande last i brottgränstillståndet 
enligt NR är ca 10% högre än tillåten last SBN 80. 
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r=I. 

1 

Fig 5.231 Tillåten last SBN 80 resp dimensionerande last NR. 
Pållängd 7 m, frifallshejare. 
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Fig 5.232 Tillåten last SBN 80 resp dimensionerande last NR. 
Pållängd 7 m, linhejare (enkel part). 
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Fig 5.233 Tillåten last SBN 80 resp dimensionerande last NR. 
Pållängd 25 m, frifallshejare. 
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Fig 5.234 Tillåten last SBN 80 resp dimensionerande last NR. 
Pållängd 25 m, linhejare (enkel part). 
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Fig 5.235 Tillåten last SBN 80 resp dimensionerande last NR. 
Pållängd 50 m, frifallshejare. 
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Fig 5.236 Tillåten last SBN 80 resp dimensionerande last NR. 
Pållängd 50 m, linhejare (enkel part). 
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5.24 Friktionspålar 

5.241 Beräkningsförutsättningar 
Enligt SBN 80 kan en friktionspåles brottlast bestämmas med hjälp av 
en tillförlitlig pålslagningsformel eller statisk beräkningsmetod. 
Bärförmågan kan även bestämmas genom provbelastning. Dimensionerande 
bärförmåga enl Nybyggnadsreglerna kan bestämmas genom provbelastning 
eller enligt Planverket (1987) med en friktionsformel. 

Beräkning av friktionspålars bärförmåga har utförts med några olika 
beräkningsmetoder. För att kunna jämföra de olika beräkningsmetoderna 
har koefficienter och spetstrycksonderingsresultat valts från en tidi
gare undersökt plats vid Albysjön SV Stockholm, (Hultsjö, Svensson 
1969 och Bergdahl, Hult 1979). 

Allmänna förutsättningar: 
• pållängd 25 m (vanlig pållängd vid dessa förhållanden) 
• dimension 235 x 235 mm 
• grundvattenytan sammanfaller med markytan 

Förutsättningar: 
• SBN 80: jordens tunghet under grundvattenytan y' = 11 kN/m3 

• SBN 80: koefficenter; N = 8 och K·tan8 = 0,35 (Bergdahl, 
Hult 1979) 

• NR: sonderingsmotstånd enl Fig 5.241 (Bergdahl, Hult 1979) 

Förutsättningar slagningsformel: 
• hejarens vikt Qh = 3 ton 
• slagdynans vikt Qd = 0,3 ton 
• hejarens fallhöjd h = 0,5 m 
• pålens sjunkning e = 13 mm/slag 
• hejaren upphängd i enkel medlöpande linpart 
• slagning utan knekt 

SGI Varia 269



68 

SPETSMOTSTÅNO 
o-o,_,,±--:_,,_---"'rlO___M Pa 

5...,....,.......,,__.__-+-_ 
E 
,( .... 
►i..: 

°',( 
:::[ 

o:: 10-H-l-+++.di:::;;__-l--
w 
0 
z: 
::) 

a.. 
::) ..., 
0 

0 50 IOO SLAG/20cm 

Fig 5.241 Resultat av trycksondering samt hejarsondering enligt 
SGF Standard metod A (fritt fallande hejare, fast dyna 
och vridning av sondstången). 
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5.242 Beräkningsmetoder 

1) Statisk beräkningsmetod 
Bärförmågan har för SBN 80 beräknats med statisk beräkningsmetod: 

1 . 
pfrikt
brott = Na~PAP + !J K tan8 aiU dz (Hultsjö, Svensson 1969) 

N, Ktan8 = koefficienter 
= pålspetsens tvärsnittsareaAP 

u = pålens omkrets 
l j = pålens längd i jord 

asp ' = effektiv vertikalspänning på pålspetsens nivå 
a' = effektiv vertikalspänning på djupet zz 

Tillåten last har enl praxis beräknats genom division av brottlasten 
med 3. Vid exceptionellt lastfall har 20% höge last än för vanligt 
lastfall inkluderats i beräkningarna (max-värden enl kap 5.243). 
Enligt SBN 80 medges även att den efter pålning och inmätning kon
trollberäknade pållasten överskrider tillåten pållast med högst 15%. 
Vid beräkningarna har detta ej beaktats. 

Vid beräkning enl Nybyggnadsreglerna har dimensionerande bärförmåga 
beräknats ur följande ekvation: 

am qck.Ami+ [ ____,'---_ (Planverket 1987)
Yn Ym i Yn Ym 

= partialkoefficient som beaktar osäkerheten i dimensione-YRd 
ringsmetoden mm. Bör inte väljas lägre än 1, 5 (Planverket 1987) 

as = spetsmotståndsfaktor 
= trycksondens spetsmotstånd vid pålspetsen,qcsk 

karakteristiskt värde 
As = pålspetsens tvärsnittsarea 
am = mantelmotståndsfaktor 

= trycksondens spetsmotstånd, karakteristiskt medelvärdeqck-
l inom jordlager i 

= pålens mantelyta i jord lager iAmi 
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Partialkoefficienten yRd har satts till 1,5. För betongpålar är 
värdet på spetsmotståndsfaktorn as= 0,5 och mantelmotstånds
faktorn am = 0,0050 (tab B4:6252 Planverket 1987). Yn kan 
väljas inom intervallet 1,0-1,2 beroende av SK och Ym inom inter
vallet 1,6-2,0. Då geokonstruktionens bärförmåga bestäms av material
egenskapens medelvärde får en reduktion av Ym med 20% göras. 
Detta kan anses gälla för den mantelburna delen av pålen, men ej för 
den spetsburna. Därför har Ym i ekvationen för bärförmågan redu
cerats med 20% i uttrycket för mantelmotståndet men ej i uttrycket för 
spetsmotståndet. För beräkning av största dimensionerande bärförmåga 
har i både GK 2 och GK 3 Yn = 1,1 (SK 2) och Ym = 1,28 (man
telmotstånd) resp 1,6 (spetsmotstånd) (gynnsamma förhållanden) an
vänts. Beräkning av minsta dimensionerande bärförmåga har utförts med 
y = 1,2 (SK 3) och y = 1,6 (mantelmotstånd) resp 2,0 
(~petsmotstånd) (ogyn~samma förhållanden). 

Geoteknisk klass 1 får endast nyttjas för spetsburna pålar. 

2) Provbelastning 

SBN 80 tillåter en last som är högst 2/5 av brottlasten bestämd genom 
provning. Vid exceptionellt lastfall medges 20% högre last än för 
vanligt lastfall. Enligt SBN 80 medges även att den efter pålning och 
inmätning kontrollberäknade pållasten öveskrider tillåten pållast med 
högst 15%. Vid beräkningarna har detta ej beaktats. 

Dimensionerande bärförmåga enl NR beräknas med formeln: 
R

R - k
d - YRdYnYmp 

= partialkoefficient. Bör väljas inom intervallet 1,2-1,8 
(1,4-1,8 för grundkonstruktioner) 

= en partialkoefficient för material som beaktar osäkerYmp 
heten i bestämningen av bärförmågan vid provningen. 
Kan väljas inom intervallet 1, 1-1,2. För fåtalsprovning 
bör Ymp väljas inom intervallet 1,3-1,5. 

Den karakteristiska bärförmågan Rk skall för fåtalsprovning 
bestämmas enligt: 

[Robs
Rk = n~ 

Robs= observerad bärförmåga 
n = antal provningar 

~ = faktor med värdet 1,3 för 1 provning, 1, 1 för 2 prov-
ningar och 1,0 för 3 provningar. 
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Provbelastning får endast utföras GK 3. 

3) Slagningsformel 
Beräkningarna har utförts enligt KrUgers slagningsformel: 

Q n2·Q 
pKr h + p ______k___h_ . Qh . g= (Handboken Bygg 1969)
brott Qh + Qp e + c/2 

och KrUgers modifierade slagningsformel: 

pKrm = 0,8 kh Q • g ( 1-0, 1 ~) (Handboken Bygg 1969)
· brott e + c/2 h Qh 

Qh = hejarens vikt 
Qp = vikt av påle, slagdyna och eventuell knekt 
h = hejarens fallhöjd 
e = pålens kvarstående inträngning per slag 
c = slagdynans, eventuell knekts, pålens och jordens 

elastiska hoptryckning (fjädring) av hejarslaget 
n = stötkoefficient n = 0,5 vid slagning utan knekt 

(Handboken Bygg 1969) 
k = korrektionsfaktor för fallhöjden k ~ 0,8 när hejaren är 

upphängd i enkel medlöpande linpart (Handboken Bygg 
1969) 

g = tyngdaccelerationen 

5.243 Resultat 
De beräknade värdena ges i nedanstående tabell. 

Till. last (kN) Dim. bärförmåga (kN) 
SBN 80 NR 

1 ) 
min max min max 

Statisk beräkningsmetod 417 500 332 452 
KrUgers slagningsformel 145 174 
KrUgers modifierade 
pålslagningsformel 173 208 
Dimensionering genom 2) 
provning 0,40 Rk 0,48 Rk 0,39 Rk 0,59 
Fåtalsprovning 0,40 Rk 0,48 Rk 0,31 Rk 0,50 R 
(här en provning) 

Rk = karakteristisk bärförmåga 
1) 1,2 x Ptill vanligt lastfall (exceptionellt lastfall) 
2) Pbrott = Rk har antagits 
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Vid en jämförelse med en statisk beräkningsmetod ligger intervallet 
för dimensionerande bärförmåga NR i den nedre delen och under inter
vallet för tillåten last SBN 80. 

Tillåten last enligt KrUgers båda pålslagningsformler är ungefär 
hälften så stor som dimensionerande bärförmåga enl NR. Påpekas bör att 
tillåten last enligt den statiska beräkningsmetoden ökar med ökad pål
längd medan tillåten last enl KrUgers pålslagningsformel minskar med 
ökande längd. Enligt Bergdahl, Hult (1979) visar kvoten mellan brott
lasten bestämd genom provning och brottlasten enligt KrUgers slag
ningsformel ett längdberoende. 

För dimensionering genom provning enligt NR (tre eller fler prov
ningar) och fåtalsprovning med endast en provning ligger intervallet 
för tilllåten last SBN 80 inom intervallet enligt NR. 

Lasterna är dock inte direkt jämförbara. Dimensionerande last brott
gränstillståndet NR är ca 10% större än tillåten last SBN 80. 

5.25 Kohesionspålar 

5.251 Beräkningsförutsättningar 
Enligt SBN 80 bestäms brottlasten genom provbelastning. Alternativt 
beräknas brottlasten baserad på uppmätta skjuvhållfastheter. 

Dimensionerande bärförmåga enl NR kan bestämmas genom provning 
eller (enl Planverket 1987) med kohesionsformel. 

Dimensioneringsförutsättningar: 
• pållängd 40 m 
o dimension 235 x 235 mm 
• ingen adhesion på pålens 3 översta meter 
• lerans hållfasthetsvärde cuk = 17 + 1,2(z-1,5) kPa 

(karakteristiskt värde) 

Kohesionspålens bärförmåga har här beräknats dels utan korrektion av 
lerans hållfasthet med hänsyn till flytgränsen och dels med en korrek
tion vid flytgränsen 70%. Korrektion har utförts i enlighet med vad 
som anges i kap 5.121. 
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5.252 Beräkningsmetoder 
Enligt praxis beräknas brottbärförmågan för en kohesionspåle som 
mobiliserbar skjuvspänning längs pålens mantelyta: 
Pbrott = Pmantel: Enligt SBN 80 bör skjuvpåkänningen sättas till 70% av 
den odränerade hallfastheten: 

Tillåten last har enligt SBN 80 beräknats med en säkerhet av 3, dvs 
Ptill = Pbrott/3. Vid exceptionellt lastfall har 20% högre 
last än för vanligt lastfall inkluderats i beräkningarna (max-värden 
enligt kap 5.253). Enligt SBN 80 medges även att den efter pålning och 
inmätning kontrollberäknade pållasten överskrider tillåten pållast 
med högst 15%. Detta har ej beaktats vid beräkningarna. 

Dimensionerande bärförmåga enligt Nybyggnadsreglerna har beräknats enl 
ekvationen: 

R = 
d 

1/y
Rd 

[
i 

a c A 
i i mi 

(Planverket 1987) 

partialkoefficient som beaktar osäkerheten i 
äimensioneringsmetoden mm. Bör inte väljas lägre än 
1,7 (Planverket 1987) 

ai = dimensionslös adhesionsfaktor för lager i 

cudi= lerans odränerade skjuvhållfasthet i lager i ,
dimensionerande värde 

Ami = pålens mantelyta i lager i 

För betongpålar har en adhesionsfaktor a = 0,7 använts (Planverket 
1987). yRd har satts till 1,7 (Planverket 1987). Yn varierar 
med säkerhetsklass inom intervallet 1,0-1,2 (SK 1-SK 3). Då geokon
struktionens bärförmåga bestäms av materialegenskapens medelvärde får 
en reduktion av Ym med 20% göras. Detta kan anses gälla för kohe
sionspålar, varför Ym kan väljas inom intervallet 1,28-1,6. För 
största dimensionerande bärförmåga i GK 2 och GK 3 har Yn = 1,1 
(SK 2) och Ym = 1,28 valts. Motsvarande värden för minsta dimen
sionerande bärförmåga är 1,2 (SK 3) och 1,6. 

Geoteknisk klass 1 får endast användas för spetsburna pålar och 
är således ej aktuell. 

Dimensionering genom provning har utförts på samma sätt som för 
friktionspålar (kap 5.242). 
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5.253 Resultat 
De beräknade värdena ges nedanstående tabell. 

Till. last (kN) Dim. bärförmåga (kN) 
SBN 80 NR 

1) 
min max min max 

Kohesionsformel: 
cu okorr 330 400 306 417 
cu korr 330 400 245 334 

Dimen~ionering genom
provning 0,39 Rk 0,59 Rk 

Fåtalsprovning 0,31 Rk 0,50 Rk
(här en provning) 

Rk = karakteristisk bärförmåga 
1) 1,2 x Ptill vanligt lastfall (exceptionellt lastfall) 

Dimensionerande bärförmåga enligt NR ligger i nivå med tillåten last 
SBN 80 om hänsyn till korrektion med hänsyn till flytgränsen ej 
beaktas. 

Tas hänsyn till flytgränsen erhålls en korrektionsfaktor på skjuv
hållfastheten med 1,0 enl SBN 80 och 0,8 enl NR, jfr kap 5. 121. Inter
vallet för dimensionerande bärförmåga NR ligger då strax under inter
vallet för tillåten last SBN 80. Det bör dock observeras att skillna
den i de båda korrigeringssätten är som störst just vid en flytgräns 
på 70%. 

Vid dimensionering genom provning gäller samma förutsättningar som för 
friktionspålar. Tillåten last SBN 80 ligger i nivå med dimensionerande 
bärförmåga enligt NR. 

Även här gäller att dimensionerande last brottgränstillståndet NR är 
ca 10% högre än tillåten last SBN 80. 

5.26 Hänsyn till påhängskrafter 

5.261 Beräkningarförutsättningar 
Beräkningarna har utförts såväl för en spetsburen som en mantelburen 
påle. Förutsättningar har valts så att normalt förekommande för
hållande återspeglas. 

Förutsättningar spetsburen påle: 
e pållängd 25 m 
• dimension 235 x 235 mm 
• frifallshejare 
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• hejarvikt 3 ton 
• fallhöjd 0,4 m 
• sjunkning 10 mm/10 slag 
• lerans skjuvhållfasthet (karakteristiskt värde) 

cVk = 20 kPa 
• pahängskrafter antas verka på 5 m av pålens längd 

Förutsättningar mantelburen påle: 
• påhängskrafter antas verka på 10 m av pålens längd varav 

de översta 3 m ej medräknas 
• övriga förutsättningar enligt kap 5.251 

Bedömningen av till vilket djup negativ mantelfriktion antas verka, 
har för beräkning enl NR utförts på motsvarande sätt som anges i SBN 
80. 

5.262 Beräkningsmetoder 
Enligt SBN 80 antas skjuvpåkänningen i en normakonsoliderad lera uppgå 
till 70% av den odränerade skjuvhållfastheten bestämd med vingsond. 
För pålar utsatta för påhängskrafter, får den tillåtna lasten ökas med 
60% av den beräknade påhängslasten. 

Negativ mantelfriktion beräknas enligt NR, Planverket (1987), på samma 
sätt som dimensionerande bärförmåga för kohesionspåle. Hållfasthetspa
rametrarna måste i detta fall multipliceras med partialkoefficienterna 
då detta är ogynnsamt för geokonstruktionen. Påhängslasten beräknas 
således enligt: 

S = y E a c A 
påle Rd udi mi 

där c = C .Y y
udi uk1 m n 

Värdet på yRd har satts till 1,7 (Planverket 1987). Ym har 
valts som största resp minsta värde (ogynnsamma resp gynnsamma för
hållanden) inom intervall enligt NR, dvs 1,6 och 1,28. Reduktion med 
20% av Ym har härvid utförts. Yn har satts till 1, 1 (SK 2) 
resp 1,2 (SK 3). För betongpålar ära= 0,7 (Planverket 1987). 

Ett alternativt sätt att beräkna mantelkohesionen med karakteristiska 
värden har också studerats. Följande ekvation har då använts 

S = E a c A 
påle i uki mi 
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5.263 Resultat 
De beräknade värdena ges nedanstående tabell. 

Till. last (kN) Dim. bärförmåga (kN) 
SBN 80 NR 

enl Planverket med karakt. 
2) 1987 värde, 

Spetsburen påle min max min max min max 
1) 

Utan påhängskrafter 338 540 408 445 408 445 
1) 

Med påhängskrafter 318 509 194 288 342 379 

Mantelburen påle 
Utan påhängskrafter 333 399 273 373 273 373 

Med påhängskrafter 291 348 -73 122 167 267 

1) 0,75 x Ptill vanligt lastfall (svåra slagningsförhållanden) 
2) 1,2 x Ptill -"- (exceptionellt lastfall) 

För spetsburen påle med påhängskrafter är den dimensionerande bärför
mågan enligt NR, beräknad med karakteristiska värden inom intervallet 
för tillåten last enl SBN 80. Motsvarande intervall beräknat med di
mensionerande värden (enl Planverket 1987) ligger under intervallet 
för tillåten last SBN 80. 

För en mantelburen påle med påhängskrafter är den dimensionerande bär
förmågan enligt NR, beräknad med karakteristiska värden, lägre än den 
nedre gränsen för tillåten last enligt SBN 80. Räknas enl Planverket 
(1987) blir dimensionerande bärförmåga enligt NR avsevärt lägre än 
tillåten last enligt SBN 80. Enligt NR har värden mindre än noll be
räknats som dimensionerande bärförmåga. 
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6. DIMENSIONERING MED HÄNSYN TILL KONSTRUKTIONENS DEFORMATIONER 

6. 1 Dimensionering av enskilda plattor 

6. 11 Plattor på friktionsjord 

6.111 Beräkningsförutsättningar 

1) Förutsättningar enstaka plattor 

Karakteristisk sättning enligt SBN 80 och dimensionerande sättning enligt 
NR har beräknats för kvadratiska plattor grundlagda på sand. Karakte
ristisk sättning enligt SBN 80 har beräknats vid en påkänning av till
låtet medelgrundtryck (om). Dimensionerande sättning enligt NR 
har beräknats både vid dimensionerande grundtryck i brottgränstill
ståndet och vid 2/3 av detta. Det senare har här antagits motsvara di
mensionerande grundtryck i bruksgränstillståndet. Vid denna påkänning 
kan enligt NR en geokonstruktions deformationer beräknas med linjära 
metoder. För högre påkänningar än 2/3 av dimensionerande grundtryck i 
brottgränstillståndet har hänsyn till det olinjära last-deformations
sambandet tagits. Vid sättningsberäkning för påkänningar över denna 
nivå har i denna utredning den karakteristiska modulen halverats. 

• Tunghet y = 18 kN/m3 

• Grundläggningsdjup 1,0 m under markytan 
• Grundvattenytan belägen på stort djup 
• Viktsonderingsmotstånd Vim = 10 resp 35 hv/0,2 m vilket 

motsvarar en karakteristisk modul på 10 resp 25 MPa (Fig 5.11) 

2) Förutsättningar belastningsförsök 

En jämförelse mellan uppmätta och beräknade karakteristiska sättningar 
för provplattor enligt belastningsförsök kap 5. 11 har utförts. Sätt
ningen vid tillåtet grundtryck SBN 80 har jämförts med sättningen dels 
vid dimensionerande grundtryck i brottgränstillståndet och dels vid 
2/3 av detta. 

6. 112 Beräkningsmetoder 

1) Beräkningsmetoder enstaka plattor 

Sättningsberäkningar har baserats på moduler enligt: 
t:,.o' 

s = r - . t:,.z 

Md 
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~a• = vertikalspänningsökning på aktuell nivå pga belastning 
(kPa) 

= skikttjocklek 
dimensionerande modul (karakteristisk modul vid 
beräkning enl SBN 80) 

(aktuell nivå= skiktmitt för respektive skikt) 

Enl NR har sättningen i GK 2 och GK 3 för största dimensionerande 
grundtryck i brottgränstillståndet beräknats med Ym = 1,4. Sätt
ningen för minsta dimensionerande grundtryck i brottgränstillståndet 
har beräknats med Ym = 1,8. I brottgränstillståndet kan enligt NR 
Ym för modul väljas mellan 1,4 och 1,8. För 2/3 av grundtrycken i 
brottgränstillståndet (=bruksgränstillståndet) har motsvarande värden 
valts till 1,3 och 1,6, dvs de gränsvärden på Ym som NR anger i 
bruksgränstillståndet. Noteras bör dock att med omvänt val av partial
koefficienten Ym för de olika påkänningsnivåerna erhålls en 
större differens på dimensionerande sättning än med valt förfarande. 
(Tex om Ym = 1,8 valts för största dimensionerande grundtryck i 
brottgränstillståndet (i stället för Ym = 1,4) skulle detta 
medfört ca 30% (1,8/1,4) större sättning än här redovisade.) Yn 
har i samtliga fall satts till 1,0. 

Som jämförelse har även dimensionerande sättning GK 1 beräknats. 
Partialkoefficienten Ym har valts till 1,6. 

Spänningsspridning har beräknats med 2:1-metoden. 

2) Beräkningsmetoder belastningsförsök 

Uppmätta och beräknade karakteristiska sättningar för olika grundtryck 
har tagits direkt ur last-sättningsdiagram redovisade av Bergdahl, 
0ttosson (1982) samt Bergdahl m fl (1984) och (1986). 

6.113 Resultat 

1) Resultat enstaka plattor 

De erhållna sättningarna, karakteristiska för SBN 80 och dimensione
rande för NR, redovisas i Fig 6.111-6. 112. För samtliga plattstorlekar 
erhålls en större dimensionerande sättning i brottgränstillståndet NR 
än karakteristisk sättning enl SBN 80. Sättningar enl NR är ca 3-10 
ggr beräknad sättning enligt SBN 80. 
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Jämfört med bruksgränstillståndet NR, (här antaget till 2/3 av q g~~ttl 
ligger sättningen för om SBN 80 i den nedre delen av sättningsintervallet NR, 
utom för plattor med bredder mellan ca 2 och 3 m. Där ligger sätt-
ningen enl SBN 80 i mitten av intervallet enl NR. Att sättningskurvan 
för om SBN 80 gör en "knyck" vid plattbredden 2,5 m beror på att 
den maximalt tillåtna medeltryckpåkänningen här har uppnåtts. 

Sättningarna enl NR GK 1 uppnår till knappt hälften av de sättningar 
som fås enl SBN 80 för plattor störe än ca 2 x 2 m. Enligt NR erford-
ras dock ej någon verifiering av bruksgränstillståndet i GK 1 utan 
detta får anses uppfyllt om grundpåkänningen begränsas till värden 
enligt NR. 

2) Resultat belastningsförsök 

Samband mellan uppmätt och beräknad sättning för dimensionerande 
grundtryck i brottgränstillståndet och tillåtet grundtryck SBN 80 re
dovisas i Fig 6.113-6.114. Maximalt ger NR sättningar som är 1,5 till 
2,5 gåQger beräknade sättningar enligt SBN 80 för om (Fig 6. 113). 
För q~igtt enligt NR erhålls sättningar som i huvudsak är 1-1,5 gånger 
beräknade sättningar enligt SBN 80 för om (Fig 6. 114). 

I bruksgränstillståndet, (2/3 dimensionerande brottbärförmåga enl NR) 
(Fig 6.115-6.116) erhålls för 2/3 q~~~tt sättningar som är upp til1 
ca dubbla beräknade värden enligt SBN 80. (Fig 6.115). För 2/3 q~igtt 
är sättningarna enligt NR ca 0,5-1,5 gånger beräknade sättningar 
enligt SBN 80. 

Beräkning enligt NR i bruksgränstillståndet ger således sättningar som 
även kan vara mindre än de sättningar man räknar med idag. 

Utvärderingen av de på provplattorna uppmätta sättningarna visar att 
deformationerna är rätlinjiga upp till den dimensionerande brottlasten 
en 1 NR. 
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6. 12 Plattor på normalkonsoliderad lera 

6.121 Beräkningsförutsättningar 
Dimensionering har utförts för en villa grundlagd på hel jämntjock 
platta. Grundläggningen har utförts som kompensationsgrundläggning med 
lättklinker. Förutsättningarna har till stor del tagits ur beräknings
exempel i Lecas broschyr "Lastkompensation med Leca". 

övriga förutsättningar: 
• Grundplattans planmått 8,0 x 12,0 m 
• Plattans tjocklek t = 0,15 m och effektiva höjd te= 

0, 10 m 
• Last av yttervägg PA = 10 kN/m, last av mellan

vägg PB = 8 kN/m. Golvlast samt tyngd av golv o 
= 5,1 kPa. Samma lastvärden har använts för båd~ SBN 80 
och NR. 

• Plattans grundläggningsdjup d = 0,25 m NR. 
• Lerans karakteristiska skjuvhållfasthet cuk = 13 kPa 
• Lerans tunghet y = 17 kN/m3 

• Lättklinkerns tunghet y = 5 kN/m3 

• Grundvattenytans läge; 1,5 m under markytan 
• Beräkningar enligt NR:SK 2, GK 2 

6. 122 Beräkningsmetoder 

Beräkningarna har utförts efter beräkningsgång redovisad Lecas bro
schyr "Lastkompensation med Leca". 

Aktuellt grundtryck under last har kontrollerats vara mindre än högsta 
tillåtna medelpåkänning enligt SBN 80. Motsvarande kontroll har enl NR 
utförts mot dimensionerande grundtryck i brottgränstillståndet (ekva
tion för normalkonsoliderad lera, se kap 5.1). Beräkningen har utförts 
för säkerhetsklass 2 (yn = 1,1). Vid beräkning i bruksgränstill
ståndet har Ym antagits vara 1,3 (intervall enligt NR 1,3-1,6). 

Vidare har kontrollerats att grundtrycket under lättklinkerns underyta 
är mindre än förkonsolideringstrycket. Enligt NR har kontrollen 
gjorts mot det dimensionerande förkonsolideringstrycket. Eftersom 
denna kontroll görs i bruksgränstillståndet är Yn = 1,0. Ym 
= 1, 1 har valts (intervall i bruksgränstillståndet enligt NR= 1, 1-
1,3. Bestämning av att förkonsolideringstrycket ej överskrids görs 
genom att den totala tyngden av bortschaktat material är känd. 
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I bruksgränstillståndet NR har också sättningarna beräknats. Följande 
formel har då använts: 

= t.cr'(z)·t.z 
500 cud 

t.cr'(z) = vertikal spänningsökning på aktuell nivå 
pga belastning (kPa) 

llZ = skikttjocklek (m) 
Md = kompressionsmodul (kPa), dimensionerande värde 

Spänningspridning har beräknats enligt 2:1-metoden. 

6. 123 Resultat 
En jämförelse av erforderlig mängd lättklinker visar att det åtgår ca 
10% mer vid beräkning enligt NR än enligt SBN 80. Sättningen är ca 1,5 
cm. Noteras bör dock att samma värde på lasten använts för både SBN 80 
och NR. Partialkoefficienter på lastsidan skulle här inneburit att be
räkning enligt NR borde genomförts med något högre laster (dimensione
rande laster) än vad som varit fallet i denna jämförelse. 

6.2 Dimensionering av pålar 

6.21 Beräkningsförutsättningar 
Beräkning nedan har utförts för pålgrupp 2a och 3a från kontorshus kap 
9.1. Beräkning av antalet pålar i brottgränstillståndet NR och enl SBN 
80 redovisas i kap 9.2. Dimensioneringen har utförts i säkerhetsklass 
2 (SK 2) dvs 'in = 1 , 1 . 

• Laster (kN) 2a 3a 
brottgränstillstånd NR: 1255 1911 
bruksgränstillstånd NR: 1231 1878 

SBN 80: 1155 1777 
• Centrumavstånd: 10 m mellan pålgrupp 2a och 3a 
e Betongpåle: typ B450 dimension 235 x 235 mm 
e Pållängd: 25 m för pålgrupp 2a och 5 m för pålgrupp 3a 
• Fallhöjd: 0,4 m för 5 m påle och 0,5 m för 25 m påle 
• Pålarna stoppslagna i ett moränlager på berg 
• Karakteristisk sättningsmodul för spetsunderlag efter stoppslagning 

Espets = 5 GPa (Handboken Bygg 1984). 
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6.22 Beräkningsmetoder 
Varken SBN 80 eller NR ger någon ledning om hur sättning hos pålar och 
pålgrupper skall beräknas. Här har sättningen beräknats enligt formeln: 

FL + Fds = (Handboken Bygg 1984) 
AsEp AsEspets 

F = vertikal last (tillåten last enl SBN 80 resp dimen-
sionerande last i bruksgränstillståndet NR) 

= pålens längd 
= pålspetsens tvärsnittsarea 
= påldiametern 
= pålens elasticitetsmodul, med hänsyn tagen till betongens 

krypning E = 15 GPa. 
= spetsunder~agets sättningsmodul efter stoppslagningEspets 

Vid beräkning med partialkoefficienter enligt NR har det högsta re
spektive lägsta värdet på Ym valts inom aktuellt intervall 1,3-
1,6. Kontroll av att bruksgränslasten är mindre än 2/3 av brott
bärförmågan har utförts. 

Vid kontroll av att differenssättningen är mindre än 1/300 har vid 
sättningsberäkningen modulen multiplicerats med Ym för den ena 
pålgruppen och dividerats för den andra (dvs ogynnsammaste kombinatio
nen har beaktats). 

6.23 Resultat 
Beräkningsresultat redovisas i nedanstående tabell. 

Deform; tioner (mm) 
Pålgrupp Antal pålar Gynnsamma förh Ogynnsamma förh 
NR: 2a 5 8 8 

3a 8 2 2 
SBN: 2a 4 9 

3a 4 3 

Beräknade deformationer är av samma storlek vid beräkning enl NR 
som enl SBN 80. Antalet pålar enligt NR är dock fler. 

Eftersom bruksgränslasten i detta fall var högre än 2/3 av brott
bärförmågan har antalet pålar ökats innan beräkning av deformationerna 
enl NR utförts. Dvs om större deformationer kan accepteras kan pålan
talet enligt NR reduceras (bruksgränslasten ökas över 2/3 qbrott)' 
deformationerna måste dock i så fall beräknas meds k olinjära metoder. 

Lasterna är här direkt jämförbara eftersom de räknats ut efter respek
tive norm. 
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7. DIMENSIONERING MED HÄNSYN TILL JORDENS TOTALSTABILITET 

ISBN 80 anges ej hur slänters stabilitet skall beräknas. Enligt tidi
gare praxis har stabilitetsberäkningar för slänter baserats på försik
tigt valda eller möjligen karakteristiska hållfasthetsvärden. Godtag
bar säkerhetsfaktor (F) för bebyggda slänter har normalt satts till 
1,5. I vissa fall har lägre värden på F accepterats, (F~1,3). 

Enligt NR skall släntstabilitet beräknas med dimensionerande hållfast
hetsvärden. Med dimensionerande värden på hållfasthetsparametrar skall 
således verifieras att brottgränsvillkoret är uppfyllt. Dvs att den 
dimensionerande bärförmågan (Rd) är större än den dimensionerande 
lasteffekten (Sd); Rd 2 Sd. Uttryckt i "säkerhets-
faktor" innebär detta villkor att F 2 1,0. 

Dimensionerande värden på portryck och vattenstånd har bedömts utifrån 
följande formler: 

Ud = Uk + Ym(Umax-Uk) (Bergdahl m fl. Under utarbetande) 

Uct = uk - Ym(Uk-umin) 

umax = högsta porvattentryck ( t ex 50-årsvärdet) 
= lägsta porvattentryck (t ex 50-årsvärdet)umin 
= sätts normalt till 1. 3 Ym 

I beräkningarna har det ogynnsammaste fallet beaktats. 

7.1 Naturlig slänt 

7.11 Beräkningsförutsättningar 
Beräkningar har utförts för en slänt mellan väg E6 och örekilsälven i 
Munkedals kommun, (sektion 11 Fig 7.11). Jordprofilen utgörs av lera 
överlagrad av en friktionsjord. 

Beräkningsförutsättningar enligt nedan har hämtats från utförd stabi
litetsutredning, SGI dnr 2-316/85. 

Lerans skjuvhållfasthetsvärden från konprov och vingprov har reduce
rats med hänsyn till flytgränsen enligt Fig 5.122 (SGI Information 3). 
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Fig. 7. 12 Sammanställning skjuvhållfasthet E6 Munkedal. 
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e Lerans karakteristiska skjuvhållfasthet har (enligt SGI-utredning 
dnr 2-316/85) satts till konstant 50 kPa för skiktet över nivån 
±0. Därunder ökar skjuvhållfastheten med djupet till 62 kPa på 
nivån -2,5 m för att därunder tillväxa med 0,5 kPa/m. I den erode
rade delen av älvfåran har ansatts en reducerad hållfasthet av 45 
kPa till nivån -2,0 m. Den ökar därefter för att på nivån -9,0 m 
anta samma värde som i den övriga delen av slänten (Fig 7.12). 

e Den överlagrande friktionsjordens karakteristiska friktionsvinkel 
~k = 30

0 
. 

• Friktionsjordens tunghet y = 20 kN/m3 

• Lerans tunghet har för olika skikt varierats mellan 17 och 19 
kN/m3 

• 

• Glidytans överdel har antagits ansluta till en 2,0 m vattenfylld 
spricka. 

• Vattennivån i örekilsälven har vid beräkning enl SBN 80 satts till 
-0,7 m. Karakteristiskt vattenstånd NR har satts till -0,9 m. 

• Grundvattennivån i det överlagrande silt/sandlagret har utvärde
rats ur portrycksmätningar i området (Fig 7.13-7.14). 

• Samma värden på lasterna har använts för både SBN 80 och NR. 

• Beräkningarna enl NR har utförts i säkerhetsklass 3 (SK 3) och 
geoteknisk klass 2 (GK 2). 

Beräkningsantaganden redovisas detalj Fig 7.15-7. 17. 

7.12 Beräkningsmetoder 
Stabilitetsberäkningarna har utförts med totalspänningsanalys. Dator
programmet SSTAB har använts. 

Vid beräkning enligt NR har Yn satts till 1,2 (SK 3). Eftersom 
geokonstruktionens bärförmåga bestäms av materialegenskapernas medel
värde, har Ym reducerats med 20%. Högsta och lägsta värdet på 
Ym• dvs 1,6 och 1,28 har härvid valts för att bestämma dimensio
nerande skjuvhållfasthet i leran. Dimensionerande friktionsvinkel för 
den överlagrande friktionsjorden har bestämts med Ym = 1,1-1,2. 
Vid beräkning av dimensionerande vattenstånd har Ym = 1,3 valts 
(kap 7). Samma nivå på grundvattenytan som vid beräkningarna enl SBN 
80 har antagits, då utvärderingen enligt formel kap 7 inte motiverade 
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något annat. Dimensionerande värden redovisas Fig 7.16-7.17. 

7.13 Resultat 
Beräkningen enligt tidigare praxis (SBN 80) har här gett en säkerhet 
mot brott (F) på 0,93 (Fig 7.15). Det betyder att slänten i princip 
inte har någon säkerhet mot brott då F < 1,0. 

Utförda beräkningar enligt NR visar att brottgränstillståndet för 
valda partiallkoefficienter ej är uppfyllt "F" < 1 enligt Fig 7.16-
7. 17. Resultatet är naturligtvis som väntat då slänten beräknad enligt 
SBN 80 ej har erforderlig säkerhet. Beräknad "säkerhetsfaktor F enligt 
NR"= 0,48 (ogynnsamma förhållanden) och 0,60 (gynnsamma förhållanden) 
uttrycker ju i princip förhållandet mellan F SBN 80 och YnYm NR. 
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7.2 Schakts länt 

7.21 Beräkningsförutsättningar 
Odränerad analys: 

• Slänthöjd: 6,8 m, släntlutning 1:1 
• Lerans skjuvhållfasthet konstant med djupet; cuk = 

25 kPa 
• Djup till berg D = 20 m 
• Lerans tunghet y = 17 kN/m3 

• Vattenfyllda sprickor till 1 m djup leran 

Dränerad analys: 
• slänthöjd: 10 m, släntlutning 1:2 
• 2 m djupt vattendrag vid släntfot 
• portryck svarande mot fri grundvattenyta 4 m under 

släntkrön som ansluter till vattendragets nivå 
• lera c'k = 5 kPa 

cp' = 29° 
y 

k 
= 18 kN/m

3 

y' = 8 kN/m3 

• analyserad glidyta redovisas Fig 7.21 

~---·-1_0,_orn__--1.. 

///-- /// c= 5-k'?a_ 

fa= 
l 

~9" 
) -= IStJ.\jrn; 

"/ = s+d-J/rrr 

Fig 7.21 Beräkningsexempel. Lerslänt, dränerad analys. 
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7.22 Beräkningsmetoder 
Odränerad analys har utförts med diagram för cirkulärcylindriska 
glidytor enl Handboken Bygg (1984). 

Vid beräkningarna enligt NR har som högsta partialkoefficientvärden 
Yn = 1,2 (SK 3) och Ym = 1,6 valts. Lägsta värden har satts 
till Yn = 1,1 (SK 2) och Ym = 1,28. Ym (1,6-1,8) enligt NR har således 
reducerats med 20% m h t att medelvärdet bedömts vara dimensionerande. 

Dränerad analys har utförts med c,-analys enligt Handbok för beräkning 
av slänters stabilitet (Sällfors 1984). 

Säkerheten mot brott, Fc, : 

c'+o' ·tanm'k Tk 
[ ma 

r: pb·sina 

där m
0 

= cosa (1+tan,k ·tana/Fc,l 
b =lamellensbredd 
a = glidytans lutning mot horisontalplanet 
p = o-u , u se Fig 7.22 

0 0 

F 
Vid beräkning enligt NR med partialsäkerheter har "säkerhetsfaktorn 

II satts till 1,0 och dimensionerande värden c'd och 
,~~ har använts i stället för karakteristiska värden. Värdet på 
produkten av partialkoefficienterna Yn och Ym har satts till 
samma värde som den tidigare erhållna säkerhetsfaktorn. De i NR rekom
menderade partialkoefficienterna har alltså inte utnyttjats. 

7.23 Resultat 
För odränerad analys har enligt SBN 80 (praxis) säkerhetsfaktorn 
Fe beräknats till 1,20. Beräkningen med dimensionerande hållfast
hetsvärden enligt NR har gett en "säkerhetsfaktor" på 0,62-0,85. 
Brottgränsvillkoret är således ej uppfyllt (ej godtagbar stabilitet). 

Med Fc=1,20 (SBN 80) och ynym=1,1·1,28=1,41 respektive 
1,2·1,6 = 1,92 (jfr ovan) enligt NR är resultatet som väntat. Som ti
digare omnämnts uttrycker "säkerhetsfaktorn enligt NR" förhållandet 
mellan Fe (SBN 80) och produkten YnYm• dvs 1,2/1,41 = 
0,85 och 1,2/1,92 = 0,62. 

Dränerad analys: beräkningsgång och resultat redovisas nedan tabeller 
och Fig 7.22. 
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SBN 80 (praxis) beräkning av totalsäkerhetsfaktor. 

antag Fccp=1, 6 

Lamell a sina b p=a-u b:p· b(c'+a' · ~ 
0 sina ·tancp) maue ma 

(=A) 

1 -21 -0,358 5 2,3·18-2,3·10=18 -32 75 0,81 93 
2 - 7 -0,122 5 6,0·18-4,3·10=65 5 -40 191 0,95 201 
3 5 0,087 5 8,5·18-4,3·10=110 22 48 297 1, 03 288 
4 20 0,342 5 9,8·18-3,1·10=145 38 248 321 1, 06 303 
5 35 0,574 5 8,4·18-0,5·10=146 40 419 319 1, 02 313 

I::".)
,J,J6 0,799 4,4 3,7'18=67 236 185 0,89 208 

r 879 r 1406 

1406
Fccp = = 1,599 Antagandet OK! Dvs FCcp = 1, 6. 

879 

NR (partialkoefficientmetod): Om YnYm sätts till 1,6 ger en motsvarande 
beräkning med partialkoefficientmetoden följande dimensionerande hållfast
hetsvärden: 

5 29c' = - - = 3, 1 tancp = tan = 0,35 
d 1, 6 d 1, 6 

Antag "F Ccp "=1 , 0 
Lame 11 a sina b p=a-u b:p· b(c'+a' · A 

0 ue sina ·tancp) ma ma 
(=A) 

1 Samma värden som tidigare 47 0,88 58 
2 120 0,95 126 
3 168 1 ,04 162 
4 201 1, 06 190 
5 199 1, 03 193 
6 166 0,89 130 

r 859 

859"F "- = 0,978 Antagandet OK! dvs "F "= 1,0 rättare uttryckt
Ccp 879 Ccp 

brottgränsvillkoret uppfyllt för YnYm = 1,6 

Med dimensionerande hållfasthetsparametrar (fd=fk/y y ) där y yn m. • n m 
satts lika med totalsäkerhetsfaktorn enligt SBN 80 erhalls saledes 
ingen differens i beräkningarna. Detta förhållande har generell gil
tighet, jämför Bilaga 7.1. Noteras bör dock att enligt NR normalt 
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olika Ym kommer att användas för c och~ i en dränerad analys. I 
ovanstående beräkningsexempel har detta ej beaktats. 

I 

Fig 7.22 Beräkningsexempel. Lerslänt, dränerad analys. 
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8. DIMENSIONERING MED HÄNSYN TILL JORDTRYCK 

8. 1 Beräkningsförutsättningar 

Jämförande beräkningar har utförts för: • NR, GK 1 - SBN 80 
e NR GK 2 och GK 3 - SBN 80 

Nybyggnadsreglerna ger ej någon detaljerad vägledning om hur jordtryck 
i GK 2 och GK 3 skall beräknas. I dessa fall har beräkningarna utförts 
enligt Handboken Bygg (1984). 

NR, GK 1 - SBN 80 
Beräkningarna har utförts för vägg av gjuten betong, murverk respekti
ve fristående stödmur. Skillnad i fyllnadshöjd har valts med tanke på 
högsta rekommenderade fyllnadshöjd i GK 1 NR. 

e Fyllning mot vägg av gjuten betong, murverk respektive fristående 
stödmur 

• Fyllning av 
sand: tunghet y = 18 kN/m3 

karakteristisk friktionsvinkel ~k = 32° 
silt: tunghet y = 18 kN/m3 

karakteristisk friktionsvinkel ~k = 28° 
lera: tunghet y = 18 kN/m3 

karakteristisk skjuvhållfasthet ek= 25 kPa 
• Skillnad i fyllnadshöjd 2,0 m 
• Yttre last på markytan q = 5 kN/m3 

• Grundvattenytan är belägen på stort djup 
• Vertikal glatt konstruktion 
• SBN; Vid packning har detta skett med vibrationsplatta 100 kg 

NR, GK 2 och GK 3 - SBN 80 
För jämförelse av jordtryck enl NR GK 2, GK 3 och SBN 80 har en be
fintlig stödmur vid vägport för Axtorpsvägen, Umeå studerats. Förut
sättningarna har dock ändrats något (jfr Fig 8.1). 
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t 

Fig 8. 1 Beräkningsexempel jordtryck. Förutsättningar. 
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8.2 

Allmänt: 
• Stödmur av betong, tunghet y = 24 kN/m3 

• Fyllning av grov/mellansand, tunghet y = 18 kN/m3 

• Yttre last på markytan, q = 2 kPa 
• Grundvattenytan är belägen på stort djup 
• Mothållande jordtryck av 1,0 m fyllning samt tyngd av jord på 

framtass försummas 

SBN 80: 
• Friktionsvinkel enligt SBN 80 (tabell 22:211) ~k = 320 

• Vertikal glatt konstruktion - aktivtrycket riktat horisontellt 

NR, GK 2 och GK 3: 
• Karakteristisk friktionsvinkel har bedömts till ~k = 36° 
• Ej helt glatt konstruktion - aktivtrycket riktat nedåt med vinkeln 

2~d/3 

Beräkningsmetoder 

NR, GK 1 - SBN 80 
Aktuella jordtryck har beräknats enligt: 

p = k(y z+q) 

p = jordtrycksintensiteten på djupet z under markytan 
k = jordtryckskoefficient för återfyllning (a i tabell 22:211 

SBN 80, k enligt kap 6:34 NR) 
z = djup under markytan 
q = yttre jämnt fördelad last 

För fristående stödmur med fyllning av silt och lera har följande 
formler använts vid beräkning enl SBN 80. 

silt: 
p = K yz + K q-K c' (Handboken Bygg 1984)ya qa ca 

där Kya = Kqa = tan
2 

(45-~k/2) 

Från kohesionsandelen i sil ten (Kcac') har bortsetts vid beräk
ningarna. 
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lera: 

p = ov' - 2c J 1+2r/3 (Handboken Bygg 1984) 

där 0 ' = effektivt överlagringstryck 
r 

V 
=väggensråhet (r=0 vid glatt vägg) 

NR. GK 2 och GK 3 - SBN 80 
Den horisontella komposanten av jordtrycket har beräknats på samma 
sätt som vid jämförelsen mellan NR, GK 1 och SBN 80. 

Vid beräkning enl SBN 80 har jordtryckskoefficienten för aktivt jord
tryck Ka tagits ur tabell 22:211. 

Vid beräkning enligt NR, GK 2 och GK 3 har Ka beräknats enligt: 

(Handboken Bygg 1984) 

(för beräkning av ~d se kap 5.111). 

Den vertikala jordtryckskomposanten har satts till tan 2~d/3 av 
den horisontella vid beräkning enl NR, (Handboken Bygg 1984). 

Minsta dimensionerande jordtryck enl NR, GK 2 och GK 3 har beräknats 
med Yn = 1, 1 (SK 2) och Ym = 1,1 och största med Yn = 1,2 (SK 3) och 
Ym = 1,3. 

Kontroll av stödmuren med avseende på stjälpning och glidning har 
inkluderats. 

8.3 Resultat 

NR. GK 1 - SBN 80 
De beräknade jordtrycken vid fallet ej packad fyllning ges nedanstå
ende tabell. 
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Jordtryck (kPa) 

Vägg av sand si lt lera 
Q.iuten betonq SBN 80 NR,GK1 SBN 80 NR,GK 1 SBN 80 NR, GK1 
z = 0 2 2 3 3 5 4 
z = 2 19 18 22 25 41 31 

vägg av 
murverk 
z = 0 2 2 3 2 5 3 
z = 2 14 12 22 16 41 21 

fristående 
stödmur 
z = 0 2 2 2 2 0 3 
z = 2 13 12 15 16 20 21 

Om enligt SBN 80 hänsyn tas till packad återfyllning vid fyllning mot 
vägg av gjuten betong (icke eftergivlig konstruktion) fås resultat enligt 
Fig 8.2. 

19 

Fig 8.2 Jordtryck av packad återfyllning mot vägg av betong (SBN 80). 
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Jordtrycket beräknat enl SBN 80 och enl NR, GK 1 är i flertalet fall i 
stort sett lika. Endast för uppfyllnad av lera mot vägg av betong och 
murverk samt uppfyllnad av silt mot vägg av murverk finns en viss 
skillnad. Här är jordtrycket på 2 m djup beräknat enl SBN 80 1,3-2,0 
gånger beräknat jordtryck enligt NR. 

NR, GK 2 och GK 3 - SBN 80 
En sammanställning av vertikala och horisontella laster redovisas i 
nedanstående tabell. I de vertikala lasterna ingår förutom ev jord
tryckskomposant och yttre last även tyngd av jord och egenvikt hos 
konstruktionen. De senare har samma värde enl SBN 80 och NR. 

NR, GK 2 och GK 3 

SBN 80 min last max last 

vertikal last (kN/m) 254 276 277 
horisontell last (kN/m) 58 60 77 

Den vertikala lasten enl NR är knappt 10% större än enl SBN 80, vilket 
beror på att enl NR har hänsyn tagits till att jordrycket är snett 
nedåtriktat. Att skillnaden mellan max- och minlast NR är så liten 
kommer av att värdet på den dimensionerande friktionsvinkeln slår åt 
olika håll i uttrycket för den horisontella jordtryckskomposanten och 
uttrycket tan 2~d/3. 

Intervallet för den horisontella lasten (jordtrycksresultanten) enl NR 
ligger strax ovanför värdet enl SBN 80. 
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9. DIMENSIONERINGSEXEMPEL, TEKNISK-EKONOMISK JÄMFöRELSE 

9. 1 Byggnad på friktionsjord 

För att erhålla en indikation på hur det ekonomiska utfallet för 
grundläggningen blir vid användandet av NR i stället för SBN 80 har en 
vanlig kontorsbyggnad i form av ett schablonhus i 4 plan med delvis 
källare/souterrainplan genomräknats. Plan och sektion framgår av Fig 
9.11. Den fullständiga beräkningen för kontorsbyggnaden grundlagd på 
fast friktionsjrod återfinns i appendix. 

Huset är uppbyggt som ett modernt kontorshus med hålbjälklag av HDf
typ och bärande balkar och pelare i stål. Fasaderna är betongelement 
av sandwich-typ. 

Lasteffekten enligt NR är i brottgränsstadiet för den valda byggnaden 
i regel maximalt 5% större än motsvarande bruksgränsvärde. Bruks
gränsvärdet är i sin tur maximalt 5-10% högre än motsvarande lastef
fekt enligt SBN 80. (Tabell 9.12) 

För att erhålla en positiv ekonomisk effekt bör således de dimensione
rande grundtrycken enligt NR vara något större än de enligt SBN 80. 

Beräkningsmetoder 
Grundtryck: 
Tillåten medeltryckpåkänning enligt SBN 80 

om= bn(l-b/31)(1-tan a) 2 

För beräkning av dimensionerande bärförmåga enl Nybyggnadsreglerna 

(Re~ott) har följande ekvation använts: (Här har ej någon kohesion 
hos materialet antagits varför denna term utelämnats) 

brott 
(Bergdahl m flRvd under utarb) 

= fundamentes effektiva area (m2)Aef 
= korrektionsfaktorer för inverkan av fundament formSq•\, 

iq, \, = korrektionsfaktorer för inverkan av lutande last 

dq,dy = korrektionsfaktorer för inverkan av hållfasthet hos 
jorden ovan grundläggningsnivån 

gq,gy = korrektionsfaktorer för inverkan av lutande intill-
liggande markyta 

bq,by = korrektionsfaktorer för inverkan av lutande basyta på 
fundamentet 

(se även kap 5. 1) 
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Tabell 9.12. Sammanställning - laster. 

NUMMER Sula Brott- Bruks- SBN 80 ALLA övrigt 
under gräns gräns (gamla) 
kant 
nivå VERTIKALLAST1) 

H0RIS0N
TALLAST 

1 -1,20 1650 kN 1617 kN 1516 kN Kvadratisk sula 

2 -1,20 1255 kN 1231 kN 1155 kN Kvadratisk sula 

3 -1,20 1911 kN 1878 kN 1777 kN Kvadratisk sula 

4 +1,80 1650 kN 1617 kN 1516 kN Kvadratisk sula 

5 -0,70 183 kN/rn 181 kN/rn 173 kN/rn - Längsgående sula 

6 -0,70 199 kN/rn 196 kN/rn 185 kN/m 28,5 kN/m2) Längsgående sula 

7 -0,70 77 kN/m 77 kN/m 70 kN/m 28,5 kN/m2) Längsgående sula 

8 -0,70 221 kN/m 218 kN/m 207 kN/m 28,5 kN/m2) Längsgående sula 

9 -0,70 77 kN/m 77 kN/m 70 kN/m 28,5 (nivå Längsgående sula-

--+1,20 -0,70) 2) -längslutning 

12 (nivå 1:2.63 

+1,20) 

10 +1,20 199 kN/m 196 kN/m 185 kN/m 12 kN/m2) Längsgående sula 

11 +1,20 77 kN/m 77 kN/m 70 kN/m Längsgående sula 

12 +1,20 183 kN/m 181 kN/m 173 kN/m Längsgående sula 

13 -2,00 977 kN 963 kN 930 kN Moment Sula 1,8x3,0 rn 

239 kNm 

14 -0,4 226 kN/m 223 kN/m 210 kN/m Längsgående sula 

15 -0,4 119 kN/m 117 kN/m 114 kN/m Längsgående sula 

16 -0,4 13 kN/m 13 kN/m 12 kN/m Längsgående sula 

1) Exklusive egenvikt sula och exklusive jordlast ovanpå sula. 

2) Av jordlast (vilojordtryck) mot motfylld vägg. Angriper i uk platta. 
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Karakteristisk friktionsvinkel har bedömts utifrån spetstrycksonde
ringsresultat enligt Fig 5.11 (Bergdahl m fl 1986). Medelvärdet från 
underkant platta till djupet B (plattbredden) under plattan har härvid 
använts. 

Dimensionering enl NR har utförts i säkerhetsklass 2 (yn = 1, 1) 
och geoteknisk klass 2. Vid bestämning av hållfasthetsparametrarna har 
förhållandena bedömts som icke helt gynnsamma varför Ym har satts 
till 1,2. 

Plattans dimension har i aktuella fall kontrollerats med hänsyn till 
stjälpning och glidning. 

Enligt SBN 80 har säkerheten mot stjälpning bestämts genom divi
sion av mothållande moment med pådrivande moment. Säkerheten bör enl 
SBN vara minst 1,5. Stjälpningsaxelns läge har beräknats med hjälp 
av ekv 23:24 a och b, SBN 80. 

Någon vägledning ges ej i NR om hur stjälpning skall beräknas. Kon
troll har här utförts av att lastresultanten fallit inom plattans två 
mellersta fjärdedelar (Bronomer 1976). 

Glidning har enl SBN 80 kontrollerats med formeln: 

,:;bef , 
L 1,5 

p~kt 

p~kt = aktuell horisontell lasteffekt SBN 80 
,:; = otan~ = 0,5o för sand (Bronormer 1976) 
o = aktuellt grundtryck 

NR ger ej heller någon vägledning om hur glidning skall beräknas. 
Nedanstående formel har använts vid beräkningarna: 

(Bergdahl m fl under 
utarbetande) 

S~~ott = dimensionerande horisontell lasteffekt i brottgränstill
ståndet NR/breddenhet, m 

,:; = o tan~a 
~a = utnyttjad inre friktionsvinkel 

~a kan enl Bergdahl m fl (under utarbetande) sättas till 2/3 av 
dimensionerande friktionsvinkel. 
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Sättning: 
Innan sättningsberäkning utförts i bruksgränstillståndet NR har kon
troll gjorts av att dimensionerande last i bruksgränstillståndet är 
mindre än 2/3 av dimensionerande brottbärförmåga. I annat fall har 
plattstorleken ökats så att grundtryck av dimensionerande last i 
bruksgränstillståndet motsvarar 2/3 av dimensionerande brottbärförmå
gan. 

Sättningsberäkning har baserats på resultat från spetstrycksondering. 
De Beers beräkningsmetod har använts, De Beer (1965). 

Sättningens beräknas ur ekvationen: 

. ( 0 + Ila')s = ~ Ll !:J.Z log 
a ' 

o C a'
0 

C = 1,5 qcd = _St 
a' a'

0 0 

a~ = effektivt överlagringstryck på aktuell nivå (kPa) 

!la'= vertikalspänningsökning på aktuell nivå pga belastning (kPa) 
llZ = skikttjocklek 

qcd = qckl'lnYm 

(aktuell nivå= medelnivå för respektive skikt) 

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

Partialkoefficeint, Ym• på modulen har satts till 1,4 (inte helt 
gynnsamma förhållanden). (yn = 1,0, bruksgränstillstånd). 

Tillskottsspänningar (Ila') har beräknats med 2:1-metoden. 
Beräkningarna har utförts till minst det djup där tillskottsspänning
arna är lika med 10% av ursprungligt effektivtryck. 

Vid kontroll av att differenssättningen är mindre än 1/300 har modulen 
multiplicerats med Ym för den ena plattan och dividerats för den 
andra. Dvs maximalt ogynnsamma förhållanden har antagits. 

För det farligaste fallet har deformationerna i brottgränstillståndet 
också beräknats. På samma sätt som ovan har kontrollerats att diffe
renssättningen är mindre än 1/150. 
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9. 11 Fast lagrad friktionsjord 

9. 111 Beräkningsförutsättningar 
Den i kap 9.1 genomräknade kontorsbyggnaden har grundlagts på en me
delfast till fast lagrad sand. Förutsättningarna för denna undergrund 
har tagits från undersökningar vid provfält i Kolbyttemon, Linköping 
(Bergdahl m fl, 1984). 

• Karakteristiska värden från spetstrycksondering: 

djup u my (m) qck (MPa) 

0- 1, 5 
1, 5- 3, 5 11 , 6 
3,5- 5,5 11 , 1 
5,5- 7,5 12,6 
7,5- 9,5 11 , 1 
9, 5-11 , 5 11, 8 

11,5-15,5 12,0 

• Den karakteristiska friktionsvinkeln har utifrån ett spetsmot
stånd på 11,6 MPa bedömts till 37,5°. 

• De viktsonderingar som utförts har givit sonderingsmotstånd högre 
än 30 hv/0,2 m vilket motsvarar fast lagring enl SBN 80. 

• Sandens tunghet y = 16,5 kN/m3 

• Grundvattenytan är belägen på stort djup. 

9.112 Resultat 
Vid ytligt grundlagda grundplattor direkt under tex ett källargolv 
blir som framgår av föregående kapitel (5 och 6) det dimensionerande 
grundtrycket i fast lagrad friktionsjord enligt NR lägre än tillåten 
medelpåkänning enligt SBN 80. 

Först vid större djup eller eventuellt mycket breda grundplattor blir 
effekten den motsatta. Om hänsyn även tas till deformationsbegräns
ningskravet och samverkan konstruktion/grund, torde i många fall 
grundsulorna bli större enligt NR än enligt SBN 80. 
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För det ovan skisserade exemplet med huvudsakligen ytlig grundläggning 
innebär användandet av NR att grundläggningskostnaden (schakt, form, 
betong, armering) ökar med uppemot 50% jämfört med SBN 80. 

För motsvarande hus grundlagt 1,5-2,0 m under mark blir grundläggnings
kostnaden enligt NR och SBN 80 ungefär av samma storleksordning. 

Storleken på de genomräknade grundplattorna framgår av följande 
tabell: 

Brede , b (m) Sättning 
Platta Längd (m) SBN 80 NR NR (mm) 

2 a,b,c =b 1, 9 1, 9 25 
3 a =b 2,2 2,6 27 
4 a =b 2,3 4,0 15 
5 långsträckt 0,9 1, 0 23 

_11_6 1, 0 1, 5 27 
_11_8 1 , 1 1, 3 32 _.. _9 0,8 3,5 7 _.. _10 1, 0 1, 4 25 _.. _12 0,8 0,4 29 

13 3,0 1, 8 1, 8 17 

För samtliga plattor utom platta 12 ger beräkningen enl NR platt
dimensioner som är 1,0-2,6 gånger beräknad dimension enligt SBN 80. 
För platta 12 är motsvarande värde 0,5. Detta beror på att endast 
platta 12 är grundlagd på ett större djup, 1,6 m under markytan. 
Platta 12 är också den enda platta där dimensionerande bruksgränslast 
varit mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottgränstill
ståndet. Plattan har alltså inte behövt dimensioneras upp med hänsyn 
härtill. 

Skillnaden mellan SBN 80 och NR är störst för platta 4a och 9. Orsaken 
är, för platta 4a att vid beräkning enl NR har korrektion utförts för 
lutande intilliggande markyta, och för platta 9 har korrektion utförts 
för lutande basyta på fundament. Detta har sänkt den dimensionerande 
bärförmågan enligt NR. SBN 80 gör inte någon motsvarande korrektion. 

Deformationer på upp till ca 30 mm har här ansetts acceptabla. Inte 
något fall har då sättningen varit dimensionerande. Även differens
sättningen har varit inom tillåtna gränser. Detta innebär att 
plattorna i flera fall kunna ges mindre dimension (större sättning). 
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Bruksgränslaster över 2/3 qbrott hade dock härvid erhållits 
vilket medfört att hänsyn till linjärt last-deformationssamband måste 
beaktas. 

9. 12 Löst lagrad friktionsjord 

9.121 Beräkningsförutsättningar 
Kontorshuset enligt kap 9.1 har här grundlagts på en löst lagrad sand. 
Ett urval av plattorna har genomräknats. Förutsättningarna för under
grunden har till stor del hämtats från undersökningar vid provfält i 
Albysjön, Fittja (Bergdahl m fl 1984). Ett alternativ där jorden på 
större djup än 7,5 m under markytan antagits fastare har också under
sökts. 

1) Genomgående lös lagring: 
• Spetstrycksondering och viktsondering med följande resultat: 

Djup u my (m) qck (kPa) Vim (hv/0,2 m) 

0- 1, 5 
1 , 5- 7, 5 3,3 7 
7,5- 9,5 4,2 10 
9,5-11,5 4,7 11 

11,5-15,5 5,6 16 

• Utifrån spetsmotståndet 3,3 MPa har den karakteristiska frik
tionsvinkeln bedömts till 33,0°. 

• Eftersom viktsonderingsmotstånden är lägre än 15 hv/0,2 m 
bedöms sanden som lös enl SBN. 

• Sandens tunghet y = 16,5 kN/m3 

• Grundvattenytan är belägen på stort djup. 

2) Fastare lagring mot djupet: 
• Spetstryck- och viktsondering med följande resultat: 

Djup u my (m) qck (kPa) Vim (hv/0,2 m) 

0- 1,5 
1,5- 7,5 3,3 7 
7,5- 9,5 7,0 32 
9,5-15,5 9,5 47 

• övriga förutsättningar enl alternativ 1. 
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9. 122 Resultat 
Vid beräkningen har följande plattstorlekar erhållits: 

SBN 80 NR alt 1 NR alt 2 
Platta Längd ( 1 ) bredd (b) bredd sättn bredd (b) sättn 

(m) (m) (m) (mm) (m) (mm) 

2 a,b = b 2,2 3,0 50 3,0 45 
6 långsträckt 1, 3 3,5 49 3,5 44 _.. _12 0,9 3,0 48 3,0 42 

Bruksgränstillståndet NR har varit dimensionerande för samtliga plat
tor. Vid en godtagen sättning på 40-45 mm krävs betydligt större 
plattor enl NR än enl SBN. I den lösare sanden (alt 1) kan sätt
ningskravet inte tillgodoses utan att plattorna blir orimligt stora. 
En ytterligare ökning av plattstorleken ger här, vid sättningsberäk
ning enl de Beer, endast en obetydlig minskning av sättningen. 

Sättningen utbildas till största delen i det ytliga lösa lagret (ner 
till 7,5 m djup under markytan). Därför blir sättningen i alternativ 2 
endast obetydligt mindre än i alternativ 1. 

Samtliga plattor har vid beräkning enl NR behövt dimensioneras upp ef
tersom lasten i bruksgränstillståndet varit högre än 2/3 av brottbär
förmågan. 

Resultatet vid beräkning enl NR (stora plattor - relativt stora sätt
ningar) tyder på att en annan grundläggningsmetod vore att föredra i 
detta fall. 

9.2 Byggnad på spetsburna pålar 

9.21 Beräkningsförutsättningar 
För en ekonomisk jämförelse har kontorshuset enligt kap 9.1 grundlagts 
med spetsburna pålar. (se även Fig 9.11 och 9.12). Två fall har under
sökts. Ett med pålstoppsnivån -7,0 och ett med stoppnivån -25,0. 

Allmänt: 
• Lera; karakteristisk skjuvhållasthet cuk = 25 kPa 
• Betongpåle typ B 450 
e Påldimension 235 x 235 mm 

SBN 80: 
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• Pålningsklass B 
• Linhejare enkel part, hejarvikt 3 ton 
• Högsta tillåtna sjunkning 10 mm/10 slag (SBN 1975:8) 
• Fallhöjd 0,4 m för stoppnivå -7,0 och 0,5 m för -25,0 

(SBN 1975:8) 
NR: 

• Säkerhetsklass 2 (yn=1,1) 
• Linhejare enkel part, hejarvikt 3 ton 
e Högsta tillåtna sjunkning 10 mm/10 slag 
• Fallhöjd 0,4 m för stoppnivå -7,0 och 0,5 för -25,0 

9.22 Beräkningsmetoder 
I NR saknas regler för bestämning av dimensionerande pållaster. I 
denna utredning har de beräkningsanvisningar som fanns i ursprungs
förslaget till NR (Planverket 1987) tillämpats. Tabell 4.5.2 SBN 
1975:8 har använts vid dimensionering enl SBN 80 (se kap 5.232). 

Pålarna har kontrollerats med hänsyn till knäckning och brott i pålma
terialet enl kap 5.21 och 5.22. 

9.23 Resultat 
Erforderligt antal pålar har sammanställts nedanstående tabell. 

Antal oål1 r (st) 
Stooonivå -7,0 Stoooni,å -25,0 

PålQlatta SBN 80 NR SBN 80 NR 
2 4 4 4 4 
3 4 6 4 6 
4 4 5 4 5 

6-11 17 23 17 22 
12 7 10 7 9 
13 4 4 4 4 

För fundament med minst 4 pålar och ''normala" pålningsförhållanden 
innebär SBN 80 att pålarna utnyttjas till sina normerade laster. Plan
verket (1987) ger för de allra flesta fall något lägre dimensionerande 
laster än SBN 80, och följaktligen i de fall där pålarna utnyttjas 
till full last ett något större pålantal. Vid ett sådant hus där 
pålarna utnyttjas maximalt blir sålunda antalet pålar 20-30% större 
enligt NR än enligt SBN 80. Fördyring gäller även själva pålfundamen
tet. 
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Skillnaden mellan långa och korta pålar ligger enl SBN 80 enbart i att 
kravet på fallhöjd ökar. Motsvarande fallhöjd enl NR ger ett högre 
bärförmågevärde, som dock reduceras med 10% för pålar mellan 20-30 m. 
Detta resulterar i ett färre antal långa pålar trots reduktionen med 
10%. 

9.3 Stödmur 

9.31 Beräkningsförutsättningar 
Något förändrad har samma stödmur som i kap 8.1 använts vid jäm
förelsen (Fig 9.31). Sulans storlek har dimensionerats med avseende på 
stjälpning, glidning och tillåtet grundtryck. Framtassens bredd har 
satts till 1/5 av sulans totala bredd. 

Samma förutsättningar som i kap 8.1 (jämförelse mellan NR (GK 2 och GK 
3) och SBN 80) har använts vid beräkningarna. Dessutom har ett vikt
sonderingsmotstånd Vim = 20 hv/0,2 m antagits gälla för sanden muren 
grundlagts på. Utifrån detta värde har den karakteristiska friktions
vinkeln bedömts till ~k = 34° (Tabell 5.111). 

9.32 Beräkningsmetoder 
Jordtrycket har beräknats på samma sätt och med samma partialkoef
ficienter som i kap 8.2 (jämförelse mellan NR GK 2 och GK 3 och SBN 
80). 

Stjälpning har räknats dels kring punkten A i sulans framkant (Fig 
9.31) och dels kring en punkt på avståndet a/2 från framkanten. 
Stjälpningsasxelns läge a/2 från sulans framkant har beräknats med 
hjälp av formel 23:24 a och b, SBN 80. Då NR inte ger någon ledning om 
hur stjälpningsaxelns läge skall bestämmas har samma värde som enl 
SBN 80 använts. 

Säkerheten mot stjälpning har bestämts genom division av mothållande 
moment med pådrivande moment. Säkerheten har bedömts vara tillfreds
ställande om det erhållna värdet enl SBN 80 är minst 1,5 och enl NR 
minst 1,0 (dvs brottgränsvillkoret Rd 2 Sd är uppfyllt). 

Glidsäkerheten har bestämts med följande formel: 

~bef
--------2 godtaget säkerhetstal 

SH 

där enligt SBN 80: 
~ = otan~k 
o = aktuellt grundtryck 
~k = karakteristisk friktionsvinkel 
Sh = aktuell horisontalkraft/breddenhet, m 

Godtagbar säkerhet mot glidning är 1,5. 
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där enligt NR är: 
-c = otancpa 
cpa = utnyttjad inre friktionsvinkel - kan enl Bergdahl m fl 

(under utarbetande) sättas till 2/3 av dimensionerande frik
tionsvinkel 

SH = dimensionerande horisontalkraft 

Säkerhetstal 1,0 är här tillfredsställande 

/// = ///-=c /// = 

5'\ND 

/Il - /// ~ /// = //I 

~ 
~ 

FA~T LAG~D .SAND 

Fig 9.31 Beräkningsexempel stödmur - beräkningsförutsättningar. 

SGI Varia 269



121 

9.33 Resultat 
Sulans storlek framgår av nedanstående tabell. 

NR 

SBN 80 låga \'-värden höga \'-värden 

Bredd (m) 2.7 2,0 3,3 

Tabellen visar att NR både kan ge ca 25% större och ca 25% mindre 
bredd på grundsulan beroende på förutsättningarna. Följaktligen kan 
kostnaden för konstruktionen öka eller minska i motsvarande grad. 

Vid beräkning enl SBN 80 har stjälpning kring en punkt a/2 från sulans 
framkant varit dimensionerande, medan enligt NR glidning varit dimen
sionerande. 

9.4 Naturlig slänt 

Samma slänt som redovisas i kap 7.1 har använts vid 
nedanstående jämförelse. Naturlig slänt enligt kap 7. 1 har ej 
godtagbar säkerhet. Förstärkning genom krönavschaktning har därför 
dimensionerats under följande villkor: 

e SBN 80: krav F 2 1,5 för förstärkt slänt 
• NR: Rd 2 Sd (= "säkerhetsfaktor F = 1,0" med fd = fk/'in'lml 

Den naturliga släntens stabilitetsförhållanden redovisas i Fig 7. 15-
7. 17. 

Resultatet, Fig 9.41-9.43, visar att erforderlig schaktvolym ökar 
5-40% enligt NR jämfört med SBN 80. Kostnadsökningen blir av samma 
storleksordning. 
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10. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

10. 1 Allmänt 

Nybyggnadsreglerna (NR) medför flera förändringar jämfört med byggnor
men SBN 80. Både för- och nackdelar kan ses redan nu innan NR har fått 
någon större tillämpning och erfarenheter vunnits. Totalt sett kan 
konstateras att NR på sikt kommer att leda till en mer nyanserad di
mensionering av grundläggningar framdeles jämfört med de förenklade 
dimensioneringar som gjorts enligt SBN 80 och dess föregångare. Enligt 
författarnas mening kan följande allmänna positiva och negativa effek
ter av införandet av NR förväntas. 

Positiva effekter 
• Införandet av partialkoefficienter. Jord kommer att behandlas på 

samma sätt som övriga material varför jord kan utnyttjas bättre 
efter sin förmåga, speciellt fastare jord. 

• Dimensionering i såväl brott- som bruksgränstillstånd. ISBN 80 är 
reglerna en sammanvägning av krav i både brott- och bruksgräns
tillstånd för främst friktionsjord. 

• Bättre anpassning till dagens kunskapsnivå: Det blir möjligt att 
använda nya dimensioneringsmetoder såväl för brott som för 
deformationer. 

• Det ställs större krav på geotekniska kunskaper hos såväl geotek
niker som konstruktörer vilket i sin tur leder till ett bättre 
nyttjande av mark. 

e Krav på bättre redovisning av såväl underlag som beräkningar, 
vilket ockå kommer att utveckla geoteknikerna. 

• Nödvändiggör ett bättre samarbete mellan geotekniker och konstruk
törer. 

• Geokontroll införs, vilket kan möjliggöra en bättre erfaren
hetsåterföring för geotekniker. 

• Förenklade regler för dimensionering, utförande och kontroll har 
införts för enklare konstruktioner (GK 1). 

• Karakteristiskt värde på en materialegenskap bestäms utifrån me
delvärdet. Visserligen innebär detta en avvikelse från reglerna 
för övriga konstruktionsmaterial men medger en klar och entydig 
bestämning även med nuvarande ganska begränsade kunskaper om va
riationskoefficienter för jord och bergmaterials egenskaper. 
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Negativa effekter 
• Reglerna är otillräckliga för att ge vägledning praktisk til

lämpning. Handböcker krävs som komplement. 

• Många tolkningsfrågor kan leda till konkurrens i okunskap varför 
det är viktigt att byggherrarna utvecklar kvalitetsnormer. 

• Mer omfattande beräkningsarbete krävs. Detta kan dock leda till 
besparingar genom ett bättre utnyttjande av jorden. 

• Avsaknad av konsekvensanalyser har lett till stor tveksamhet i 
branschen om vilken effekt tillämpningen av NR får för olika 
grundläggningar. 

10.2 Utförda beräkningar - jämförelser 

För att belysa konsekvenserna av NR jämfört med SBN 80 har ett antal 
jämförande beräkningar utförts. Beräkningarna har omfattat såväl di
mensionering m h t bärförmåga som deformationer. Valda förutsättningar 
samt resultaten av beräkningarna redovisas i sin helhet i kap 5-9. 
Jämförelsen mellan NR och SBN samt konsekvenser av införandet av NR 
belyses kortfattat nedan. 

Jämförelsen har utförts utan att ev effekt av samverkan grundkonstruk
tion-undergrund har beaktats. För att hänsyn till samverkan skall 
kunna tas krävs kännedom om byggnadens styvhet och möjlighet till 
last/spänningsomlagring. För dimensionering m h t samverkan krävs spe
ciella datorprogram. Alternativt kan samverkan beaktas genom att 
ansätta laster enligt lastnedräkningen och sedan beräkna vilka defor
mationer dessa leder till. Ansätts i sin tur dessa deformationer som 
tvångsdeformationer i konstruktionen kan härav erhållna tilläggskraf
ter och moment beräknas. Ev krävs förnyad beräkning med härigenom 
framräknad lastbild (iterativt förfarande). 

Dimensionering m h t bärförmåga 

Vid jämförelser mellan NR och SBN måste särskilt beaktas: 

• Vid val av en geokonstruktions säkerhetsklass (SK) måste hela den 
färdiga konstruktionen studeras vid bedömning av konsekvenserna 
vid ett eventuellt brott. Bedömningen kan således ej begränsas 
till den enskilda plattan/pålen. I utförda beräkningar har därför 
de olika geokonstruktionerna antagits ingå i konstruktioner med 
olika SK. 
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• ISBN 80 är tillåtet grundtryck för friktionsjord en sammanvägning 
av krav i både brott- och bruks-gränstillstånden. Dvs tillåtna 
grundtryck har begränsats så att deformationerna skall bli accep
tabla. Dessutom har i SBN 80 invägts sådana faktorer som botten
uppluckring och risken för framschaktning av fundament. I brott
gränstillståndet enligt NR måste det farligaste lastfallet väljas 
och risken för stora deformationer behandlas separat. Dimensione
ring i bruksgränstillståndet kan vidare leda till att hela bärför
mågan enligt brottgränstillståndet ej kan utnyttjas eftersom detta 
skulle leda till oacceptabla deformationer av konstruktionen. 

• Dimensionerande lasteffekt i brottgränstillståndet innehåller par
tialkoefficienter och har därför förstorats jämfört med de laster 
som erhålls enligt SBN 80. Denna effekt kan för kontors- och bo
sadshus uppgå till ca 10%. 

Plattor: 
Allmänt kan noteras att dimensionering enl NR blir mer nyanserad. 
Vid dimensioneringen av plattor i friktionsjord enligt NR kan 
jordens fasthet väljas med hänsyn till erhållna undersöknings
resultat medan däremot jorden enligt SBN endast klassas som löst 
eller fast lagrad. Detta förhållande framgår också av de utförda 
beräkningarna - där en kraftig ökning av dimensionerande bärförmå
ga med ökad fasthet kan konstateras. 

För plattor i friktionsjord ligger dimensionerande grundtryck för 
GK 1 enligt NR i samtliga fall under tillåtet medelgrundtryck 
enligt SBN. Detta inbördes förhållande är rimligt med tanke på att 
GK 1 endast skall tillämpas vid enklare förhållanden ofta utan 
speciell undersökning medan SBN kan användas generellt. I GK 2 och 
GK 3 kan enligt NR dimensionerande bärförmåga beroende på val av 
partialkoefficienter bli såväl högre som lägre jämfört med tillå
tet medelgrundtryck enl SBN. Enligt NR kan dimensionerande bärför
måga bli upp till tvåa tre gånger tillåten påkänning enligt SBN. 
Det bör här åter påpekas att dimensionering i bruksgränstillstån
det ofta leder till att de höga påkänningarna enligt brottgräns
tillståndet ej kan utnyttjas till följd av för stora deformatio
ner. 

Enligt NR får linjära metoder för deformationsberäkning endast an
vändas om lasteffekten begränsas till 2/3 av den dimensionerande 
bärförmågan i brottgränstillståndet. Införs denna begränsning kan 
den dimensionerande bärförmågan i GK 2 och GK 3 till och med bli 
lägre än för GK 1. Detta har vid beräkningarna konstaterats gälla 
för små plattor i löst lagrat grus. Detta kan ej anses vara en 
riktig begränsning. 
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För plattor på lera visar de jämförande beräkningarna på i huvud
sak högre dimensionerande bärförmåga enligt NR (GK 2 och GK 3) än 
tillåten medeltryckpåkänning enligt SBN 80. Görs däremot begräns
ningen enligt ovan till 2/3 av bärförmågan blir dessa lägre värden 
oftast lägre än motsvarande enligt SBN 80. Anmärkningsvärt är här 
att dessa lägre värden (2/3 av brottbärförmågan) i en del fall 
blir lägre än tom gällande värde för GK 1. 

Plattor på silt: Här visar de jämförande beräkningarna på övervä
gande högre värden enligt NR jämfört med SBN. Enligt flera beräk
ningar ligger de ogynnsammaste fallen även över gränsvärdet enligt 
SBN. Dock måste åter påpekas att bruksgränstillståndet sannolikt i 

många fall kan komma att resultera i att bärförmågan enligt brott
gränstillståndet ej kan utnyttjas fullt ut. Ofta kommer dock NR 
att leda till att ett ökat grundtryck kan användas på silt. 
Påpekas bör dock att speciell uppmärksamhet bör ägnas åt risken 
för uppluckring vid grundläggningen. Detta måste beaktas vid val 
av karakteristisk friktionsvinkel. 

Pålar: 
Jämförande beräkningar av lastkapaciteten hos betong- och 
stålpålar enligt förarbetena till NR (µ -metoden) och enligt

m
reglerna i SBN 80 visar 

- att µm-metoden medger ett högre utnyttjande av pålmateria
let för såväl betong- som stålpålar vid ren tryckbelastning 
(ingen knäckningsrisk) 

- att µm-metoden ger likvärdiga resultat i utnyttjande av 
pålmaterialet om knäckning är dimensionerande lastfall 

- att tidigare typgodkännanden för stålpålar medfört att materia
let utnyttjats högre än såväl SBN 80-reglerna som µm-
metoden om knäckning är dimensionerande lastfall 

Jämförande beräkningar NR-SBN 80 av bärförmågan hos spetsburna 
pålar av betong visar att dimensionerande bärförmåga enligt NR 
blir lägre än tillåten motsvarande last enligt SBN 80. Delvis kan 
detta hänföras till valt beräkningssätt (jfr kap 5.23) och kom
bination hejarvikt-stoppslagningskrav. I NR finns inga regler för 
hur dessa beräkningar skall utföras utan kommer att behandlas i 
kommande handböcker. 

För friktions- och kohesionspålar kan konstateras att dimensione
ring genom provning resulterar i något högre laster enligt NR 
jämfört med SBN. Noteras bör dock att dimensioneringen i bruks
gränstillståndet enligt NR kan resultera i att hela bärförmågan 
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enligt brottgränsdimensioneringen ej kan utnyttjas. Beräkningar 
med pålslagningsformler och statiska beräkningsmetoder har resul
terat i jämförbara eller något lägre laster enligt NR än enligt 
SBN. 

Enligt SBN 80 förändras den tillåtna pållasten enligt: 
- 20% ökning vid exceptionellt lastfall 
- 15% ökning vid inmätning och kontrollberäkning 
- 10% högre last för silor 

Det bör observeras att motsvarande regler ej finns i NR vilket 
i det särskilda fallet kan leda till relativt stora skillnader. 

Qimensionering m h t konstruktionens deformation 

De jämförande beräkningar som utförts har baserats på dimensionerande 
materialparametrar. Ett alternativt sätt vore att beräkna den karakte
ristiska sättningen {sk) baserad på karakteristiska materialpara
metrar. Dimensionerande sättning sd bestäms därefter som sd 
= sk·ym·yRd. Det senare alternativet kan av många skäl vara att föredra. 
Speciellt gäller detta för sättningsberäkning i lera där det blir kom
plicerat att belasta ödometerresultatet med partialkoefficienter. Den 
dimensionerande ödometerkurvan kan efter att den i sina olika delar 
belastats med partialkoefficienter {ym) bli diskontinuerlig. 

Vid dimensionering i bruksgränstillståndet enligt NR måste speciellt 
aktuellt lastfall beaktas. Sättningsgivande last är normalt ej iden
tisk med bruksgränslasten för konstruktionen utan lastens varaktighet 
skall beaktas. Härtill måste bl a effekt av ev uppfyllnader och fram
tida grundvattensänkningar beaktas. 

Enligt NR får deformationer beräknas med konventionella metoder (sk 
linjära metoder) upp till 2/3 av dimensionerande grundtryck enligt 
brottgränstillståndet. överskrids denna nivå skall beräkningen utföras 
med metoder som beaktar det olinjära sambandet mellan påkänning och 
deformation samt krypdeformationernas storlek och deras inverkan. 

Av intresse kan vara att studera hur stora sättningar som beräknings
mässigt uppkommer om ett grundtryck enligt SBN utnyttjas. Fört ex en 
platta 3,0 x 3,0 m på lös sand kan denna sättning beräknas uppgå till 
ca 60 mm och för fast sand till ca 40 mm. (fig 6.111 och 6.112) utan 
hänsyn till osäkerheten i jordegenskapen. 

Dessa värden har dock vanligtvis ej tidigare beaktats då de ofta 
har betraktats som "försumbara" eftersom jorden "bara" utnyttjats upp 
till tillåten påkänning enligt SBN. Om grundtrycket begränsas till 2/3 
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av dimensionerande bärförmåga enligt brottgränstillståndet NR erhålls 
i friktionsjord sättningar som i normalfallet är av samma storlek som 
de som erhålls vid tillåtet grundtryck enligt SBN. Det är viktigt att 
poängtera detta förhållande så att dimensionering enligt NR inte leder 
till en skärpning av deformationsvillkoren. Medvetandet om vilka sätt
ningar som hittills har accepterats vid grundläggning måste därför 
spridas även om sättningsbeloppen ej har varit kända och oftast negli
gerats eller betraktats som försumbara. 

Dimensionering m h t jordens totalstabilitet 

För slänter utgörs den pådrivande lasteffekten i allt väsentligt av 
jordens egenvikt. Eftersom denna inte belastas med partioalkoefficien
ter enligt NR blir det härvidlag ingen skillnad mellan NR och SBN. 
Enligt NR läggs partia1koefficienten YnYm på skjuvhållfastheten 
cuk resp tangenten för friktionsvinkeln tan~k vid beräkning av bär
förmågan Rd. Brottgränsvillkoret är uppfyllt om lasteffekten Sd 
är mindre än bärförmågan Rd, Sd<Rd. Antag att en slänts 
totalsäkerhetsfaktor Fe enligt SBN beräknats till Fc=1,5. 
Enligt NR erhålls då om Yn.Ym = 1,5, Sd=Rd. Vid dränerad 
analys används idag (SBN) en säkerhetsfaktor Fe~• som är skild 
från totalsäkerhetsfaktorn Fe. Enligt NR kan olika partialsäker
hetsfaktorer nu väljas för c respektive tan ~-

Beräkningsrutiner och datorprogram är upprättade så att de beräknar en 
totalsäkerhetsfaktor för slänten. Enligt NR skall nu partialkoeffici
enter ansättas på jordparametrarna och villkoret Sd i Rd kontrolle
ras. Befintliga beräkningsprogram kommer om de används med dimensione
rande värden att beräkna ett värde på "totalsäkerhetsfaktorn "F". Vid 
F = 1,0 är villkoret Sd=Rd uppfyllt och för "F" > 1 gäller Sd < Rd. 
Utförda beräkningar visar inte på någon egentlig skillnad mellan be
räkning enligt NR och SBN utan är bara en bekräftelse på ovanstående. 
Enligt praxis hart ex vid odränerad analys ofta använts totalsäker
hetsfaktorer på 1,3-1,5. Om man enligt NR väljer produkten YnYm 
= 1,4-1,9 erhålls en viss ökning av totalsäkerhetsfaktorn. Viss juste
ring kan här eventuellt ske med hjälp av partialkoefficienten 

YRd. 

Enligt tidigare praxis har normalt olika säkerhetsnivåer valts för 
permanenta slänter och temporära schakter. I NR görs ingen skillnad 
härvidlag - förutom att konsekvenserna beaktas vid val av säker
hetsklass vilket kan leda till att en temporär schakt kan komma att 
dimensioneras i en lägre säkerhetsklass. 
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Dimensionering m h t jordtryck 

Jämförande beräkningar har i denna utredning endast utförts för en 
stödmur av betong. Beräkningsresultatet visar inte på några större 
skillnader i jordtryck mellan beräkningar utförda enligt NR respektive 
SBN. 
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11. FRAGOR ATT BEAKTA VID REVIDERING AV NR SAMT FOU-BEHOV 

11. 1 Frågor att beakta vid revidering av NR 

Enligt författarnas mening bör nedanstående förslag och frågeställ
ningar beaktas vid revidering av NR. Förslagen ges i punktform utan 
inbördes prioritering av angelägenhetsgrad. 

• Samverkan grundkonstruktion-undergrund bör utvecklas. Allmänt råd 
bör ges om hur denna samverkan kan beaktas. 

• De allmänna rådens status speciellt beträffande föreslagna värden 
på partialkoefficienter bör klargöras. Vilket ansvar har Boverket? 

• Riktlinjer för val av säkerhetsklass bör gest ex genom hänvisning 
till SBN avd 2A om denna skall finnas kvar. I annat fall bör de 
införas i NR. 

• Sneddningsreglen Rd = 1,2 Ptill/yn bör utgå vid kommande revidering. 
Förlängning av giltigheten av NR (nuvarande utgåva) till efter 1 
januari 1991 kan dock övervägas eftersom tillämpningen åtminstone 
för geokonstruktioner inte vunnit någon större spridning. 

e Viktigt att man går ut till byggherrarna och informerar om bety
delsen av att de upprättar kvalitetsnormer, eftersom tillämpning 
av NR ej innebär någon viss kvalitetsnivå. 

• Innebörden av yRd bör ändras till att gälla endast osäkerhet 
i beräkningsmodellen. Uttrycket under 6:351 bör ändras till 
S(Fdfdad) i R(1/yRd'fd,ad,C). 

e Betydelsen av Ym klarläggs i kap 6:3. (6:1 osäkerhet i bär
förmåga, 6:3 osäkerhet i parameter allmänt, såväl brott- som 
bruksgränstillstånd.) 

e För berg, packad sprängbotten och bottenmorän bör det finnas möj
lighet att ansätta dimensionerande grundtrycksvärden (fd) 
utan krav på bruksgränsberäkning. 

• 2/3-regeln (Sd i 2/3 Rd för beräkning av deformationer m ha 
linjära metoder) bör utgå, ingen låsning till 2/3-nivån bör ges 
NR. Erforderlig hänsyn till olinjära last-deformationssamband kan 
beaktas genom yRd (osäkerhet i beräkningsmodellen) (för pålar 
erhålls tex ingen krypning före 70-80% av brottlast). 

• Bruksgränsdimensionering genom att lägga partialkoefficient på 
framräknad karakteristisk sättning (sd=sk·ym·yRd) bör ges som 

i 
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alternativ metod under allmänt råd. 

• Sättningsgivande last vid bruksgränsdimensionering bör utvecklas 
och förtydligas. Reduktionsregler för variabel last bör härvid 
övervägas. 

e Hur hantera partialkoefficienter på förkonsolideringstryck vid 
kompensationsgrundläggning eller delvis sådan? Råd bör ges. 

• För GK 1 bör anges under vilka villkor makadambädd under platta 
får tillgodoräknas vid bestämning av grundläggningsdjup. 

• I kap 6:341 anges Svd i fd·A. Fundamentytan A bör ändras 
till effektiv fundemantyta Aef· 

• Under kap 6:354 "Dimensionering i brottgränstillstånd" behandlas 
verifiering av spetsburna pålars bärförmåga genom stoppslagning i 
GK 2. Innebär skrivningen att stålpålar samt kohesions- och frik
tionspålar ej får användas i GK 2? Reglerna måste här förtydligas. 
Rimligt är att nämnda påltyper inryms i GK 2. Under rådstext sid 
203 anges att "stoppslagningen bör omfatta minst 5% .... " - tryck
fel skall stå "provslagningen ..... " Verifiering av spetsburna 
pålars bärförmåga bör även kunna utföras genom stoppslagning utan 
provpålning med provbelastning ex.vis genom att använda vedertagen 
praxis och erfarenhet från området. Ev hänvisning till SBN 1975:8. 

• Avsnitten om "Dimensionering genom provning" (kap 6:362) och "Få
talsprovning" (kap 6:363) bör utvecklas så att även regler ges 
för hur dimensionering i bruksgränstillståndet kan utföras. 
(Skrivningen i NR behandlar endast konstruktionens bärförmåga.) 

• Tilläggskontroll och grundkontroll definieras så att det klart 
framgår vad som avses. 

• För nya typgodkännanden är det av största vikt att det klart redo
visas vilka funktionskrav som typgodkännandet gäller för. Var 
framgår typgodkännandenas status? 

• Tekniska bestämmelser för skyddsrum (Civilförsvarsstyrelsen, CFS 
1982:1 A15 och CFS 1982:2A 16) är kopplade till SBN 80 och SBN 2A. 
Detta förhållande måste beaktas så att tillämpning av bestämmel
serna blir möjlig även efter revidering av NR (om parallelltill
lämpning av SBN slopas). 
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11.2 FoU-behov 

Införandet av partialsäkerhetsfilosofi för geokonstruktioner innebär 
en helt ny situation för geotekniker och grundläggningskonstruktörer. 
Erfarenhetsbaserade dimensioneringsmetoder och den begränsade kunskap 
som normalt finns om jord- och bergmaterials egenskaper och deras va
riationer försvårar tillämpningen av partialsäkerhetsmetoden i jäm
förelse med övriga konstruktionsmaterial. Nya krav ställs på dimensio
nering i bruksgränstillstånd där detta tidigare utförts schablon
mässigt eller inte alls. Nya referensramar måste skapas och tidigare 
använda måste revideras. Sammantaget skapar detta ett stort behov av 
forskning och utveckling inom området. De erfarenheter som gjorts vid 
genomförandet av detta projekt har visat på angelägenheten av utveck
lingsarbete dels på kort sikt (under övergångsperioden från SBN 80 
till NR) och dels på något längre sikt. En utveckling av det nya sä
kerhetssystemet och dess fördelar jämfört med nuvarande metodik kan ej 
genomföras under en kort övergångsperiod. Man får räkna med att detta 
sker på längre sikt. Utvecklingsbehov inom några betydelsefulla 
delområden har sammanställts i följande text. 

• Branschens erfarenheter under övergångsperioden bör samlas in och 
utvärderas. Detta är angeläget för att en välgrundad praxis skall 
formas för hantering och tolkning av föreskrifterna i NR. Behovet 
av dessa insatser markeras av den lista med frågeställningar (jfr 
avsnitt 11.1) som framkommit vid den relativt begränsade konse
kvensanalys som kunnat genomföras inom ramen för detta projekt. 

• Behovet av fortsatta konsekvensberäkningar är stort. För vissa 
geokonstruktioner måste dimensionering med partialkoefficientmeto
den jämföras med dimensionering enligt tidigare metoder. Under en 
övergångsperiod måste storleken på partialsäkerhetskoefficienter 
(ym och yRd) väljas på basis av sådana jämförelser. 

• Statistiskt underlag bör tas fram som vägledning för val av 
partialsäkerhet för material (ym). 

e Allteftersom erfarenheter vunnits vid tillämpning av olika dimen
sioneringsmetoder för geokonstruktioner bör partialsäkerhet som 
beaktar osäkerhet i beräkningsmodell (yRd) systematiseras. 

• Riktlinjer för hantering av partialsäkerhet på temporära (ej per
manenta) geokonstruktioner, exv spontkonstruktioner behöver tas 
fram. 

• Dimensioneringsmetoder för bruksgränstillståndet måste utvecklas/ 
förbättras. Metodernas giltighet och begränsningar måste klarläg
gas och beräkningsresultatens träffsäkerhet måste testas mot fält-
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mätningar. Erfarenhetsåterföring tex sättningsuppföljningar 
saknas för många gekonstruktioner; exv pålgrundlagda konstruktio
ner. Insatser inom detta område bedöms som mycket angelägna. 

• Datorstöd (beräkningsprogram) måste utvecklas för samverkans
beräkningar där samverkan mellan grundkonstruktioner och under
grund kan beaktas. 

• Beräkningsmetoder för statisk dimensionering av grundplattor 
behöver utvecklas. 

• Vägledning för dimensionering av stödkonstruktioner enligt parti
alkoefficientmetoden behöver utvecklas. 
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Bilaga 1 

Jämförelse av odränerad analys beräknad med totalsäkerhetsfaktor (SBN) 
kontra partialkoefficienter (NR). 
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3. GRUNDPLATTA 2a-c, 13 OCH 16 (i linje D-E) 
DEL MED KÄLLARE 

3.1 Dimensionering i brottgränstillstånd 
3.2 Dimensionering i bruksgränstillstånd 

4. KANTPLATTA I DEL MED KÄLLARE, PLATTA 5 (i linje G) 

4.1 Dimensionering i brottgränstillstånd 
4.2 Dimensionering i bruksgränstillstånd 

5. BERÄKNING AV DIFFERENSSÄTTNINGAR 

BILAGOR: 
Plan- och sektionsritning Bilaga A 

Laster i brott- och bruksgränstillstånd Bilaga B 

Erforderliga plattstorlekear, sammanställning Bilaga C 
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0 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Förutsättningar - beräkningsexempel 

• Kontorshus i fyra plan, källare under del av byggnaden. 
Måttuppgifter enligt Bilaga A (plan och sektion). 

• Dimensionerande laster i brott- och bruksgränstillstånd 
enligt Bilaga B. 

• Konstruktion i säkerhetsklass 2 (SK 2) 

• Geoteknisk klass 2 (GK 2) 

• Jordförhållanden 
- medelfast till fast lagrad sand 
- grundvattenytan belägen på stort djup 
- jordens tunghet: y = 16,5 kN/m3 

- (jord- och grundvattenförhållandena enligt SGI:s prov-
fält Kolbyttemon, jfr Bergdahl m fl 1984). 
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1.1 

1. KANTPLATTA I DEL UTAN KÄLLARE 
Platta 12 (i linje A) 

Förutsättningar: 

• Spetstrycksondering (TrS) med qck = 11,6 MPa. 

• Jordart sand/moig sand 
• Ej någon reducering för siltigt material 

Dimensionering i brottgränstillstånd 

Figur 1: Platta 12 
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SK2 -+ y = 1, 1 n 

sätt Ym = 1,2 (inte helt gynnsamma förhållanden) 

tan !lik tan 37.5 _. !Ii = 30,2°tan !lid = ------ = 
1,1·1,2 dYn Ym 

Tabell B4:6142 (Planverket 1987) 

!lid= 30,2-+ Nq = 18,4 + 0,44 = 18,84 

Ny= 14,7 + 0,54 = 15,24 

Plattans längd l = 18 m 

Antag bredden b = 1,5 m och tjockleken t = 0,6 m 

b .Formfaktorer: s = 1 + 0,2 _g_ = 1 + 0,2 .L.i = 1,017q 
le 18 
b .sy = 1 - 0,4 _g_ = 1 - 0,4 .L.i = 0,967 
le 18 

Dimensionerande bärförmåga på friktionsjord Rvd= 

Korrektionsfaktorer för grundläggningsdjup: 

dq = 1 + 0 35 Q. = 1 + 0,35 · .L..§_ = 1 37 
' b 1,5 ' 

Effektiv vertikalpåkänning på grundläggningsnivå: q' = y·dmin 

q' = 16,5 · 1,6 = 26,4 kPa 

Bärförmågan beräknas per längdmeter platta. Ingen kohesionsandel i 
sanden. Detta ger bärigheten: 

Rvd = 1,5·26,4·18,84·1,37·1,017 + 0,5·1,5·16,5·1,5·15,24·0,967 = 1313 kN/m 

Dimensionerande vertikal last: Fvd = 183 kN/m 
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Vertikalkomposanten Svd inkl dimensionerande last i brottgräns
tillstånd. egentyngd av grundkonstruktion och återfyllning. 

Packat jordmaterial för återfyllning: y = 19 kN/m3 (tab 83:21 
Planverket 1987) 

Partialkoefficient yf = 1,0 (tyngd av jord i tab a-c kap 6.1511 
NR) 

svd = 183 + 1.5·0.6·24·1.o + (1,5-0,2)·1.0·19·1.o = 229 kN/m 

-+ Pröva med en mindre kantplatta 

b = 0,4 m t = 0,3 m 

4s = 1 + 0 2 o, = 1 01q • 18 • 

s = 1 - 0 4 .L..i 0 99
Y • 18 • 

d = 1 + 0,35 Ll = 2.4 
q 0,4 

dy = 1 

Rvd = 0,4·26,4·18,84·2.4·1.01 = 0,5·0,42 ·16,5·15,24·1·0,99 = 502 kN/m 

svd = 183 + 0,4·0,3·24·1.0 + (0.4-0,2)·1.3·19·1.0 = 191 kN/m 

Svd < Rvd)0K! -+ Platta b = 0,4 m. t = 0,3 m. 
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1.2 Dimensionering i bruksgränstillstånd 

Maximal sättning (division med partialkoefficienter): 

Dimensionerande vertikal last bruksgränstillståndet: Fvd = 181 kN/m 

svd = 181 + 8 = 189 kN/m 

Dimensionerande lasteffekt i bruksgränstillståndet begränsas här till 
2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottgränstillståndet. 

2/3 Rvd = 2/3·502 = 335 > se~uksg = 189 kN/m; OK! 

Lastökning på grundläggningsnivå = dimensionerande total last i 
bruksgränstillståndet - teoretiskt brotschaktad jord. 

Qnetto = 189 - 0,4·2,6·16,5·1,0= 172 kN/m 

Sättningsberäkning baserad på spetstrycksondering enligt De Beer 

o~ + Ao 
o' o'

0 0 

I bruksgränstillståndet sätts Yn = 1,0 

Inte helt gynnsamma förhållanden .... y = 1,4 (på modulen) 
m 

min qck __ qck
Qcd = --- --- ( .... maximal sättning)

Yn Ym 1,0·1,4 

Djup u my qck (kPa) qmin (kPa)cd 

0- 1,5 
1,5- 3,5 11. 6· 103 8,3· 103 

3,5- 5,5 11, 1 · 103 7. 9. 103 

5,5- 7,5 12. 6· 103 9,0· 103 

7,5- 9,5 11,1·103 7,9· 103 

9,5-11,5 11 ,8 · 103 8,4· 103 

11,5-15,5 12 .o· 103 8,6·103 
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Tillskottsspänning Ao' m ha 2:1-metoden: 

b = 0,4 m 

Ao'(z) = Qnetto = 172 (långsträckt platta l = -)
b + z 0,4+z 

I 
\ 

I 
\ 

I 

Figur 2: Exempel på indelning av skikt för beräkning av till
skottsspänning Ao' på aktuell nivå. 

Division med partialkoefficienter (maxsättning) 
. o' + ' Skikt qmin AZ o '=y'·h Ao' log O Aocd 0 

0 • 
0 

kPa m kPa kPa m 

I 8,3· 103 0,9 16,5·3,05=50 202 0,70 0,0092 0,006 
II 7,9·103 2,0 16,5·4,5=74 75 0,30 0,014 0,008 
III 9,0· 103 2,0 16,5·6,5=107 40 o, 14 0,018 0,005 
IV 7' 9· 103 2,0 16,5·8,5=140 27 0,077 0,027 0,004 
V 8,4· 103 2,0 16,5·10,5=173 21 0,050 0,032 0,003 
VI 8, 6· 103 2,0 16,5·12,5=206 17 0,034 0,037 0,003 

E 0,029 
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Min.sättning (multiplicering med ym) 

max 
qcd = yn·ym·qck 

Djup u my (m) 

0- 1,5 
1,5- 3,5 
3,5- 5,5 
5,5- 7,5 
7,5- 9,5 
9,5-11,5 

11,5-15,5 

Skikt qmax
cd 

kPa 

I 16,2· 103 

II 15, 5 · 103 

III 17 ,6· 103 

IV 15, 5· 103 

V 16, 5· 103 

VI 16,8· 103 

= 1,0·1,4·qck 

/12 ob=y' · h 

m kPa 

0,9 50 
2,0 74 
2,0 107 
2,0 140 
2,0 173 
2,0 206 

qmax (kPa)cd 

16, 2 • 103 

15.5· 103 

17 ,6· 103 

15, 5· 103 

16, 5. 103 

16,8· 103 

log 
0 ' o+ö.o'flo 

o'
0 

kPa 

202 0,70 
75 0,30 
40 0, 14 
27 0,077 
21 0,050 
17 0,034 

Ll 
C 

sd 

m 

0,0047 
0,0073 
0,0093 
0,014 
0,016 
0,019 

E 

0,003 
0,005 
0,003 
0,002 
0,002 
0,001 
0,016 
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2. GRUNDPLATTA 3a, 4a, 8, 9 OCH 10 (i linje B-C) 
DEL UTAN KÄLLARE 

2.1 Dimensionering i brottgränstillstånd 

Figur 3: Platta 3a och 4a 

~ = 23,20 

PLATTA 4a (II-B): 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 1650 kN 

Antag kvadratisk platta b = l = 3,0 m, t = 1,0 m 

Korrektionsfaktorer för lutande intilliggande markyta: 

g = 1 sin 2~ = 1 - sin (2·23,3) = 0,28y 

qq = 1 - sin 2~ = 0,28 
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övriga faktorer: 

Sq = 1 + 0,2. ¾= 1,2 

sq= 1 - 0,4 ¾= 0,6 

dq= 1 + 0,35 j- = 1,12 

dy= 1 

q = 1,0·16,5 = 16,5 kPa 

-+ Rvd = Aerq'Nqsqdq9q + 0,5Aef y'befNysydygy 

Rvd = 32 ·16,5·18,84·1,2·1,12·0,28 + 0,5·32 ·16,5·3·15,24·0,6·0,28·1 = 

= 1623 kN < Fvd EJ GODTAGBART! 

Antag b = l = 3,4 m t = 1,0 m 

dq = 1 + 0,35 · LQ = 1,10
3,4 

Rvd = 3,42 ·16,5·18,84·1,2·1,1·0,28 + 0,5·3,42 ·16,5·3,4·15,24·0,6·0,28 
= 2183 kN 

Svd = Fvd + Qkonstr.Yf + Qåterf.Yf = 1650 + 3,4
2 

·1.0·1.0•24 = 
= 1650 + 277 = 1927 kN. 

svd < Rvd dvs OK! 

PLATTA 3a (II-C) 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 1911 kN 

Minsta grundläggningsdjup dmin = 0,8 m 

Antag kvadratisk platta l = b = 2,2 m t = 0,8 m 

q'= 0,8·16,5 = 13,2 kPa 

d = 1 + 0,35 °, 8 = 1. 13 dq = 1,0q 2,2 

sq = 1 + 0,2 Ll = 1 , 2 sy= 0,6
2,2 
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Rvd = 2,22 ·13,2·19,84·1.2·1.13 + 0.5·2.22 ·16,5·2.2·15,24·0.6 = 2213 kN 

svd = 1911 + 2.22 ·0.s·1,0•24 + 2.22 ·0,2•19•1,o = 1911 + 111 = 2022 kN. 

svd < Rvd dvs OK 

PLATTA 9 (i linje I mellan B och C) 

Figur 4: Platta 9 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 77 kN/m 

Dimensionerande horisontell last: 

nivå +1.20 Fhd = 12 kN/m 
nivå -0,70 Fhd = 28,5 kN/m 

Beräkning vid linje C: 

Fyllning till överkant platta .... d = t 

sätt l = -, räkna per längdmeter 

SGI Varia 269
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Antag b = 1,4 rn t = 0,5 rn 

Korrektionsfaktorer för lutande basyta på fundamentet 

a = 20,8 = 0,363 rad 

b q = b y = (1-atan~d) 2 
= (1-0,363·tan 30,2) 2 = 0,62 

q' = 16,5·0,5 = 8,2 kPa 

Figur 5: Horisontell och vertikal lastkornposant. 

Vvd = Fvd·cosa = 77·cos 20,8 = 72 kN/m 

Hvd = Fvd•sina = 77•sin 20,8 = 27 kN/rn 
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hcl 

Figur 6: Resulterande horisontell lastkomposant. 

Resulterande horisontell komposant: 

HRd = V272 + 28,5
21 = 39 kN/m 

vinkel med längdriktningen 0 = arctan 28 •5 = 46,5°
27 

Korrektionsfaktor mot lutande last: 

iq = (1-H/(V+~))m. 

0 ty C = 0 

iy = (1-H/(V+~)m+1 

0 

Horisontell lastkomposant i breddriktningen-+ m = mb = 
= (2+b/l)/(1+b/l)= (2+ 1! 4 )/(1+ 1! 4) = 2 

Horisontell lastkomposant i längdriktningen-+ m = m =1 
= (2+1/b)/(1+1/b) = (2+-=- )/(1+ -=-) = 1 

1,4 1,4 

Den horisontella lastkomposanten bildar vinkeln 0 med längdriktningen 
rn = m0= rn1·cos2 0 + rnb•sin2 a = 1·cos2 46,5+2•sin2 46,5 = 1,53 
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Här fås: 
iq = (1-H/V)m 

i = (1-H/V)m+lq 

i = (1-39/72) 1•53 = 0,30q 

i = (1-39/72) 1•53+1 = 0,14y 

Sq = 1, Sy = 1 

5d = 1 + 0,35· o. = 1,12 
q 1,4 

Rvd = 1,4·8,2·18,84·1,12·0,62·0,30+0,5·1,4·16,5·1,4·15,24·0,62·0,14 = 
= 66 kN/m 

Bärförmågan jämförs här med den totala lastkomposanten vinkelrätt 
plattan. 

svd = 72+(1,4·0,5•24•1,o + o,6·3,0•19•1.o) cos 20,8 = 72 + 48 = 

120 kN/m 

EJ GODTAGBART -+ öKA PLATTAN 

Antag b = 2,6 m, t = 0,8 m 

bq =by= 0,62 

iq = 0,30 

s = s = 1q y 

d = 1 + 0,35· 0, 8 = 1,11 
q 2,6 

q' = 16,5·0,8 = 13,2 

Rvd = 2,6·13,2·18,84·1,11·0,62·0,30 + 0,5·2,6·16,5·2,6·15,24·0,62·0,14 = 
= 207 kN/m 

Komposant vinkelrätt plattan 

svd = 72 + (2,6·0,8·24·1,o + 1,2·2,7·19·1,o) cos 20,8 = 72 + 104 = 

= 176 kN/m 

svd < Rvd dvs OK! 
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Kontroll av plattstorlek m h t glidning 

nivå -0,70 Fhd = 28,5 kN/m 

-c = o·tan~a 
~a = utnyttjad inre friktionsvinkel 

sätt ~a = 2/3 ~d 

s 
a = vd= 130 = 50 l<Pa 

A 2,6 

-c = 50·tan(2/3·30,2) = 18,3 

-c·b = 18,3·2,6 = 48 kN/m > Fhd = 28,5 kN/m OK! 

PLATTA 10 (I-B) 

sätt 1 = -

Dimensionerande vertikal last Fvd = 199 kN/m 

Dimensionerande horisontell last Fhd = 12 kN/m 

Antag b = 1,1 m t = 0,4 m dmin = t 

Sq =Sy= 1 

4dq = 1 + 0,35 · o. = 1,3
1. 1 

q' = 16,5·0,4 = 6,6 kPa 

Horisontell lastkomposant i breddriktningen -+m = mb = 
( 2+b/1) / ( 1 +b/1) 

m = (2 + 1! 1)/(1 + 1! 1) = 2 vilket ger 

i q = (1-12/199) 2 = 0,88 

i y = (1-12/199) 3 
= 0,83 

Rvd = 1,1·6,6·18,84·1,13·0,88 + 0,5·1,1·16,5·1,1·15,24·0,83 = 

= 262 kN/m 

svd = 199 + 1,1·0,4•24•1,o + 0,45·1,2•19•1,o = 199 + 21 = 220 kN/m 
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Kontroll av plattstorlek m h t glidning 

223cr = = 203 kPa 
1. 1 

~ = 203·tan(2/3·30,2) = 74,4 kPa 

~·b = 74,4·1,1 = 82 kN/m > Fhd = 12 kN/m OK! 

PLATTA 8 (I-C) 

Sätt l = -

Dimensionerande vertikal last fvd = 221 kN/m 

Dimensionerande horisontell last Fhd = 28,5 kN/m 

Antag b = 1,2 m, t = 0,5 m 

s = s = 1q y 

d = 1 + 0,35 Ll = 1,15 
q 1,2 

q' = 16,5·0,5 = 8,2 

m = 2-+ iq = (1-28,5/221) 2 = 0,76 

iy = (1-28,5/221) 3 = 0,66 

Rvct = 1.2·8,2·18,84·1.15·0.76 + 0,5·1.2·16,5·1.2•15,24•0.66 = 
= 282 kN/m 

svd = 221 + 1,2·0,5•24•1.o + o,5·3,0•19•1,o = 221 + 43 = 264 kN/m 

svd < Rvd OK 

Kontroll av plattstorlek m h t glidning 

264cr = = 220 kPa 
1, 2 

~ = 220 · tan(2/3·30,2) = 80,6 kPa 

~·b = 80,6·1,2 = 97 kN/m > Fhd = 28,5 kN/m OK! 
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2.2 Dimensionering i bruksgränstillstånd 

PLATTA 4a 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 1617 kN 

Svd = Fvd + Yf.Qkonstr+vf·Qåterf 

svd = 1617 + 277 = 1894 kN 

2/3 Rvd = 2/3·2183 = 1455 < Svd ➔ större platta (annars sättnings
beräkning med 
olinjära metoder) 

Dimensionerande grundpåkänning för att konventionella sättningsberäk-
ningsmetoder ska gälla: 

213= Rvd _ 1455 = 126 kPa
A - 3,42 

Ny plattdimension 

s 1894A = __yg_ = ➔ b = l = 3,88 ~ 4,0 m t = 1,2 m
qd 126 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivå = 1,5 m 

0netto = 1617 + 4,02 ·1,2•24•1,o - 4,02 ·1,5·16,5·1,0 = 1682 kN 

Sättningsberäkning enl De Beer: 

Hållfasthetsparameter se kap 1.2 

b = l = 4,0 

o'+J'.1.o'
sd = I: Ll J'.1.zlog _o___ 

Cd o~ 

Cd = 1 5q.9!_. ' 
00 

J'.1.o'(z) = Onetto = 1682 
(b+z)(l+z) (4,0+z) 2 
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I \ 
I \ 

I 
I 

Figur 7: Exempel på indelning av skikt för beräkning av tillskotts
spänning Ao på aktuell nivå. 

Maxsättning,(division med partialkoefficienter): 

o'+åo'qminSkikt cd åZ o'
0 

=y'. h åo' logo .Ll. sd
o' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 8,3· 103 2,0 16,5·2,5=41 67 0,42 0,0076 0,006 
II 7 t g• 103 2,0 74 34 o, 16 0,014 0,004 
III 9,0· 103 2,0 107 21 0,078 0,018 0,003 
IV 7. g• 103 2,0 140 14 0,041 0,027 0,002 

I: 0,015 

max 
sd=0,015 m 

Minsättning, (multiplicering med partialkoefficienter): 

o'+åo' 
Skikt qmax åZ o' =y'. h åo' logo .Ll. sdcd 0 o' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 16, 2 · 103 2,0 16,5·2,5=41 67 0,42 0,0038 0,003 
II 15, 5· 103 2,0 74 34 0, 16 0,0073 0,002 
III 17, 6 · 103 2,0 107 21 0,078 0,0093 0,001 
IV 15. 5 · 103 2,0 140 14 0,041 0,014 0,001 

I: 0,007 

min 
sd=0,007 m 
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PLATTA 3a (II-C) 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 1878 kN 

svd = 1878 + 111 = 1989 kN 

2/3 Rvd = 2/3·2213 = 1475 kN < Svd - större platta (annars 
sättnings

1475 
= = 305 kPa beräkning- qt i 11 

2.22 med olinjära 
metoder) 

- ny plattdimension 

1989A = - b = 1 = 2,55 ~ 2,6 m t = 0,8 m
305 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivå = 4,0 m 

Q = 1878 + 2,62 ·0,8·24•1,o + 2,62 ·0,2•19•1,0-2,62 ·4,0·16,5·netto 
· 1 , 0 = 1587 kN 

Spänningstillskott av intilliggande fundament om avståndet mellan 
plattorna är< 3 a 4 b (se kap 3.23). Här räknas med avståndet< 3b. 

\ 

Figur 8: Lastspridning från platta 4a till grundläggningsnivån för 
platta 3a. 
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Lastspridning 2:1 till samma nivå 

Fiktiv plattbredd på nedre grunläggningsnivå för platta 4a 

bf = 4,0 + 3,0·0,5·2 = 7,0 m 

Spänningstillskott från platta 16 (i linje C), dimensionerande 
vertikal last 13 kN/m, antas försumbar. 

Spänningstillskott 

= _g_ ( 1 _ 1 ) . ( 1 )110t 2 1+ _z_ 1+ _z_ 1+ _z_ 
2c+b 

qPl. 4a = ~ = 34 kPa 
7,0 

liot 

Ä 

= 34 
2 

( 1 
21+

2· 10+7 ,o 

= 17· ( __1a...,__
1+ _z_ 

27 

1587 
110( z) = -----. + liot

(2,6+z) 2 

2c-b 1 

__1_)•( 1 
= 

1+ z 1+ -=z=--
2·10-7,0 7,0 

__1;....__ ) . ( _1____ 
1+ L 1+ i 

13 7 

Maxsättning, (division med partialkoefficienter): 

qminSkikt 112cd 

kPa m 

I 7. 9· 103 1,5 
II 9,0· 103 2,0 
III 7. 9· 103 2,0 
IV 8,4· 103 2,0 
V 8, 6· 103 2,0 

o' =y'. h
0 

kPa 

16,5·4,75=78 
107 
140 
173 
206 

110' 
0'+110' 

logo
o'

0 

Ll 
C 

sd 

kPa m 

142 0,45 0,015 0,010 
62 0,20 0,018 0,007 
33 0,092 0,027 0,005 
20 0,048 0,032 0,003 
14 0,029 0,037 0,002 

r 0,027 

SGI Varia 269



21 

Minsättning. (multiplicering med partialkoefficienter): 

Skikt qmax
cd .liZ o'

0 
=y' ·h .lio' 

o' +.iio'
logo 

o'
0 

bl. 
C 

sd 

kPa m kPa kPa m 

I 15. 5· 103 1, 5 16,5·4,75=78 142 0,45 0,0077 0,005 
II 17,6·103 2.0 107 62 0.20 0,0093 0,004 
III 15. 5· 103 2,0 140 33 0,092 0,014 0,003 
IV 16, 5· 103 2,0 173 20 0,048 0,016 0,002 
V 10316,8 · 2,0 206 14 0,029 0,019 0,001 

I: 0,015 

min 
sd=0,015 m 

PLATTA 9 (i linje I mellan B och C) 

Beräkning vid linje C. 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 77 kN/m 

Plattans lutning är så liten att den vertikala lasten antas angripa 
vinkelrätt plattan. 

Svd = 77 + 111 = 188 kN/m 

2/3 Rvd = 2/3 · 207 = 138 kN/m < Svd ➔ större platta 
(annars sättn.ber. olinjära metoder) 

138 = 53 kPa
2,6 

188 ➔ bNy plattdimension A = = 3,5 m, t = 1,1 m
53 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivå = 2,5 m 

Q 77 + 3,5·1,1·24•1,o + 1,65·2,4·19·1,o - 3,5·2,5·16,5 · netto= 
1,0 = 100 kN/m 
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Tillskottsspänning: 

l\a(z) = 100 
3,5+z 

Maxsättning. (division med partialkoefficienter): 

Skikt q~Jn 
kPa 

/iZ 

m 

a'
0 

=y'. h 

kPa 

Ila' 

kPa 

a'+l\a' 
log o 

a'
0 

2.3 
C 

sd 

m 

I 1038,3 · 1 ,0 16,5·3,0=50 25 0, 18 0,0092 0,002 
II 7, 9· 103 2,0 74 18 0,095 0,014 0,003 
III 9,0· 103 2,0 107 13 0,050 0,018 0,002 

E 0,007 

PLATTA 10 (I-B) 

Dimensionernade vertikal last Fvd = 196 kN/m 

svd = 196 + 21 = 217 kN/m 

2/3 Rvd = 2/3·262 = 175 < Svd--+ större platta (annars 
sättn.ber. olinjära metoder) 

175
qd = = 159 kPa 

1. 1 

--+ plattdimension A = 217 --+ b = 1,4 m, t = 0,5 m 
159 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggnignsnivå = 2,1 m 
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Q = 196 + 1,4•0,5•24·1,o + 0,6·1,1·19·1,o - 2,1·1,4•16,5·netto 
· 1 , 0 = 177 kN/m 

Spänningstillskott från intilliggande fundament. 

Figur 9: Lastspridning från platta 4a till grundläggningsnivå platta 
10. 

Fiktiv plattbredd på nedre grundläggningsnivå, platta 4a 

bf = 4,0 + 2·0,5·0,6 = 4,6 m 

--...,,.1,--_ ) . ( __1'--_11ot = 80 ( 1 = 
2 1+ 2 1+ z 1+ z 

2·5,5+4,6 2·5,5-4,6 4,6 

= 40 ( 1 _ 1 ) ( 1 )
1+ _z_ 1+ _z_ 1+ _z_ 

15,6 6,4 4,6 

110( Z) = 177 + /10
1,4+z t 
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Maxsättning, (division med partialkoefficienter): 
a' +.iia' 

Skikt qmin
cd 

kPa 

.liZ 

m 

a'0 =y' ·h 

kPa 

.lia' 

kPa 

logo 
a'

0 

Ll 
C 

sd 

m 

I 8, 3· 103 1,4 16,5·2,8=46 86 0,46 0,0085 0,005 
II 7, g• 103 2,0 74 50 0,22 0,014 0,006 
III 9,0· 103 2,0 107 34 o, 12 0,018 0,004 
IV 7, 9. 103 2,0 140 26 0,074 0,027 0,004 
V 8,4· 103 2,0 173 21 0,050 0,032 0,003 
VI 8,6· 103 2,0 206 18 0,036 0,037 0,003 

I: 0,025 

Minsättning, (multiplicering med partialkoefficienter): 

a' +.iia' 
Skikt qmax .liZ a' =y' ·h .li<J' logo Llcd 0 sda' C0

kPa m kPa kPa m 

I 16,2· 103 1,4 16,5·2,8=46 86 0,46 0,0044 0,003 
II 15, 5· 103 2,0 74 50 0,22 0,0073 0,003 
III 17 ,6· 103 2,0 107 34 o, 12 0,0093 0,002 
IV 15, 5· 103 2,0 140 26 0,074 0,014 0,002 
V 16, 5· 103 2,0 173 21 0,050 0,016 0,002 
VI 16,8· 103 2,0 206 18 0,036 0,019 0,001 

I: 0,013 

PLATTA 8 (I-C) 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 218 kN/m 

svd = 218 + 43 = 261 kN/m 

2/3 Rvd = 2/3·282 = 188 kN/m < Svd .-. större platta (annars 
sättn.ber. mha olinjära metoder) 
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qd = T188 
= 157 kN/m

1 

261Ny plattdimension A = B = 1,3 m, t = 0,5 m
157 

Djup från markytan till grundläggningsnivå = 2,5 m 

Q = 218 + 1 3•0 5•24·1 o + o 55•3 0·19·1 o - 1 3·2 5·16 5·netto • ' ' ' • ' ' ' ' 
·1,0 = 211 kN/m 

Spänningstillskott av intilliggande fundament 

Figur 10: Relation mellan platta 3a och 8. 

Spänningstillskott från platta 16 (i linje C), dimensionerande verti
kal last 13 kN/m, antas försumbar. 

Inverkan av intilliggande fundament från z + 0,5 m 

qpl. 3a = ~ = 235 kPa 
2,6 

Aot = 235 ( 1 1 . ( 1 
1+ _ _....____

1+ z-0.5 z-0.5 l+ z-0,52 
2·5,5+2,6 2·5,5-2,6 2,6 
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211åo(z) = + åo 
(1,3+z) t 

Maxsättning, (division med partialkoefficienter): 
o'+åo'qmin åo' logo LlSkikt åZ o~ =y' · h Sctcd o' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 8,3· 103 1,0 50 117 0,52 0,0092 0,005 
II 7. 9· 103 2,0 74 59 0,25 0,014 0,007 
III 9,0· 103 2,0 107 45 o, 15 0,018 0,005 
IV 7.9· 103 2,0 140 33 0,092 0,027 0,005 
V 8,4· 103 2,0 173 26 0,061 0,032 0,004 
VI 8,6· 103 2,0 206 22 0,044 0,037 0,003 
VII 8. 6. 103 2,0 239 18 0,032 0,043 0,003 

E 0,032 

Minsättning, (division med partialkoefficienter): 
o'+åo' qmax i!o' logo LlSkikt tiz o~ =y' · h Sdcd o' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 16,2· 103 1,0 50 117 0,52 0,0047 0,002 
II 15, 5 · 103 2,0 74 59 0,25 0,0073 0,004 
III 17 ,6· 103 2,0 107 45 0, 15 0,0093 0,003 
IV 15. 5 · 103 2,0 140 33 0,092 0,014 0,003 
V 16, 5· 103 2.0 173 26 0,061 0,016 0,002 
VI 16,8 · 103 2,0 206 22 0,044 0,019 0,002 
VII 16.8· 103 2,0 239 18 0,032 0,022 0.001 

I: 0,017 
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3. GRUNDPLATTA 2a-c, 13 OCH 6 (i linje D-E) 
DEL MED KÄLLARE 

3. 1 Dimensionering i brottgränstillstånd 

Figur 11: Platta 2a-c. 

Antag kvadratisk platta b = 1 = 1,7 m, t = 0,7 m 

q' = 16,5·1,0 = 16,5 kPa 

dq = 1 + 0,35· o,
1, 

7 
7 

= 1,14 

1•7 s = 1 + 0,2· = 1 2 
q 1,7 ' 

1 7 
s = 1 - 0 4· • = 0 6
Y ' 1.7 ' 
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Rvd = 1,72 ·16,5·18,84·1,14·1,2 + 0,5·1,72 ·16,5·1,7·15,24·0,6 = 
= 1600 kN 

Fvd = 1255 kN 

Svd = 1255 + 1,72 ·0,7·24·1.o + 1,72 ·0,3·19·1,o = 1255+63 = 1318 kN 

PLATTA 13 (III-D) 

Figur 12: Platta 13. 

Sula A = 1,8 x 3,0 m2
, t = 0,9 m 

Dimensionerande last Fvd = 977 kN 

Dimensionerande moment Md = 239 kNm 
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Figur 13: Reduktion av fundamentlängd pga moment. 

Inverkan av moment: 

239
Fvde = Md --+ e = = O 24 m977 ' 

Effektiv fundamentlängd lef = 1-2e = 3,0-2·0,24 = 2,52 m 

Effektiv fundamentbredd = verklig bredd 

dq = 1+ 0,35 . _g_ = 1 + 0,35· il = 1,35
1, 8bef 

. bef
Sq = 1 + 0,2 1 + 0,2 . -1..&. = 1,14

2,521ef 

. bef 
s = 1 - 0,4 -= 1 - 0,4 -1..&_ = 0,71

2,52y 1ef 

q' = 16,5·1,8 = 29,7 kPa 

Rvd = 1,8·2,52·29,7·18,84·1,35·1,14 + 0,5·1,8·2,52·16,5·1,8·15,24·0,71 
= 4635 kN 

svd = 977 + 1,8·3,0·0,9·24·1,0+ 0,8·1,8·0,9·19·1,0 = 977+138 = 1115 kN 

Svd << Rvd OK 
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Kontroll av plattstorlek m h t stjälpning; 

Lastresultanten skall falla inom plattans två mellersta fjärdedelar 

--+ emax = 0,75 m, emax > e = 0,24 m OK 

PLATTA 6 (i linje I) 

Figur 14: Platta 6. 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 199 kN/m 

Dimensionerande horisontell last Fhd = 28,5 kN/m 

Antag b = 1,0 m, t = 0,4 m 

d = 1 + 0 35 · o. 5 = 1 18 
q ' 1,0 • 
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s = s = 1q y 

m = (2+ 1_0 )/( 1+ 1_0) = 2-+ i q = (1-28,5/199) 2 = 0,73 

i y = (1-28,5/199) 3 = 0,63 

q' = 0,5·16,5 = 9,9 

Rvd = 1,0·9,9·18,84·1,18·0,73 + 0,5·1,02 ·16,5·15,24·0,63 = 240 kN/m 

Svd = 199 + 1,0·0,4·24·1,0 + {0,1·0,4+3,1·0,4) 19·1,0=199+34 =233 kN 

svd < Rvd OK 

Kontroll av plattstorlek m h t glidning 

233 
a = - = 233 kPa

1,0 

L = 233·tan(2/3·30,2) = 85,4 kPa 

L·b = 85,4·1,0 = 85 kN/m > Fhd OK 

3.2 Dimensionering i bruksgränstillstånd 

PLATTA 2a och 2b (II-D och II-E) 

Dimensionerande vertikal last fvd = 1231 kN 

svd = 1231 + 63 = 1294 kN 

2/3 Rvd = 2/3·1600 = 1067 < Svd-+ större platta (annars sättn.ber. 
mha olinjära metoder) 

106{= = 369 kPa 
1,7 

1294-+ ny plattdimension A = .... b = 1,9 m 
369 
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Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivå = 3,4 m 

Q = 1231 + 1,92 •0,7•24•1,o + 1,92 •0,3•19•1,0-1,92 ·3,4·16,5·netto 

·1,0 = 1110 kN 

Spänningstillskott av intilliggande platta 

Figur 15: Relation mellan platta 2a och 2b. 

q= ~ = 307 kPa 
1,9 

__.:_1_) • 1~at = 307 ( 1 
2 1+ z 1+ z 1+ z 

2·5+1,9 2·5-1,9 1, 9 

~a(z) = 1110 + ~a 
(1,9+z) 2 t 

SGI Varia 269



33 

Maxsättning. (division med partialkoefficienter): 
cr' +åcr' 

Skikt qmin åZ cr~ =-y' · h l!.a' logo Ll sdcd cr' C
0 

kPa m kPa kPa m 

I 8,3· 103 0, 1 16,5·3,45=57 292 0,78 0,011 0,001 
II 7. 9· 103 2.0 74 127 0,32 0,014 0,009 
III 9,0· 103 2,0 107 49 o. 16 0,018 0,006 
IV 7. 9· 103 2.0 140 26 0,074 0,027 0,004 
V 8,4· 103 2.0 173 17 0,041 0,032 0,003 

E 0,023 

Minsättning. (multiplicering med partialkoefficienter): 

cr' +åcr' 
Skikt qmax åZ cr' =-y'. h åcr' logo Ll sdcd 0 cr' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 16, 2 · 103 o. 1 16,5·3,45=57 292 0,78 0,0055 
II 15, 5· 103 2,0 74 127 0,32 0,0073 0,005 
III 17. 6· 103 2,0 107 49 o. 16 0,0093 0,003 
IV 15. 5 • 103 2.0 140 26 0,074 0,014 0,002 
V 16, 5· 103 2,0 173 17 0,041 0,016 0.002 

E 0,012 

PLATTA 13 (III-D) 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 963 kN 

Dimensionerande moment Md = 239 kNm 
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-+ Effektiv fundament längd lef = 2,52 m 

Svd = 963 + 138 = 1101 kN 

2/3 Rvd = 2/3·4635 = 3090 > svd OK 

Djup från ursprunglig markytan till grundläggningsnivå = 4,2 m 

Qnetto = 1101-4,2·3,0·1,8·16,5 = 727 kN 

Figur 16: Lastspridning från platta 2c till grundläggningsnivå 
platta 13. 

Spänningstillskott av intilliggande fundament: 

Lastspridning 2:1 till samma nivå 

Fiktiv plattbredd bfc = 2,7 m 

SGI Varia 269



35 

q _ 1110 _-~- 152 kPa 
2,7 

1 1 . 1öcrt = 76 ) 
z z z1+ 1+ 1+ 

12,7 7,3 2,7 

öcr(z) = 727 + öcrt
(1,8+z)(2,52+z) 

Maxsättning, (division med partialkoefficienter): 

cr' +öcr'qmin LlSkikt 112 o' ='I' . h tio' logo sdcd 0 o' C0 
kPa m kPa kPa m 

I 7,9·103 1. 3 16,5·4,85=80 97 0,34 0,016 0,007 
II 9,0· 103 2,0 107 40 0, 14 0,018 0,005 
III 7. 9· 103 2,0 140 21 0,061 0,027 0,003 
IV 8,4. 103 2,0 173 13 0,031 0,032 0,002 

I: 0,017 

Minsättning, (multiplicering med partialkoefficienter): 

o'+öo' 
Skikt qmax öZ cr' =y'. h öo' logo Llcd 0 Sctcr' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 15, 5 · 103 1, 3 16,5·4,85=80 97 0,34 0,0079 0,003 
II 17 ,6· 103 2,0 107 40 0, 14 0,0093 0,003 
III 15, 5 · 103 2,0 140 21 0,061 0,014 0,002 
IV 16. 5 · 103 2,0 173 13 0,031 0,016 0,001 

I: 0,009 
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PLATTA 2c (III-E) 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 1231 kN 

svd = 1294 > 2/3 Rvd = 1067 

--. ny plattbredd b = 1,9 m (se pl 2a-b) (annars sättn.ber. mha olin
jära metoder) 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivå = 1,9 m 

Qnetto = 1110 kN 

Figur 17: Lastspridning från platta 13 till grundläggningsnivå 
platta 2c. 

Spänningstillskott av intilliggande fundament: 

Inverkan av intilliggande fundament från nivån z+0,8 m 

727q = = 160 kPa
1,8·2,52 
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1 1 . 1åCJt = 80 ( ) (
z-0 1 8 z-0 1 8 l+ z-0 1 81+ 1+ 

11,8 8,2 2,52 

1110åo(z) = + åCJt
(1,9+z) 2 

Maxsättning, (division med partialkoefficienter): 

o'+åo' 
Skikt qmin åZ o~ =y,. h åo' logo Ll sdcd o' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 8, 3 · 103 0, 1 57 278 0,77 0,011 0,001 
II 7,9· 103 0,7 16,5·3,85=58 201 0,65 0,011 0,005 
III 7, 9· 103 1, 3 16,5·4,85=80 100 0,35 0,016 0,007 
IV 9,0· 103 2,0 107 47 o, 16 0,018 0,006 
V 7, 9· 103 2,0 140 25 0,071 0,027 0,004 
VI 8,4· 103 2,0 173 16 0,038 0,032 0,002 

I: 0,025 

Minsättning, (multiplicering med partialkoefficienter): 

o' +.ö.o' 
Skikt qmax åZ o' =y'. h åo' logo Ll sdcd 0 o' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 16, 2· 103 0, 1 57 278 0,77 0,0055 -
II 15, 5· 103 0,7 16,5·3,85=58 201 0,65 0,0057 0,003 
III 15, 5 · 103 1, 3 16,5·4,85=80 100 0,35 0,0079 0,004 
IV 17. 6· 103 2,0 107 47 0, 16 0,0093 0,003 
V 15, 5· 103 2,0 140 25 0,071 0,014 0,002 
VI 16, 5· 103 2,0 173 16 0,038 0,016 0,001 

I: 0,013 
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PLATTA 6 (i linje I) 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 196 kN/m 

svd = 196 + 34 = 230 kN/m 

2/3 Rvd = 2/3·240 = 160 < Svd-+ större platta (annars 
sättn.ber. olinjära metoder) 

160= = 160 kPaqd 1,0 

230-. ny plattdimension A = -+ b = 1,44 ~ 1,5 m, t = 0,5 m
160 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivå = 1,8 m 

Figur 18: Platta 6 
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Qnetto = 196 + 1,5·0,5·24·1,0 + 3,0·0,65·19·1,0 - 1,8·1,5·16,5· 

·1,0 = 206 kN/m 

206t.o(z) = 
(1,5+z) 

Maxsättning, (division med partialkoefficienter): 

Skikt qmin
cd t.z o~ =y' · h t.o' 

o'+t.o' 
logo

o'
0 

Ll 
C 

sd 

kPa m kPa kPa m 

I 8, 3 · 103 1,7 44 88 0,48 0,0081 0,007 
Il 7, 9 · 103 2,0 74 49 0,22 0,014 0,006 
111 9,0· 103 2,0 107 33 o. 12 0,018 0,004 
IV 7,9· 103 2,0 140 25 0,071 0,027 0,004 
V 8,4· 103 2,0 173 20 0,048 0,032 0,003 
VI 8, 6· 103 2,0 206 17 0,034 0,037 0,003 

I: 0,027 

max 
sd=0,027 m 

Minsättning, (multiplicering med partialkoefficienter): 

o'+ll.o' 
Skikt qmax t.z o' -y' ·h t.o' logo Llcd 0 - sdo' C

0 
kPa m kPa kPa m 

I 16,2· 103 1,7 44 88 0,48 0,0042 0,003 
Il 15, 5 · 103 2,0 74 49 0,22 0,0073 0,003 
111 17. 6· 103 2,0 107 33 o. 12 0,0093 0,002 
IV 15. 5 · 103 2,0 140 25 0,071 0,014 0,002 
V 16, 5· 103 2,0 173 20 0,048 0,016 0,002 
VI 16,8· 103 2,0 206 17 0,034 0,019 0,001 

I: 0,013 

min 
sd=0,013 m 
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4. KANTPLATTA I DEL MED KÄLLARE 

PLATTA 5 (i linje G) 

4.1 Dimensionering i brottgränstillstånd 

Figur 19: Platta 5. 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 183 kN/m 

Plattans längd 1 = 18 m 

Antag b = 0,6 m, t = 0,3 m 

d = 1 + 0 35· o, 5 = 1 29 
q ' 0,6 ' 

0 •6= 1 + 0,2· = 1,01sq 18 
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s = 1-0,4· 0 •6 = 0 99
V 18 ' 

q' = 16,5·0,5 = 8,2 

Rvd = 0,6·8,2·18,84·1,29·1,01 + 0,5·0,62 ·16,5·15,24·0,99 = 
= 166 kN/m < Fd 

Antag b = 0,8 m, t = 0,3 m 

d = 1 + 0,35 · M = 1,22 
q 0,8 

sq = 1 + 0,2· ~ = 1,01 sy= 1-0,4· ~ = 0,98 

Rvd = 0,8· 8,2·18,84·1,22·1,01 + 0,5·0,82 ·16,5·15,24·0,98 = 231 kN/m 

svd = 183 + 0,8·0,3•24•1,o + 0,6·0,2•19•1,o = 183 + 7 = 190 kN/m 

svd < Rvd OK 

4.2 Dimensionering i bruksgränstillstånd 

Dimensionerande vertikal last Fvd = 181 kN/m 

svd = 181 + 7 = 188 kN/m 

2/3 Rvd = 2/3·231 = 154 < Svd - större platta (annars sättn. 
ber. olinjära metoder) 

154 
= 192 kPa

0,8 

192 
- A = - b = 1,0 m, t = O, 4 m 

188 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivå = 1,6 m 

Q = 181 + 1.0·0,4•24•1,o + 0,8·0.1·19·1.o - 1.0·1,6·16,5·netto 

·1,0 = 166 kN/m 
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166Lio( z) =--
1,0+z 

Figur 20: Platta 5. 

Maxsättning. (division med partialkoefficienter): 

o'+Lio' 
Skikt qmin LiZ o' =y'. h Lio' logo Ll sdcd 0 o' C0 

kPa m kPa kPa m 

103I 8,3 · 1, 9 42 85 0,48 0,008 0,007 
II 7, g• 103 2,0 74 43 0,20 0,014 0,006 
III 9,0· 103 2,0 107 28 o, 10 0,018 0,004 
IV 7, g• 103 2,0 140 21 0,061 0,027 0,003 
V 8,4· 103 2,0 173 17 0,041 0,032 0,003 

I: 0,023 

max 
sd=0,023 m 
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Minsättning, (division med partialkoefficienter): 

o'+åo' qmaxSkikt cd åZ o'
0 

=y'. h åo' logo Ll 
o' C0 

kPa m kPa kPa 

I 16,2· 103 1. 9 42 85 0,48 0,0040 
II 15, 5· 103 2,0 74 43 0,20 0,0073 
III 17 ,6· 103 2,0 107 28 o, 10 0,0093 
IV 15, 5. 103 2,0 140 21 0,061 0,014 
V 16,5·103 2.0 173 17 0,041 0,016 

I: 

5. BERÄKNING AV DIFFERENSSÄTTNINGAR 

Max differenssättning 1/300, tan ~ = sa-sb 

Mellan platta 12 och 4a 

Max sättning platta 12 = 0,029 m, 1 = 10 m 
0•022=tan~ = 1/454

10Min sättning platta 4a = 0,007 m 

Min sättning platta 12 = 0,021 m 
ej dim. 

Max sättning platta 4a = 0,015 m 

Mellan platta 4a och 3a 

Max sättning platta 4a = 0,015 m, 1 = 10 m 
ej dim. 

Min sättning platta 3a = 0,015 m 

Min sättning platta 4a = 0,007 m 
0•020tan~ = 1/500 OK 

10Max sättning platta 3a = 0,027 m 

sd 

m 

0,004 
0,003 
0,002 
0,002 
0.001 
0,012 
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Mellan platta 4a och 10 

Max sättning platta 4a = 0,015 m, l = 5,5 m 
ej dim 

Min sättning platta 10 = 0,013 m 

Min sättning platta 4a = 0,007 m 
tan~ = O,OlB = 1/306 OK 

5•5Max sättning platta 10 = 0,025 m 

Mellan platta 3a och 8 

Max sättning platta 3a = 0,027 m, l = 5,5 m 
ej dim. 

Min sättning platta 8 = 0,017 m 

Min sättning platta 3a = 0,015 m 
0•017tan~ = = 1/323 OK
5,5Max sättning platta 8 = 0,032 m 

Mellan platta 3a och 2a 

Max sättning platta 3a = 0,027 m, 1=10 m 
0•015tan~ = = 1/667 OK

10Min sättning platta 2a = 0,012 m 

Min sättning platta 3a = 0,015 m 
ej dim. 

Max sättning platta 2a = 0,023 m 

Mellan platta 2a och 2b 

Max sättning platta 2a el 2b = 0,023 m, 1 = 5,0 m 

0•011tan~ = = 1/454 OK
5Min sättning platta 2a el 2b = 0,012 m 
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Mellan platta 13 och 2c 

Max sättning platta 13 = 0,017 m, l = 5,0 m 
ej dim. 

Min sättning platta 2c = 0,013 m 

Min sättning platta 13 = 0,009 m 
0•016tan~ = = 1/312 OK

5Max sättning platta 2c = 0,025 m 

Mellan platta 2a och 6 

Max sättning platta 2a = 0,023 m, l = 5,5 m 
ej dim. 

Min sättning platta 6 = 0,013 m 

Min sättning platta 2a = 0,012 m 
tan~ = O,Ol 5 = 1/367 OK 

5,5 

Max sättning platta 6 = 0,027 m 

6. SÄTTNINGSBERÄKNING I BROTTGRÄNSTILLSTANDET 

Mellan platta 4a och 10 

Bruksgränstillståndet har gett störst differenssättning för minsätt
ning platta 4a och maxsättning platta 10. ås= 1/306. 

Minsättning platta 4a 

Dimensionerande vertikal last i brottgränstillståndet 

Fe~ott = 1650 kN 

b = 4,0 m grundläggningsdjup d = 1,2 m 
t = 1,2 m 

Qnetto = 1650 + 4,02 ·1,2•24•1,o - 4,02 ·1,5·16,5 = 1715 kN 

Spänningstillskott 

åo, ( 2 ) = 1715 
(4,0+z) 2 

SGI Varia 269



46 

Minsättning, (multiplicering med partialkoefficienter): 

o' +.ö.o' 
Skikt qmax fi.Z o' =y'. h li.o' logo Ll sdcd 0 o' C0 

kPa m kPa kPa m 

I 16, 2· 103 2,0 41 69 0,43 0,0038 0,003 
II 15, 5· 103 2,0 74 35 0, 17 0,0073 0,002 
III 17. 6· 103 2,0 107 21 0,078 0,0093 0,001 
IV 15, 5· 103 2,0 140 14 0,041 0,014 0,001 

r 0,007 

min 
sd=0,007 m 

Maxsättning platta 10 

Dimensionerande vertikal last i brottgränstillståndet 

Fe~ott = 199 kN/m 

b = 1,4 m. t = 0,5 m 

Qnetto= 199 + 1,4·0,5·24•1.o - 1,4·2,1·16,5 = 167 kN/m 

Spänningstillskott: 

fi.o(z) = 167 
1,4+z 

Maxsättning .... division med partialkoefficienter 

o' +.ö.o'qmin LlSkikt fi.Z o' =y'. h li.o' logo sdcd 0 o' C0 
kPa m kPa kPa m 

I 8, 3 · 103 1.4 46 80 0,44 0,0085 0,005 
II 7. 9· 103 2,0 74 44 0,20 0,014 0,006 
III 9,0· 103 2,0 107 29 o. 10 0,018 0,004 
IV 7, 9· 103 2,0 140 21 0,061 0,027 0,003 
V 8,4· 103 2,0 173 17 0,041 0,032 0,003 

I: 0,021 

max 
sd=0,021 m 

Avstånd mellan plattor l = 5,5 m 

0 2 021-0 2 007tan~ = = 1/393 < 1/150 OK! 
5,5 
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BILAGA B 

NUMMER Sula Brott- Bruks- SBN 80 ALLA övrigt 
under gräns gräns (gamla) 
kant H0RIS0N
nivå VERTIKALLAST1) TALLAST 

1 -1,20 1650 kN 1617 kN 1516 kN Kvadratisk sula 

2 -1,20 1255 kN 1231 kN 1155 kN Kvadratisk sula 

3 -1,20 1911 kN 1878 kN 1777 kN Kvadratisk sula 

4 +1,80 1650 kN 1617 kN 1516 kN Kvadratisk sula 

5 -0,70 183 kN/m 181 kN/m 173 kN/m - Längsgående sula 

6 -0,70 199 kN/m 196 kN/m 185 kN/m 28,5 kN/m2) Längsgående sula 

7 -0,70 77 kN/m 77 kN/m 70 kN/m 28,5 kN/m2) Längsgående sula 

8 -0,70 221 kN/m 218 kN/m 207 kN/m 28,5 kN/m2) Längsgående sula 

9 -0,70 77 kN/m 77 kN/m 70 kN/m 28,5 (nivå Längsgående sula-

--+1,20 -0,70) 2) -längslutning 

12 (nivå 1:2.63 

+1,20) 

10 +1,20 199 kN/m 196 kN/m 185 kN/m 12 kN/m2) Längsgående sula 

11 +1,20 77 kN/m 77 kN/m 70 kN/m Längsgående sula 

12 +1,20 183 kN/m 181 kN/m 173 kN/m Längsgående sula 

13 -2,00 977 kN 963 kN 930 kN Moment Sula 1,8x3,0 m 

239 kNm 

14 -0,4 226 kN/m 223 kN/m 210 kN/m Längsgående sula 

15 -0,4 119 kN/m 117 kN/m 114 kN/m Längsgående sula 

16 -0,4 13 kN/m 13 kN/m 12 kN/m Längsgående sula 

1) Exklusive egenvikt sula och exklusive jordlast ovanpå sula. 

2) Av jordlast (vilojordtryck) mot matfylld vägg. Angriper i uk platta. 
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SAMMANSTÄLLNING BILAGA C 

ERFORDERLIGA PLATTSTORLEKAR 

PLATTA BREDD LÄNGD TJOCKLEK 

12 (linje A) 0,4 m långsträckt 0,3 m 
4a (II-B) 4,0 m 4,0 m 1,2 m 
3a (II-C) 2,6 m 2,6 m 0,8 m 
9 (linje I) 3,5 m långsträckt 1, 1 m 
10 (linje I) 1,4 m långsträckt 0,5 m 
8 (linje I) 1.3 m långsträckt 0,5 m 
2a,2b (II-D,II-E) 1,9 m 1, 9 m 0,7 m 
2c (III-E) 1,9 m 1,9 m 0,7 m 
13 (III-D) 1,8 m 3,0 m 0,9 m 
6 (linje I) 1, 5 m långsträckt 0,5 m 
5 (linje G) 1,0 m långsträckt 0,4 m 
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