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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 

Sedan i mars 1989 gäller nya Bronorm 88 (BN 88}, som främst tillkommit 
för att anpassa Vägverkets regelverk till BBK (Bestämmelser för be
tongkonstruktioner, utgåva 2) och BSK (Bestämmelser för stålkonstruk
tioner) BN 88 innehåller nio delar varav del 3 omfattar "Grundläggning 
och underbyggnad". En viss mindre revidering av BN 88 har skett under 
1991 till utgåva 1991:203. 

På Boverkets område utkom efter många års arbete nya byggnormer 
kallade "Nybyggnadsregler {NR} föreskrifter och råd, BFS 1988:18. I 
december 1990 utkom ett supplement till NR, Nybyggnadsregler ändring
ar, BFS 1990:28. NR innehåller ett konstruktionskapitel, kap 6, som 
omfattar alla typer av bärande konstruktioner varav avsnitt 6:3 om
fattar "Geokonstruktioner". I NR har i jämförelse med Svensk Byggnorm 
80 detaljerade föreskrifter och allmänna råd ersatts med allmänna di
mensioneringsregler och funktionskrav samt en del allmänna råd som 
exempel på tolkningar. På grund härav kan inte NR direkt användas för 
dimensionering av en grundkonstruktion. 

Såväl BN 88 som NR inför en ny säkerhetsfilosofi enligt vilken säker
heten beaktas med ett antal partialsäkerhetskoefficienter och dimen
sionering utförs i ett brott- och ett bruksgränstillstånd. I BN 88 har 
dock inte denna filosofi genomförts för grundläggningssidan eftersom 
översiktliga beräkningar visat att grundplattor vid vissa förhållanden 
kunde bli väsentligt större än enligt BN 76. Eftersom man haft i hu
vudsak god erfarenhet av hittillsvarande brokonstruktioner har man 
från Vägverkets sida inte haft någon önskan att med det nya systemet 
förstärka och fördyra brogrundläggningar i allmänhet. 

Syftet med föreliggande projekt har därför varit att studera de tek
niska konsekvenserna på grundläggningen vid en jämförelse mellan di
mensionering enligt BN 76 och NR med lastförutsättningar enligt BN 88. 
Denna senare konbination kallas i det följande Bronorm 89, BN 89. Re
sultatet av projektet skall utgöra grund för utformningen av framtida 
Bronormer. En motsvarande konsekvensanalys mellan NR och Svensk Bygg
norm 80, SBN 80, har genomförts vid SGI, Andersson et al 1990. Anled
ningen till att en liknande analys behöver göras är dels olikheterna 
mellan SBN 80 och BN 76 dels skillnaderna i förutsättningar. Vid väg
broar har man ofta landfästen i slänter och stora horisontalkrafter. 
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Konsekvensanalysen har i princip genomförts som en omdimensionering av 
grundläggningen för 5 utvalda färdigprojekterade broar med olika för
utsättningar. Speciellt har olikheter avseende dimensioner på grund
plattor, sättningar och differenssättningar studerats. 

För att kunna genomföra jämförelserna har vid framtagning av jord
modeller och beräkningsmodeller den ytgrundläggningshandbok som är 
under utarbetande vid SGI använts. Där beräkningsmodeller saknats har 
metoder redovisade i litteraturen eller praxis använts. 

Utöver ovan nämnda dimensioneringar och denna redovisning har projek
tet omfattat studium av vissa internationella erfarenheter beträffande 
jordtryck och rörelser hos brostöd samt diskussioner om begreppet 
bäddmodul för brostöd vid upprepad på- och avlastning. Resultatet 
härav redovisas dock endast delvis i denna rapport. 

1.2 Anpassning av Bronormen till Nybyggnadsregler och Europanormer 

Det till denna rapport framtagna materialet kan utgöra underlag för 
diskussioner om en framtida Bronorm och dess koppling till NR och Eu
ropanormer eftersom de nu gjorda beräkningarna följer NR som i sin tur 
i huvudsak följer principerna i Europanormernas EC 7 Geotechnical 
Design del I, General Design Rules. Med stöd av dessa beräkningar och 
den långa erfarenheten av BN 76 finns förutsättningar att påverka det 
framtida regelsystemet dels genom BST arbetsgrupp TK 84/AG7 dels 
direkt genom den europeiska underkommitten inom CEN TC250/SC7. 

Det är av stor betydelse att Vägverket fortsättningsvis söker påverka 
såväl NR som Europanormen aktivt så att de erfarenheter av bro- och 
vägbyggnad som framkommit genom Vägverkets arbeten tas tillvara. Såt 
ex bör man bevaka vilka konstruktioner som de kommande NR skall gälla 
för. Enligt PBL gäller de även för "anläggningar". Är vägar och broar 
anläggningar i detta avseende? 

Europanormen skall enligt föreliggande förslag också gälla alla typer 
av byggnader och anläggningar varför det kan finnas skäl att också 
anpassa NR härtill. 

1.3 Tidigare erfarenheter 

I en tidigare konsekvensanalys har, som ovan nämnts, SGI belyst skill
naderna mellan NR och SBN 80. Denna analys har omfattat genomräkning 
av ett stort antal grundläggningsfall. Från denna rapport kan det i 
detta sammanhang vara av intresse att återge ett antal mer generella 
erfarenheter. 
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Positiva effekter 

• Införandet av partialkoefficienter medför att jord kommer att be
handlas på likartat sätt som övriga material varför jord kan ut
nyttjas bättre efter sin förmåga, speciellt fastare jord. En mer 
nyanserad dimensionering av grundläggningar erhålls. 

• Dimensionering i såväl brott- som bruksgränstillstånd används. 
Hittillsvarande regler med tillåtna påkänningar har ofta varit en 
sammanvägning av krav i både brott- och bruksgränstillstånd för 
främst friktionsjord. 

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

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

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

• Nödvändiggör ett bättre samarbete mellan geotekniker och konstruk
törer. 

• Geokontroll införs, vilket kan möjliggöra en bättre erfarenhets
återföring för geotekniker. 

• Karakteristiskt värde på en materialegenskap bestäms utifrån me
delvärdet. Visserligen innebär detta en avvikelse från reglerna 
för övriga konstruktionsmaterial men medger en entydig bestämning 
även med nuvarande ganska begränsade kunskaper om variationskoef
ficienter för jord och bergmaterials egenskaper. 

Negativa effekter 

• Reglerna är otillräckliga för att ge vägledning i praktisk till
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. 
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Beräkning_i_brottgränstillstånd 

Vid jämförelse mellan SBN 80 och NR finner man för grundläggning med 
plattor: 

• att den dimensionerande bärförmågan i friktionsjord i GK2 och 3 
kan bli såväl lägre som högre än tillåtet grundtryck enligt SBN 80 
(upptill 2 å 3 gånger högre påkänning har beräknats). 

• att dimensionerande bärförmågan i lera normalt är högre enligt NR 
än enligt SBN 80. 

• att dimensionerande bärförmåga på silt enligt NR normalt är högre 
än enligt SBN 80. 

Motsvarande jämförelse för grundläggning med pålar visar: 

• att lastkapaciteten hos betong- och stålpålar blir högre enligt NR 
(µ -metoden) än enligt SBN 80 vid ren tryckbelastning. 

m 

• att bärförmågan med hänsyn till pålmaterialet är ungefär densamma 
i båda fallen om knäckning är dimensionerande. 

• att tidigare typgodkännanden för stålpålar medfört att materialet 
utnyttjats högre än vad reglerna i såväl SBN 80 som NR(µ -meto

m
den) anger om knäckning är dimensionerande. 

• att den dimensionerande bärförmågan för spetsburna pålar enligt NR 
kan blir lägre än tillåten last enligt SBN. 

• att dimensionering av friktions- och kohesionspålar genom provning 
kan ge högre laster enligt NR. Vid beräkning enligt pålslagnings
formler och statiska beräkningsmetoder erhålls jämförbara eller 
något lägre laster enligt NR. 

Beräkning i bruksgränstillstånd 

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. 
Denna begränsning kan leda till att endast 2/3 av den beräknade dimen
sionerande bärförmågan enligt brottgränsdimensioneringen används som 
acceptabel last. 
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Eftersom sättningsberäkningar inte varit vanligt vid grundläggnings
dimensionering i Sverige, åtminstone inte för plattor på friktionsjord 
kan det vara av intresse att redovisa några sådana beräkningsresultat 
i punktform: 

• den beräknade karakteristiska 10 års-sättningen vid tillåtet 
grundtryck enligt SBN 80 på medelfast sand (enligt VV klassifice
ring) för en kvadratisk platta med bredden 3 m är av storleken 60 

mm. 

e den dimensionerande sättningen för motsvarande platta vid ett 
grundtryck motsvarande brottgränstillståndet blir större än 160 
mm. 

• den dimensionerande sättningen för motsvarande platta vid ett 
grundtryck motsvarande 2/3 av brottgränstillståndet blir mellan 45 
och 75 mm. 

• den dimensionerande sättningen för motsvarande platta på fast sand 
(enligt VV klassificering) och 2/3 av brottgränsgrundtrycket blir 
mellan 30 och 50 mm. 

De ovan redovisade exemplen visar att sättningar av icke obetydlig 
storlek kan komma att inträffa under en tioårsperiod även för plattor 
på friktionsjord vid normalt använda grundtryck i Sverige. Om man som 
en tumregel antar att differenssättningen mellan två stöd är av stor
leken halva totalsättningen finner man att differenssättningen kan bli 
vida större än vad broar i Sverige normalt dimensioneras för. Vid en 
övergång till den nya säkerhetsfilosofin enligt NR eller Europanorm är 
det därför av stor vikt att bruksgränstillståndet och fallet med stora 
deformationer i brottgränstillståndet ägnas tillräcklig uppmärksamhet 
eftersom de fallen ofta kommer att bli dimensionerande. 

Amerikanska erfarenheter 

I en amerikansk undersökning (Bozozuk 1978} har man studerat rörelser 
hos 200 broar i USA och Canada bl a med syftet att få fram vad som är 
tolerabla rörelser i en brogrundläggning. Genom en rundfråga till 
olika broaktörer i alla Nordamerikanska stater har man således försökt 
klarlägga förhållandena för ett stort antal broar. 

Resultatet av denna rundfråga exemplifieras med nedanstående samman
fattning och Fig. 1. Materialet har delats upp på tre grupper: 

1. Landfästen och mellanstöd med plattgrundläggning. 

2. Landfästen och mellanstöd på friktions- och kohesionspålar. 

3. Landfästen och mellanstöd på spetsbruna pålar. 

SGI Varia 348



I grupp 1 noterades 120 brostöd med vertikalrörelser mellan O och 1000 
mm medan horisontalrörelserna var mellan O och 510 mm. I 28 %av 
fallen bedömdes rörelserna som icke tolerabla, Fig. 1. 
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Fig. 1. Rörelser hos landfästen och mellanstöd för broar grundlagda 
på plattor enligt Bozozuk (1978) 

Orsakerna till rörelserna uppgavs vara: sättningar i fyllning eller 
underliggande jord, stabilitet i bankfyllning eller slänter, kryp
deformationer eller aktivt tryck av jord bakom landfästen samt säsong
mässiga temperaturvariationer. 

I grupp 2 noterades 60 fall med vertikalrörelser mellan O och 1220 mm 
och horisontalrörelser mellan O och 460 mm. Lyftning av pålar vid per
mafrost noterades också. I 40 %av fallen bedömdes rörelserna som ej 
tolerabla. Orsakerna till rörelserna uppgavs vara instabilitet i na
turliga slänter, krypdeformationer, sättningar i bankfyllning och 
negativ mantelfriktion. 
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I grupp 3 fanns 90 fall med spetsburna pålar med vertikalrörelser 
mellan O och 1100 mm och horisontalrörelser mellan O och 550 mm. I 60 % 
av fallen bedömdes rörelserna som icke tolerabla. Orsakerna till rö
relserna angavs vara instabilitet i naturliga slänter, krypdeformatio
ner eller negativ mantelfriktion till följd av sättningar i anslutande 
bank. I ett fall konstaterades brott i 17 pålar till följd av negativ 
mantelfriktion. 

Med ledning av redovisade rörelser och bedömningar har man föreslagit 
en klassning av rörelserna enligt följande: 

Tolerabla eller acceptabla: 

s < 50 mm 
V 

sh < 25 mm 

Skadliga men tolerabla: 

50 mm i s i 100 mm 
V 

25 mm i 50 mmsh i 

Icke tolerabla: 

s > 100 mm 
V 

50 mmsh > 

där s = vertikal rörelse och 
V 

= horisontal rörelsesh 

För att kunna bedöma dessa resultat och slutsatser skall man veta: 

att broar i USA i större utsträckning utförs som statiskt 
bestämda konstruktioner. 

att undersökningar utförs med annan teknik. 

att dimensioneringen utförs på annat sätt. 

att man sällan har pålstopp i bottenmorän eller mot berg. 
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Följande bör dock noteras och beaktas i den framtida forskningen och 
utvecklingen av grundläggningstekniken för broar i Sverige. 

• De redovisade rörelserna såväl horisontellt som vertikalt är be
tydligt större än vad som diskuteras i Sverige, Fig. 2. 

• De amerikanska broarna är normalt dimensionerade för lägre grund
tryck än svenska så att sättningarna normalt ej skall överstiga 25 
mm. Ett stort antal broar har ändock satt sig mer än 25 mm. 

• De angivna orsakerna till icke tolerabla rörelser i brostöden. 

• En större andel av de pålade brostöden ansågs ha icke acceptabla 
rörelser. 

• Stora och jämna sättningar kan lättare tolereras än små och 
ojämna. 
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Brotyp 

PREFABRICERADE TUNNLAR 

l 
I I Prefab bottenplattc

ti=======~-, Platsgj botten
platta 

RAMBROAR 

1:lakarmerad 4-20m 
Förspänd 

[ l 
KONTINUERLIGA BALK- OCH Slak. 
PLATTBROAR Försp. 

FRITT UPPLAGD ÖVERBYGGNAD 

Vertikala godtagbara sätt
ningar, mm 
Total Differenssättning< 

den totala 

30 

30 

260 

1/500 av spännvidden30 

60 -"-

__ ,,_
50 

30 1/750 av spännvidden 
-"-

60 

100 1/250 av spännvidden 

Figur 2. Riktlinjer för godtagbara vertikala sättningar för några
olika brotyper enligt Vägverket publ. 1986:6 
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2. DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTI'NINGAR 

I detta avsnitt redovisas de gemensamma förutsättningar som använts 
vid dimensionering enligt BN 76 respektvie 89 eller Nybyggnadsregler
na. De förutsättningar, som gäller för respektive bro, redovisas i 
kapitel 3.1 till 3.5. Speciellt har olikheter i dimensionerings
förutsättningarna mellan de två regelsystemen belysts. Förutsätt
ningarna har delats i följande delar 

e Allmänna dimensioneringsförutsättningar 
• Materialförutsättningar 
• Lastförutsättningar 
e Beräkningsförutsättningar 

2.1 Allmänna dimensioneringsförutsättningar 

Enligt BN 89 skall dimensionering ske i såväl brott- som bruksgräns
tillstånd vilket innebär att även sättningsberäkningar skall utföras. 
I BN 76 finns inga sådana krav om inte grundtrycket överskrider vissa 
angivna tryck som varierar med jordarten (BN 76 kap 03.211). I denna 
studie har dock sättningar beräknats också vid dimensionering enligt 
BN 76 för att få möjlighet till jämförelse med sättningsberäkning 
enligt BN 89. 

Brokonstruktioner tillhör enligt BN 88 säkerhetsklass 3 och därmed 
lägst geoteknisk klass 2 med undantag för vingmurar och stödmurar, som 
normalt tillhör säkerhetsklass 2. På grund härav har vid dimensione
ringen i denna rapport partialkoefficienten för säkerhetsklass y 

satts till 1,2. 
n 

Vid dimensionering med hänsyn till sättningar har enligt BN 76 ingen 
hänsyn tagits till sättningarnas eller differenssättningarnas storlek. 
Vid dimensionering enligt BN 89 har dock grundplattan förstorats om 
differenssättningen mellan närliggande stöd är större än 10 mm eller 
större än 0,15% av spännvidden. 

Uppkomna sättningar skulle normalt ha beaktats också vid dimensione
ring av överbyggnaden genom att tex ansätta beräknade sättningar som 
tvångsdeformationer. Effekten härav har~ studerats i denna analys 
och således ej heller effekten av eventuell kraftomlagring. Vid sätt
ningsberäkning enligt BN 89 har dock någon hänsyn tagits till om last
effekten överskrider 2/3 av den dimensionerande bärförmågan. 

Vid dimensionering enligt Nybyggnadsreglerna skall också måttav
vikelser beaktas. I denna studie har inga måttavvikelser ansatts och 
således ej heller beaktats utan effekten härav har antagits ingå i 
partialsäkerhetskoefficienten för material, y . 

m 
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2.2 Materialförutsättningar 

Enligt BN 89 kan jord, berg och fyllning nyttjas efter sina hållfast
hets- och deformationsegenskaper medan materialen enligt BN 76 åsatts 
vissa egenskaper. Ansatta värden redovisas ej i BN 76. Enligt BN 89 
skall vidare jords karakteristiska egenskap bestämmas med utgångspunkt 
från dess medelvärde medan praxis ofta tidigare varit att använda för
siktigt valda eller låga medelvärden fört ex jords skjuvhållfasthet 
eller inre friktionsvinkel. Tillämpningen av BN 89 förutsätter dock 
att parametervärdena korrigerats för eventuella skillnader mellan en 
provkropps och en konstruktions egenskaper. Som exempel härpå kan 
nämnas reduktionsreglerna för odränerad skjuvhållfasthet i kohesions
jord, Larsson et al {1984). För normala leror innebär detta dock ingen 
skillnad i ansatt materialegenskap förutsatt att man enligt de tidiga
re {1959) reglerna verkligen valt "ett lågt medelvärde". 

Beträffande deformationsegenskaperna i kohesionsjord föreligger ingen 
skillnad i materialegenskap eftersom sättningsberäkning förutsatts 
grunda sig på ödometerförsök såväl enligt BN 76 som BN 89. 

Vid dimensionering av plattor på friktionsjord enligt BN 76 anges inga 
värden på inre friktionsvinkel vid bestämning av bärighetskoefficien
ten k utan koefficientens storlek grundas direkt på jordart och 
jorde~s fasthet bestämd med viktsond. Enligt uppgift från VV har dock 
de i BN 76 angivna koefficienterna angivits motsvara nedan angivna 
värden på inre friktionsvinkeln 0. 

Tabell 1 

Medelfast lagring Fast lagring 

Jordart Koefficient Motsvarande Koefficient Motsvarande 
00 
B 

00 
B 

Mo 1) k = 4 31 k = 7 35 
Sand 2) k = 6 35 k = 10 38 
Grus k = 9 38 k = 15 42 

Medelfast lagring kan som regel antas, om vid neddrivning av en 
manuell viktsond enligt SGF standard, med 1 kN last, minst 10 vridna 
halvvarv fordras för varje 0,20 m sjunkning. Fast lagring kan som 
regel antas, om vid sådan sondering minst 30 vridna halvvarv fordras 
för varje 0,20 m sjunkning. 

1) Mo = Grovsilt och finsand 
2) Sand= Grov och mellansand 
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Vid dimensionering av plattor enligt BN 89 har i stället förutsatts 
att inre friktionsvinkeln utvärderas på ett mer nyanserat sätt enligt 
förslag i Ytgrundläggningshandboken enligt nedanstående Tabell. Enligt 
detta förslag skall spetstrycksondering vara referensmetod för bestäm
ning av inre friktionsvinkel och elasticitetsmodul. I denna analys har 
dock sådana resultat ej förelegat varför ytgrundläggningshandbokens 
förslag till utvärdering baserad på vikt- och hejarsondering använts. 

Tabell 2. Karakteristiska värden på friktionsvinkel och E-modul 
för naturligt lagrad friktionsjord bedömda med ledning 
av sonderingsresultat 

Relativ Trycksond (TrS) Friktions- E-modul Viktsond Hejarsond 

fasthet spetsmotstånd 

q MPa 
ek 

vinkel 

\1)0 
k 

E 
k 

MPa 

Vim 
k 

hv /0,2 
k 

m 

HfA 

sl 
k 

(netto) 
k 

/0,2 

Mycket låg 0 - 2,5 29 - 32 <10 0 - 10 0 - 4 

Låg 2,5 - 5,0 32 - 35 10 - 20 10 - 30 2 - 8 

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

Hög 10,0 - 20,0 37 - 40 30 - 60 40 - 90 10 - 30 

Mycket hög >20,0 40 - 45 60 - 90 )80 >25 

En jämförelse mellan de av VV angivna friktionsvinklarna och de enligt 
Tabell 2 visar att de förra är något högre vid sonderingsmotstånd 
nära gränsvärdena 10 respektive 30 halvvarv/0,2 m sjunkning på vikt
sonden. 

Som regel innebär dock den förenkling av bärighetsformeln enligt BN 76 
ett ojämnt utnyttjande av jordens inre friktionsvinkel. Enligt beräk
ningar av Bergdahl et al (1986) baserade på den danska versionen av 
allmänna bärighetsformeln kan de utnyttjade friktionsvinklarna bli be
tydligt lägre än de i Tabell 1 angivna värdena för vissa antagna 
plattor (l=-, d=0,1 och 2 m, djup till grundvattenytan 0hi2b,b=1,2,3 
och 5 m). Jfr Tabell 3. 

Tabell 3. Utnyttjad friktionsvinkel enligt BN 76 vid jämförelse 
med bärighetsformeln enligt Dansk Norm, DS 415 

Jordart Medelfast, Fast, 
00 00 

Mo 23,8 - 31,1 29,3 - 34,9 
Sand 27,6 - 33,7 32,9 - 37,2 
Grus 31,7 - 36,4 36,7 - 39,9 
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Man finner således att det enligt denna beräkning endast är i undan
tagsfall som de i Tabell 1 angivna friktionsvinklarna i verkligheten 
nyttjas. 

Vid dimensionering enligt BN 76 har i förekommande fall i geotekniska 
utredningar angivna k-värden accepterats. Ej heller har klassningen av 
jordens sammansättning ifrågasatts eller ändrats. 

Vid sättningsberäkning enligt såväl BN 76 som BN 89 har i Tabell 2 
angivna värden på E-modulen för 10-årssättningen använts eftersom 
dessa beräkningar närmast syftar till att jämföra sättningarna för 
broar dimensionerade enligt BN 76 respektive BN 89. 

Vid dimensionering av plattor på morän har skiljelinjen till fast 
morän antagits ligga vid ett hejarsonderingsmotstånd på 25 slag/0,2 m 
sjunkning. 

Vid dimensionering enligt BN 89 har partialkoefficienten y för 
material valts enligt nedanstående Tabell 4 och 5 enligt NW för brott
respektive bruksgränstillstånd. Även NR:s regler för val av storleken 
på y har följts. 

m 

Tabell 4. Tabell för val av partialkoefficienten ym i brottgräns
tillsstånd enligt NR 

Materialegenskap Partialkoefficienten 

ym 

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

Valet av y bör ske med ledning av följande tabell och på sådant 
m

sätt att det lägre gränsvärdet i tabellen endast väljs om förhållande-
na i alla avseenden är gynnsamma och att det övre gränsvärdet väljs om 
ogynnsamma förhållanden är dominerande. I andra fall väljs rimligt 
mellanliggande värde på y . Om förhållandena i många avseenden är 

m 
ogynnsamma, bör de geotekniska undersökningarna kompletteras. 

SGI Varia 348



Tabell 5. Tabell för val av partialkoefficienten ym i bruksgräns
tillstånd enligt NR 

Materialegenskap Partialkoefficienten 

ym 

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

2.3 Lastförutsättningar 

I Bronorm 76 gällde 1960 års trafiklastbestämmelser (S0U 1961:12). I 
tillägg till Bronormen 1987:84 höjdes den totala trafiklasten med 5 å 
10 %, varav 15 %för rörliga laster. Höjningen var föranledd av EG
anpassning och en faktisk utveckling mot tyngre fordon. 

Den huvudsakliga förändringen, med avseende på laster, mellan Bronorm 
76 och Bronorm 88 är införandet av partialkoefficientmetoden samt 
ändring av storleken på vissa lastvärden. 

I denna konsekvensanalys jämförs endast BN 76 och BN 88 beträffande 
laster varvid laster enligt BN 88 gäller som lastförutsättningar till 
BN 89 i denna rapport. Lasterna har på uppdrag av SGI beräknats av 
Centerlöf & Holmberg AB i Malmö utom för bro över Borgån där lasterna 
beräknats av VV Brokontoret i Borlänge. 

Lasterna har räknats ned till underkant överbyggnad, överkant grund
platta samt underkant fundament för att i det senare fallet direkt 
kunna ingå som förutsättning för dimensioneringen av grundplattorna. 
Resultaten av samtliga lastberäkningar för dimensionerande fall enligt 
BN 76 och 88 har sammanställts i nedanstående Tabell 6. 

Vid jämförelse mellan lastförutsättningarna enligt BN 76 och BN 88 kan 
följande allmänna skillnader noteras: 

I Bronorm 76 uppdelas laster i vanliga och exceptionella laster. Dessa 
laster summeras för farligaste inverkan med avseende på grundtryck, 
resultantläge och glidning, till vanliga resp. exceptionella lastkom
binationer där ingen hänsyn tas till lastens variation i tiden. 
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Införandet av partialkoefficientmetoden i Bronorm 88 innebär att varje 
last tilldelas ett dimensionerande värde ~y ~• där Q,_ är lastens 
karakteristiska värde,~ en reduktionsfaktor som tar hänsyn till 
lastens tidsvariation och yen partialkoefficient för att erhålla 
erforderlig säkerhet mot brott, sättningar etc. I Bronorm 88 redovisas 
~ och y som en lastkoefficient ~y. 

Geokonstruktioner skall enligt Bronorm 88 kontrolleras med avseende på 
grundbrott, resultantläge, glidning och sättningar. Grundbrott och 
glidning kontrolleras i brottgränstillståndet för lastkombination IV, 
där högst fyra variabla laster medtas, varvid en av dessa ges ett 
tillskott 1,50-~y. Dessutom skall grundbrott och glidning även kon
trolleras för lastkombination VIII som avser olyckslast. Resultantläge 
och sättningar kontrolleras i bruksgränstillståndet för lastkom
bination V:A, som är huvudbelastningsfall, respektive lastkombination 
V:B, som avser långtidslast. 

För att reducera antalet variabler i denna konsekvensanalys har jord
tryck beräknade enligt BN 76 också använts vid beräkning enligt BN 89. 
Ingen hänsyn tas således till jordtrycksökning av packning. 

För bestämning av sättningsgivande last har för BN 76 valts vanligt 
lastfall och för BN 89 lastfall V:B i BN 88 med en ändrad lastkoeffi
cient ~ y = 0,03 för variabla laster i stället för 0,3 som normalt 
används i bruksgränstillstånd vid tex sprickviddsberäkningar. 

En jämförelse mellan de i Tabell 6 angivna dimensionerande lastvärdena 
visar: 

att lastvärdena för vertikalkomposanten S i de flesta fall blir• 
väsentliga större enligt BN 89. 

V 

• att motsvarande lastvärden för horisontalkomposanten parallellt 
bron kan bli såväl större som mindre än enligt BN 76. 

• att lastvärdena för vertikalkomposanten i bruksgränstillstånd i 
tre fall är mindre enligt BN 89. 

För att ytterligare belysa några skillnader mellan BN 76 och BN 88 
visas nedan ett exempel på en lastnedräkning för en stödmur. 
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/I/ :;'i. 

Beräkningsförutsättningar: 

BN 76 BN 88 

Vilojordtryckskoefficient 0,47 0,43 
Egentyngd - jord 19 kN/m3 18 kN/m3 

Egentyngd - betong 24 kN/m3 24 kN/m3 

Överlast 20 kN/m3 20 kN/m3 

Lastkoefficient - jordtryck 1,0 1,4 
Lastkoefficient - egentyngd 1,0 1,05/0,95 
Lastkoefficient - överlast 1,0 1,5 

Resultat: 

Tabell 7. Tabell över dimensionerande lastvärden enligt BN 76 
och BN 89 

Max V, min H enheter; kN/m, kNm/m 

Punkt Lasteffekt Bronorm 76 Bronorm 88 

komb. IV komb. V:A komb. V:B 

A V 340,7 368,0 323,0 308,0 

H -106, 8 -136,4 -101, 9 -90,4 

M 439,3 439,4 414,8 406,7 
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Resultat: 

Min V, min H enheter; kN/m, kNm/m 

Punkt Lasteffekt Bronorm 76 Bronorm 88 

komb. IV komb. V:A komb. V:B 

A V 290,7 265,0 265,0 265,0 

H -106,8 -136,4 -101,9 -90,4 

M 326,8 220,0 296, 7 322,3 

2.4 Beräkningsmetoder 

Vid dimensioneringen har de ingående lasterna enligt avsnitt 2.3 an
vänts. Där angivna laster utgår från projekterade plattdimensioner. 
Någon justering av vertikallasten till följd av eventuellt ändrad 
plattdimension har ej utförts. 

Beräkning enligt BN 76 

Vid beräkning av bärförmågan enligt BN 76 har formlerna i avsnitten 
03.224 och 03.225 använts för friktions- respektive kohesionsjord med 
korrektionsfaktorer enligt 03.226 och 03.227 i BN 76. Dvs 

qtill= k b [ yu (1-0, 3 T) + y ö-~ ( 1 + 0, 1 ~ ) ] · ( 1- ; ) 2 · ( 1-1, 5 tana) 

för friktionsjord och 

5 c D 
q = - (1+0 2 - ) ( 1+0,2 ~)

1 
+ v5 D ] · (1-1,2 ~)till F ' b[ C 

för kohesionsjord där 

qtill = tillåtet grundtryck i kPa 

b = grundplattans effektiva bredd 

1 = grundplattans effektiva längd 

D = grundläggningsdjup 

= jordens tunghet i kN/m3 i medeltal under grundläggningsyu 
nivån intill djupet 2b 

jordens tunghet i kN/m3 i medeltal över grundläggningsnivånyö = 
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k = bärighetskoefficient för friktionsjord enligt Tabell 1. 

F = säkerhetsfaktor, normalt 2,2 
C 

c = jordens skjuvhållfasthet i kPa 

H = kraftresultantens horisontala komposant 

V = kraftresultantens vertikala komposant 

a = markens lutningsvinkel 

D D
Om - > 2,5 har uttrycket (1 + 0,2 b) satts= 1,5

b 

Ovanstående bärighetsformel för friktionsjord kan ej användas om 
markens lutning överstiger ca 33° då korrektionskoefficienten för 
lutande markyta går mot 0. När markytans lutning varit större än 0/2 
har därför markytans lutning ändrats till 0/2 enligt exempel i Fig 3. 

natur[i -----
markyta 

Figur 3. Exempel på modifiering av slänt vid marklutning större än 0/2 

Med den föreslagna ändringen erhålls också möjlighet till direkt jäm
förelse med förutsättningarna för den allmänna bärighetsekvationen som 
använts enligt BN 89. 

Försök har också gjorts att kontrollberäkna stabiliteten för plattan i 
slänt med VV datorprogram SMD. Enligt uppgift sker sådan kontroll 
normalt meds k logaritmiska spiraler. Sådan kontroll har ej utförts i 
denna studie. Vid bärförmågeberäkning med SMD eller logaritmiska spi
raler tas ingen hänsyn till ändyteeffekter. 

Kontroll av risken för stjälpning har utförts enligt BN 76 avsnitt 
03.229. 

Kontroll med hänsyn till risken för glidning har utförts enligt BN 76 
avsnitt 03.23. 
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Sättningsberäkning för bro dimensionerad enligt BN 76 har utförts för 
den "effektiva" plattan för vanligt lastfall. Beräkning av spännings
fördelningen i jorden under plattan har gjorts med 2:1-metoden medan 
tillskottsspänningar av anslutande bank beräknats med Steinbrenners 
metod. Materialparametrar har valts enligt beskrivning i kap 2.2. Här
igenom erhålls en jämförelsemöjlighet med beräkningsresultaten enligt 
BN 89. Någon uppdelning av sättningarna i tiden med hänsyn till 
lastens förändring med tiden har ej utförts. 

Differenssättningar enligt BN 76 har beräknats dels som skillnaden 
mellan beräknade värden för närliggande stöd dels som hälften av det 
största beräknade värdet hos närliggande stöd. 

Beräkning enligt BN 89 

Dimensionering enligt BN 89 har utförts enligt NR och Ytgrundlägg
ningshandboken. Vid val av partialkoefficienter har såväl max- som 
minvärden i NR:s tabeller valts för att få fram det intervall inom 
vilket dimensionerande värden på bärförmåga och deformationer skulle 
komma att ligga vid en verklig dimensionering. 

Den dimensionerande vertikala bärförmågan R har således bestämts
vd

enligt: 

R = -
1 

(A c' N s +A q' N s + 0 5 A y'b N s )
vd YRd ef d cd cd ef d qd qd ' ef d ef yd yd 

där 

A effektiv plattarea bef lefef 

c' kohesionsparameter för dränerad skjuvhållfasthet,
d 

dimensioneringsvärde 

N
cd 

N dimensionslösa bärighetsfaktorer dimensioneringsvärden
qd 

N
yd 

q' lägsta effektiva vertikalspänning på grundläggningsnivån vid 
d 

sidan av plattan 

y' effektiv tunghet hos jorden under fundamentet, 
medelvärde inom djupet 0,5 b

ef 

förekommande korrektionsfaktorer, dimensionerande värden 
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partialkoefficient som beaktar beräkningsmodellens osäkerhet. 
~Rd har i denna analys satts till 1,0. 

För en ren friktionsjord kan c~ med god approximation försummas (c'd=O). 
För en överkonsoldierad lera kan c' sättas till 0,03 o' medan 0k' 

k 
O 

ek
sätts till 300 . Om mer exakt värde erfordras maste triaxial- eller 
skjuvförsök utföras. 

Bärighetsfaktorerna N , N och N väljs enligt Tabell 3:2 med 
. a· . CQ qg d ~ 1edning av 1mens1oner1ngsvar e~ f~g jordens inre friktionsvinkel 0' 

d
enligt kap. 1. 

Respektive term i uttrycket ovan har korrigerats med korrektions
faktorer för avvikelser från en centriskt belastad, långsträckt platta 
enligt Ytgrundläggningshandboken. Sålunda har korrigering utförts för: 
plattans form, inverkan av hållfasthet hos jorden över grundläggnings
nivån, lutande last samt lutande markyta. Dessutom har bärförmågan vid 
grundläggning på lager med begränsad mäktighet beräknats enligt hand
boken. 

Även i detta fall har slänten modifierats enligt Fig 3 ovan eftersom 
korrektionsfaktorn för lutande markyta normalt ej anses tillämplig vid 
brantare slänt än 0/2. 

Även enligt BN 89 har försök gjorts att kontrollera bärförmågan med 
SMD. Det har dock visat sig att programmet inte är tillförlitligt vid 
de stora horisontallasterna som förekommer vid landfästen. 

Kontroll av risken för stjälpning har ej utförts vid dimensionering 
enligt BN 89 eftersom hänsyn härtill tas vid dimensionering med all
männa bärighetsformeln. 

Kontroll med hänsyn till glidning har utförts enligt ytgrundläggnings
handboken. 

Sättningsberäkning för bro enligt BN 89 har utförts för den effektiva 
arean på plattan utom vid rotationsstyv platta då spänningstillskotten 
beräknats för hela plattan enligt BN 88 kap 32.512. Beräkningen har 
utförts med bruksgränstillståndslasten dock med endast 3% av trafik
lasten. Spänningsberäkningen i jorden har utförts på samma sätt som 
enligt BN 76 och materialparametrar har valts enligt kap 2.2 

För att kunna ta hänsyn till effekten av en lägre modul vid lasten 
över 2/3 Rvd har en särskild beräkning utförts av en fiktiv bär
förmåga motsvarande förutsättningarna vid sättningsgivande last. 
Härvid har lastresultantens riktning bibehållits. 
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Differenssättningar enligt BN 89 har beräknats på tre olika sätt: 

1. sättningsskillnadstillskottsmetoden 
2. prepartialkoefficientmetoden 
3. postpartialkoefficientmetoden 

Enligt metod 1 skall till de direkt beräkningsbara skillnaderna i 
sättningarna beroende av tex olikheter i djup, plattstorlek och 
grundtryck läggas ett tillskott, som beror av de oförutsebara varia
tioner i jorden. Detta tillskott kan uppskattas med ledning av Tabell 
6 enligt Wennerstrand (1990). 

Tabell 6. Kvot av sättningsskillnadstillskott och beräknad 
medelsättning enligt Wennerstrand (1990) 

Typ av grundplatta Lera Friktionsmaterial 

Enskilda plattor under pelare 0,2 - 0,4 0,4 - 0,8 
Sulor under bärande väggar och 0,1 - 0,2 0,2 - 0,4 
samverkande hel bottenplatta 

Enligt metod 2 läggs partialkoefficienten ym på karakteristiska 
värden enligt NR dvs normalt: 

Den dimensionerande differenssättningen (~sd) erhålls således som 
skillnaden mellan två beräknade dimensionerande sättningar, sdl' sd

2 

Enligt metod 3 beräknas differenssättningen genom att den 
karakteristiska sättningen, skl och sk beräknas varefter

2
det större sättningsvärdet belastas med y . Således: 

m 

~s = y s - s
d m kl k2 

där 
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3.1 BRO ÖVER JÄRNVÄG I MALMSLÄTI 

3.11 Brobeskrivning 

Nuvarande vägbro över Jarnvägen i Malmslätt ska ersättas med en 
trespanns plattgrundlagd pinnabro. Den nya bron ska placeras på 
samma plats som den nuvarande, se Figur 3.1.1. 

Broprojekteringen har utförts av Centerlöf & Holmberg, ar
betsnummer 10654. Den totala brolängden är 40,2 m. Spannlängder 
är 9,5, 18,2 och 9,5 m. Dimensioneringen är utförd enligt BN 76 
och har givit följande plattdimensioner: 

Stöd 1 och 4 = 2,8 * 7,5 m2 

2Stöd 2 och 3 = 2,8 * 7,5 m 

3.12 Grundförhållanden 

Den geotekniska undersökningen har utförts av SJ Banavdelningen, 
ärendenr BBG 88/041, år 1988. Ur denna citeras: 

"Bron är belägen inom ett större stråk av isälvsavlagringar. 
Jordlagren består i huvudsak av sand och sandigt grus med 
ytliga moränpålagringar. Provtagningen i stöd 2 med skruv
provtagare till djupet 3,2 m under markytan, visar att jorden 
här utgörs av sand med mullinslag till ca 1 m djup. Därunder 
till ca 2 m djup är avlagringen finare skiktad av frostaktiv 
finsand och siltig finsand och underlagras till provtagnings
stopp av grusig sand. 

Sonderingarna i stöd 1 och 4 visar att ner till omkring nivån 
+85,0 m är jordlagren relativt löst lagrade, därefter ned mot 
sondstopp är jorden mycket fast lagrad. Sonderingarna i mellan
stöden 2 och 3 visar att ner till omkring nivån +82,0 m är jord
lagren relativt löst lagrade, därefter ned mot sondstopp är 
jordlagren mycket fasta. 

De på förslagsritning 1 redovisade grundläggningsnivåerna för 
respektive stöd 1 och 4 = +84,0 och stöd 2 och 3 = +81,4 medger 
grundläggning med platta på jord enligt VV bronorm (-76} för 
sand med k=10. 

Något grundvatten har inte kunnat observeras inom provtagnings
djupet under undersökningstiden. 

Utdrag ur geoteknisk profil, se Figur 3.1.2. 
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3.13 Dimensioneringsförutsättningar, laster, utförda beräkningar 

STÖD 1 OCH 4 

BRONORM 76 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Halmberg. 

Exceptionellt lastfal: V=2525 kN H = 1184 kN H = 189 kN 
(Dim. bärighet) 

p V 

M = -2033 kNm M = 597 kNm 
p V 

Vanligt lastfall: V=4290 kN H = 476 kN H = 0 

(Dim. sättning) 
p V 

M = -706 kNm M = 1870 kNm 
p V 

V= vertikallast H = horisontallast 

M = moment parallellt M = moment vinkelrätt 
p 

väglinjen 
V 

väglinjen 

Beräkningsförutsättningar 

y = 18 kN/m3 

E = 60 Mpa 

Tillåtet grundtryck har beräknats utifrån angivet k-värde {=10) 
och begränsning av största tillåtna grundtryck på effektiva 
plattarean till maximalt 350 kPa enligt BN 76 kap. 03.224 och 
kap 03.226. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har beräknats utifrån 
formel för tillåten grundpåkänning enligt BN 76 kap. 03.224 och 
kap 03 .226. 

Kontroll av risken för stjälpning har utförts enligt BN 76 kap. 
03.229. 

Kontroll med hänsyn till risken för glidning har utförts enligt 
BN 76 kap. 03.23. 

Förbelastning av tillfartsbankarna har antagits och de ger 
därför inget tillskott till sättningarna. 
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Totalsättningen har beräknats för vanligt lastfall, och utifrån 
moduler enligt ovan. 

BR0N0RM 89 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

Brottgränstillstånd 

Lastfall: V=5346 kN H = 345 kN H = 93 kN 
p V 

M = -704 kNm M = 2991 kNm 
p V 

Lastfall: V=2908 kN H = 1340 kN H = 93 kN 
p V

(Dim.) 
M = -1884 kNm M = 845 kNm 

p V 

Lastfall: V=1995 kN H = 678 kN H = 20 kN 
p V 

M = -1052 kNm M = 664 kNm 
p V 

Bruksgränstillstånd 

Lastfall: V=3345 kN H = 360 kN H = 6 kN 
p V

(Dim. ) 
M = -888 kNm M = 80 kNm 

p V 

Lastfall: V=2837 kN H H = 6 kN 
p = 675 kN V 

M = -1107 kNm M = 47 kNm 
p V 

Lastfall: V=2618 kN H = 372 kN H = 1 kN 
p V 

M = -779 kNm M = 15 kNm 
p V 

Beräkningsförutsättningar 

y = 18 kN/m3 

= 42°0k 
= 1,1 resp 1,3ym0 
= 1,3 resp 1,6ymE 
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Säkerhetsklass 3. Geoteknisk klass 2. För dimensioneringen har 
den mycket fast lagrade friktionsjorden antagits ha 42° frik
tionsvinkel (karakteristisk friktionsvinkel). Dimensioneringen 
har utförts för partialkoefficienten 1,1 och 1,3 med avseende på 
friktionsvinkeln samt 1,3 och 1,6 med avseende på elasticitets
modulen. Den senare har utvärderats med hjälp av Tabell 2, kap. 2. 

För att kunna använda allmänna bärighetsformeln har slänten mo
difierats enligt kap 2.4. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. 

Kontroll med hänsyn till risken för glidning har utförts enligt 
Ytgrundläggningshandboken. 

Karakteristiska och dimensionerande sättningar samt sättnings
differenser har beräknats utifrån moduler enligt ovan. 
Förbelastning av tillfartsbankarna har antagits och de ger 
därför inget tillskott till sättningarna. 

Differenssättningen har beräknats enligt 3 olika metoder, nämli-
gen prepartialmetoden, postpartialmetoden och metoden med sätt-
ningsskillnadstillskott, se kap 2.3. 

STÖD 2 OCH 3 

BRONORM 76 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Halmberg. 

Exceptionellt lastfall: V=3738 kN H = 12 kN H = 17 kN 
p V 

M = 1139 kNm M = 357 kNm 
p V 

Vanligt lastfall: V=6052 kN H = 180 kN H = 0 
p V

(Dim. bärighet) 
(Dim. sättning) M = 515 kNm M = 2655 kNm 

p V 
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y = 18 kN/m3 

E = 60 Mpa 

Tillåtet grundtryck har beräknats utifrån angivet k-värde (=10), 
och begränsning av största tillåtna grundtryck på effektiva 
platt- arean till maximalt 350 kPa enligt BN 76 kap. 03.211. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har beräknats utifrån 
formel för tillåten grundpåkänning enligt BN 76 kap. 03.224 och 
kap. 03.226. 

Kontroll av risken för stjälpning har utförts enligt BN 76 kap. 
03.229. 

Kontroll med hänsyn till risken för glidning har utförts enligt 
BN 76 kap. 03.23. 

Förbelastning av tillfartsbankarna har antagits och de ger 
därför inget tillskott till sättningarna. 

Totalsättningen har beräknats för vanligt lastfall, och utifrån 
moduler enligt ovan. 

BRONORM 89 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Halmberg. 

Brottgränstillstånd 

Lastfall: V=7568 kN H = 169 kN H = 47 kN 
p V

(Dim. ) 
M = 367 kNm M = 3390 kNm 

p V 

Lastfall: V=4972 kN H = 10 kN H = 47 kN 
p V 

M = 1153 kNm M = 1073 kNm 
p V 

Lastfall: V=3310 kN H = 210 kN H = 14 kN 
p V 

M = 519 kNm M = 245 kNm 
p V 

Lastfall: V=4745 kN H = 595 kN H = 47 kN 
p V 
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Lastfall: V=4745 kN H = 595 kN H = 47 kN 
p V 

M = -621 kNm M = 946 kNm 
p V 

Bruksgränstillstånd 

Lastfall: V=4997 kN H = 166 kN H = 3 kN 
p V

(Dim.) 
M = 380 kNm M = 75 kNm 

p V 

Lastfall: V=4620 kN H = 222 kN H = 3 kN 
p V 

M = 597 kNm M = 53 kNm 
p V 

Lastfall: V=3862 kN H = 318 kN H = 1 kN 
p V 

M = 270 kNm M = 11 kNm 
p V 

Lastfall: V=4018 kN H = 395 kN H = 3 kN 
p V 

M = 50 kNm M = 47 kNm 
p V 

Beräkningsförutsättningar 

y = 18 kN/m3 

= 42°0k 
= 1,1 resp 1,3ym0 
= 1,3 resp 1,6ymE 

Säkerhetsklass 3. Geoteknisk klass 2. För dimensioneringen har 
den mycket fast lagrade friktionsjorden antagits ha 42° frik
tionsvinkel (karakteristisk friktionsvinkel). Dimensioneringen 
har utförts för partialkoefficienterna 1,1 och 1,3 med avseende 
på friktionsvinkeln samt 1,3 och 1,6 med avseende på elastici
tetsmodulen. Den senare har utvärderats med hjälp av Tabell 2, 
kap. 2. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 
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Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. 

Kontroll med hänsyn till risken för glidning har utförts enligt 
Ytgrundläggningshandboken. 

Karakteristiska och dimensionerande sättningar samt sättnings
differenser har beräknats utifrån uppskattade moduler. Förbe
lastning av tillfartsbankarna har antagits och de ger därför inget 
tillskott till sättningarna. Differenssättningen har beräknats 
enligt 3 olika metoder, nämligen prepartialmetoden, postpartial
metoden och metoden med sättningsskillnadstillskott, se kap 2.3. 

3.14 Beräkningsresultat 

Se Tabell 3.1.1 nedan. 

I Tabell 3.1.2 finns en mer detaljerad resultattabell. 

STÖD 1 OCH 4 

BRONORM 76 

Erforderlig teoretisk plattstorlek mht bärförmågan är 3,5 x 7,5 m2 • 

Totalsättningen blir då 10 mm. 

BRONORM 89 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan blir, beroende på valet 
m2av partialkoefficient, 3,5 x 8,0 eller 4,5 x 8,7 m2 • 

Den karakteristiska sättningen utan hänsyn till bankens inverkan 
varierar mellan 3 och 6 mm, beroende på val av partialkoefficient. 
Motsvarande dimensionerande sättning varierar mellan 4 och 9 mm. 

STÖD 2 OCH 3 

BRONORM 76 

Dimensionerande för plattstorleken blir max tillåtet grundtryck 
mht sättning. 

Erforderlig teoretisk plattstorlek blir 2,8 x 7,5 m2 • 
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Tabell 3.1.1 ÖVERSIKTLIG RFSULTA'ITABELL - MALMSLÄ'IT 

Brottgränstillstånd 

BN 89 
BN 76 y = 1 1 y = 1 3m(ZI ' m(ZI ' 

STÖD 1 V/H 2525/1184 2908/1340 2908/1340 

BxL 3,5x7,5 3,5x8,0 4,5x8,7 

STÖD 2 V/H 3738/12 7568/169 7568/169 

BxL 1,9x7,5 1,5x6,7 2,1x7,5 

Bruksgränstillstånd 

BN 89 
BN 76 y = 1 1 y = 1 3m(ZI ' mo ' 

STÖD 1 V/H 4290/476 3345/360 3345/360 

BxL 3,5x7,5 3,5x8,0 4,5x8,7 

STÖD 2 V/H 6052/180 4997/166 4997/166 

BxL 2,8x7,5 2,8x7,5 / 2,5 X 7,5* 3,5x7,5 

'{mE=1,3 '{mE=1,6 '{mE=1,3 '{mE=l,6 
Sättning(mm) 

Stöd 1 sättn 10 6 8 9 3 4 5 

Stöd 2 sättn 13 9/11 11/14 14/17 7 10 12 

Diff. sättn. (mm) 

Prepartial - 7 5 - 6 7 

Postpartial - 8 9 - 7 9 

Sättn.skilln. 9 7 7 

* 2,8x7,5 gäller för ymE=l,3 och 2,5x7,5 gäller för ymE=1,6 
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BRONORM 89 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan blir, beroende på valet 
m2 m2av partialkoefficient, 1,5 x 6,7 eller 2,1 x 7,5 . 

Den karakteristiska sättningen utan hänsyn till bankens inverkan 
varierar mellan 12 och 17 mm, beroende på val av partialkoeffi
cient. Motsvarande dimensionerande sättning varierar mellan 15 
och 27 mm. 

Differenssättningen mellan stöd 1(4) och 2(3) varierar mellan 4 
och 15 mm. På grund av att differenssättningen överstiger 10 mm 
måste plattstorleken ökas, i detta fall för stöd 2(3). De slut
liga plattdimensionerna blir följande. 

Stöd 1 Stöd 2ym 
B X L (m) B X L (m)

0 E 

1,1 1,3 3,5 X 8,0 2,5 X 7,5 
1,6 3,5 X 8,0 2,8 X 7,5 

1,3 1,3 4,5 X 8,7 3,5 X 7,5 
1,6 4,5 X 8,7 3,5 X 7,5 

3.15 Kommentarer och synpunkter på resultatsammanställningen 

Vid jämförelse mellan de dimensionerande plattstorlekarna, mht 
bärigheten, enligt BN 76 och BN 89 kan man notera att för stöd 
1(4) krävs mellan 33 och 86% större platta för BN 89, beroende 
på val av partialkoefficient. För stöd 2(3) blir enligt BN 89 
plattstorleken 42% mindre eller 11% större än enligt BN 76. 

Plattorna har först enligt BN 89 dimensionerats för att uppfylla 
kravet på bärighet. Därefter har en kontroll utförts av sätt
ningsdifferensen. Det visade sig då att sättningsdifferensen 
mellan stöd 1 och 2 blev större än 10 mm varför stöd 2 som hade 
de största sättningarna fick förstoras upp. 

En av anledningarna till att stöd 1(4) blir så stora är att 
slänten har modifierats. Därmed har grundläggningsdjupet blivit 
mindre, vilket i hög grad påverkar beräkningen av bärigheten. 

För den aktuella bron är sättningsdifferensen dimensionerande 
och detta leder till att plattorna för stöd 2(3) blir mellan 11 
och 47% större enligt BN 89, beroende på val av partialkoeffici
ent. 
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Eftersom släntlutningen i detta fall överstiger ~/2 har en modi
fierad slänt använts både för beräkning enligt BN 76 och BN 89, 
för att få en uppskattning av plattdimensionerna. Dessa har 
sedan kontrollerats med en stabilitetsberäkning enligt VV:s da
torprogram SMD. Det har dock visat sig vara svårt att få fram 
rimliga resultat. 

Tillgängliga formler för hänsynstagande till lutande markyta är 
således inte helt tillämpliga varför modifieringen av stöden 
måste göras om enligt ovan. Sannolikt underskattas bärförmågan 
genom detta förfarande. Hur stor underskattningen blir är dock 
svårt att säga. 
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KONSEKVENSANALYS, BRONORM 89 

3.2 BRO ÖVER JÄRNVÄG I HALMSTAD 

3.21 Brobeskrivning 

Bron som idag är byggd är en betongbro av typ trespanns 
plattgrundlagd pinnabro, se Figur 3.2.1. Bron är belägen på 
väg 117 mellan Halmstad och Markaryd. 

Den totala brolängden är drygt 48 m och mittspannet över SJ 
har en fri spännvidd på 17 m. 

Bron är grundlagd med plattor på packad fyllning på lera. 

Broprojekteringen har utförts, år 1989, av konsultfirman 
Centerlöf & Holmberg. Dimensioneringen har utförts enligt 
BN-76 och givit följande plattdimensioner: 

stöd 1 och 4 = 2,8 * 8,0 m2 

stöd 2 och 3 = 3,6 * 8,0 m2 

3.22 Grundförhållanden 

Den geotekniska undersökningen har utförts av Geokonsult 
Rydström-Stjärnkvist AB år 1987. 

Från det geotekniska utlåtandet citeras följande beträffande 
geoteknisk bedömning och grundläggning: 

"Geologiskt byggs marken inom vägföretaget upp av mycket 
f~s! ~c~ ~r~f!i~t_ö~eEk~n~oliQeEaQ ~l~clall~r~ till stort 
djup. . ........... . 

Den nya bron grundläggs med El~t!OE på ~o~pEi~eEaQe 
~r~SQY~OE av bärlagergrus enligt förslagsritning nr 5:2. 
Packningen utförs enligt BYA kap. 4:12. Vid beräkning av 
tillåtet grundtryck på leran sätts c = 85 kPa. Grundtrycket 
på leran maximeras dock med hänsyn till sättningarna till-
250 kPa. Sättningarna blir då med E = 40 MPa intill 4 m 
djup-och därunder 30 MPa mindre än 15 mm och uppkommer 
momentant allt eftersom belastningarna påförs. 
Differenssättniningarna bedöms inte överstiga 10 mm. 

Vid beräkning av !ill!t~t_gEu~d!ryc~ Eå_gEu~dyn~r~a_s~t!s_k 
=_9 ~c~ gm~x_=_4~0_k~a. Med lastspridning enligt 
2:1-metoden i gruset får emellertid ln!e_o~a~ ~n~i~e! 
~rundtryck_på leran överskridas." 

Utdrag ur geoteknisk plan och profil se Figur 3.2.2 och 
3.2.3. 
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3.23 Dimensioneringsförutsättningar, laster 
utförda beräkningar. 

STÖD 1 OCH 4 

BRONORM 76: 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

exceptionellt lastfall: V=4800 kN Hp=1060 kN Hv=245 kN 
(dimensionerande) Mp=-1320 kNm Mv=2840 kNm 

exceptionellt lastfall: V=3620 kN Hp=1060 kN Hv=90 kN 
MP=-1450 kNm Mv=60 kNm 

V =vertikallast 
H =horisontallast 
MP=moment parallellt väglinjen 
Mv=moment vinkelrät väglinjen 

Beräkningsförutsättningar 

y=l9 kN/m3 

c=85 kPa 
E=40/30 Mpa 

Tillåtet grundtryck på grusfyllningen har beräknats utifrån 
angivet k-värde (=9) och med begränsning av största tillåtna 
grundtryck på effektiva plattarean till maximalt 450 kPa. 

Tillåtet grundtryck på leran har beräknats utifrån angivet 
~-värde, 85 kPa, hos leran och med begränsning av största 
tillåtna grundtryck med hänsyn till sättningar till maximalt 250 
kPa. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har beräknats utifrån 
formler för tillåten grundpåkänning enligt BN 76 kap 03.224 
03.225 och 03.226. 

Totalsättningen har beräknats. 
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BRONORM 89: 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

Brottgränstillstånd 

lastfall: V=5826 kN Hp=623 kN Hv=239 kN 
Mp=-199 kNm Mv=3432 kNm 

lastfall: V=3523 kN H
0 
=617 kN Hv=l 7 kN 

M-=-419 kNm Mv=l30 kNmp 

lastfall: V=3664 kN HP=939 kN Hv=0 
Mp=-363 kNm Mv=0 

lastfall: V=4476 kN HP=657 kN Hv=l32 kN 
Mp=-406 kNm Mv=l 7 4 3 kNm 

lastfall: V=5489 kN HP=645 kN Hv=239 kN 
(dimensionerande) Mp=-331 kNm Mv=3 4 32 kNm 

V= dimensionerande vertikal last 
H= dimensionerande horisontal last 

Bruksgränstillstånd 

lastfall: V=3897 kN Hp=507 kN Hv=8 kN 
(dimensionerande) Mp =-239 kNm Mv=90 kNm 

lastfall: V=3631 kN HP=508 kN Hv=l kN 
Mp =-27 4 kNm Mv=27 kNm 

lastfall: V=3340 kN Hp=528 kN Hv=l kN 
Mp =-312 kNm Mv=ll kNm 

lastfall: V=3678 kN Hp=518 kN Hv=8 kN 
Mp =-273 kNm Mv=84 kNm 

Beräkningsförutsättningar 

y=l9 kN/m3 

<h=37o 
ck=85 kPa 
Ek=4 0/3 0 Mpa 
Ym~=l,l resp 1,3 
Ymc=l,6 resp 2,0 
YmE=l,0 1,3 resp 1,6 

För dimensioneringen har friktionsvinkeln för de packade 
grusdynorna antagits ha 37° friktionsvinkel (karakteristisk 
friktionsvinkel). Dimensioneringen har utförts för 
partialkoefficienterna 1,1 och 1,3 med avseende på 

SGI Varia 348



friktionsvinkeln och för partialkoefficienterna 1,6 och 2,0 med 
avseende på skjuvhållfastheten samt 1,0 1,3 och 1,6 med avseende 
på elasticitetsmodulen. Skjuvhållfastheten och 
elasticitetsmodulen har hämtats från det geotekniskt utlåtandet. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. 

Karakteristiska- och dimensionerande sättningar samt 
sättningsdifferanser har beräknats. 

Sättningsdifferenserna har beräknats enligt 3 olika metoder, 
nämligen prepartialmetoden, postpartialmetoden och 
sättningsskillnadstillskottmetoden, se kap 2.3. 

STÖD 2 OCH 3 

BRONORM 76: 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

vanligt lastfall: V=5430 kN Hp=-127 kN Hv=l69 kN 
(dimensionerande) Mp=1800 kNm Mv=2400 kNm 

exceptionellt lastfall: V=5290 kN Hp=-180 kN Hv=250 kN 
Mp=2620 kNm Mv=3490 kNm 

Beräkningsförutsättningar 

y=l9 kN/m3 

c=85 kPa 
E=40/30 Mpa 

Tillåtet grundtryck på grusfyllningen har beräknats utifrån 
angivet k-värde (=9) och begränsning av största tillåtna 
grundtryck på effektiva plattarean till maximalt 450 kPa. 

Tillåtet grundtryck har beräknats utifrån angivet l-värde, 85 
kPa, hos leran och med begränsning av största tillåtna grundtryck 
med hänsyn till sättningar till maximalt 250 kPa. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har beräknats utifrån 
formler för tillåten grundpåkänning enligt BN 76 kap 03.225 och 
kap 03.226. 
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BRONORM 89: 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

lastfall: V=6723 kN Hp =-343 kN Hv=145 kN 
MP=3191 kNm Mv=4166 kNm 

V= dimensionerande vertikal lasteffekt 
H= dimensionerande horisontal lasteffekt 

Bruksgränstillstånd 

lastfall: V=4405 kN Hp =-112 kN Hv=-72 kN 
MP=ll0 kNm Mv=86 kNm 

Beräkningsförutsättningar 

y=l9 kN/m3 

ck=85 kPa 
Ek=40/30 Mpa 
Ymc=l,6 resp 2,0 
YmE=l,0 1,3 resp 1,6 

Dimensioneringen har utförts för partialkoefficienten 1,6 och 2,0 
med avseende på skjuvhållfastheten samt 1,0 1,3 och 1,6 med 
avseende på kompressionsmodulen. Skjuvhållfastheten och 
elasticitetsmodulen har hämtats från det geotekniskt utlåtandet. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. 

Karakteristiska- och dimensionerande sättningar samt 
sättningsdifferanser har beräknats. 

Sättningsdifferenserna har beräknats enligt 3 olika metoder, 
nämligen prepartialmetoden, postpartialmetoden och 
sättningsskillnadstillskottmetoden, se kap 2.3. 

3.24 Beräkningsresultat 

Se översiktlig resultattabell, Tabell 3.2.1 nedan. Endast 
dimensionerande lastfall redovisas. 

Tabell 3.2.2 är en mer detaljerad resultattabell. 
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Tabell 3.2.1 ÖVERSIKTLIG RESULTATIABELL - HALMSTAD 

Brottgränstillstånd 

BN 89 
BN 76 y = 1 1 y = 1 3

mll) ' mll) ' 

STÖD 1 V/H 4800/1060 5489/645 5489/645 

BxL 3,2x8,0 2,9x8,0 4,0x8,0 

STÖD 2 V/H 5290/180 6723/343 6723/343 

BxL 3,6x8,0 3,6x8,0 4,3x8,5 

Bruksgränstillstånd 

BN 89 
BN 76 = 1,1 / y = 1,6 = 1,3 I y = 2,0ymll) mc Ym0 mc 

STÖD 1 V 4800 3897 3897 

BxL 3,2x8,0 5,5x8,5 6,0x8,5 

STÖD 2 V 5430 4405 4405 

BxL 3,7x8,0 3,6x8,0 4,3x8,5 

ymE=l,3 ymE=l,6 YmE=l,3 YmE=l,6 

Sättning(mm) 

Stöd 1 sättn 13 13 17 21 12 16 20 

Stöd 2 sättn 12 12 16 19 10 13 16 

Diff. sättn. (mm) 

Prepartial 1 2 3 4 

Postpartial 5 9 6 10 

Sät tn. skilln. 5 6 
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STÖD 1 OCH 4 

BRONORM 76 

Erforderlig teoretisk plattstorlek mht bärförmågan i grusdynorna 
är 3,2 * 8,0 m2 • Bärförmågan i den underliggande leran är ej 
dimensionerande. 

Begränsningen av grundtrycket ur sättningssynpunkt enligt i 
utlåtandet angivna största tillåtna grundtryck för lera och 
friktionsjord är ej dimensionerande. 

BRONORM 89 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan på blandad grund, 
grusdynor på lera, har bestämts med hjälp av en formel i 
Ytgrundläggningshandboken. Beroende på valet av 

m2partialkoefficient blir erforderlig plattstorlek 2,9 * 8,0 
eller 4,0 * 8,0 m2 • 

Grundplattan är förstorad för att innehålla kravet på tillåten 
differenssättning. Beroende på valet av partialkoefficient blir 
erforderlig plattstorlek 5,5 * 8,5 eller 6,0 * 8,5 m2 • 

Den karakteristiska sättningen utan hänsyn till bankens inverkan 
har för stöd 1 och 4 beräknats till 11 a 12 mm. Motsvarande 
dimensionerande sättning varierar mellan 16 och 21 mm beroende på 
val av partialkoefficienter. 

STÖD 2 OCH 3 

BRONORM 76 

Erforderlig teoretisk plattstorlek med hänsyn till bärförmågan 
leran är 3, 7 x 8,0 m2 • 

Begränsningen av grundtrycket ur sättningssynpunkt enligt i 
utlåtandet angivna största tillåtna grundtryck för lera och 
friktionsjord är ej dimensionerande. 

BRONORM 89 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. Beroende på valet av 
partialkoefficienter blir erforderlig plattstorlek 3,6 * 8,0 m2 

eller 4,3 * 8,5 m2 • 

Den karakteristiska sättningen utan hänsyn till bankens inverkan 
har för stöd 2 och 3 beräknats till 10 a 12 mm. Motsvarande 
dimensionerande sättning varierar mellan 13 och 19 mm beroende på 
val av partialkoefficienter. 

i 
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Sättningsdifferenserna mellan stöd 1 och 2 samt 3 och 4 som 
enligt ovan har beräknats enligt 3 olika metoder varierar mellan 
1 och 10 mm beroende på val av beräkningsmetod och val av 
partialkoefficienter. Ovanstående differenssättningarna avser 
sättningar efter förstoring av stöd 1. 

3.25 Kommentarer och synpunkter på resultatsammanställningen. 

Vid dimensionering enligt BN-89 har plattorna först 
dimensionerats för att uppfylla kravet på bärighet. Därefter har 
en kontroll utförts av sättningsdifferensen. 

För att uppfylla kravet på största tillåtna släntlutning för att 
få använda allmänna bärighetsformeln enligt BN-89 har det varit 
nödvändigt att modifiera släntutformningen, se kap 2.4. För att 
få jämförbara resultat har samma modifiering av slänten även 
gjorts för beräkningen enligt BN-76. Stabilitetsberäkningar har 
även gjorts med Vägverkets dataprogram SMD, dock utan att ha fått 
helt tillförlitliga resultat, se även kap 5. 

Tillgängliga formler för hänsynstagande till lutande markyta är 
således inte helt tillämpliga varför modifieringar av slänten 
enligt ovan måste göras. Sannolikt underskattas bärförmågan genom 
detta förfarande. Hur stor underskattningen blir är dock svårt 
att bedöma. 

Bärighetskontrollen har omfattat både kontroll av brott i enbart 
friktionsjord (grusbädden) och en tänkt djupare glidyta genom 
både friktionsjord och lera. Den farligaste glidytan är den som 
går genom både friktionsjord och lera. Det visade sig vara olika 
lastfall som är dimensionerande för brott i friktionsjord och 
brott i blandad jord. 

Anvisningar för bärighetskontroll enligt BN-76 vid grundläggning 
med platta på grusfyllning på lera saknas. Det kan vara på osäkra 
sidan att låta glidytan börja i grusfyllningens underkant. 

Vid kontroll av sättningsdifferensen visade det sig att 
differensen mellan stöd 1 och 2 blev större än 10 mm varför stöd 
1 som hade de största sättningarna fick förstoras upp. Enligt kap 
2 är kravet på största tillåtna sättningsdifferens för denna 
analys max 10 mm och att sättningsdifferensen ej är större än 
0,15 % av spännvidden (=17 mm). 

Vid differensberäkningarna har inte alla tänkbara 
lastkombinationer studerats utan endast minsta - minsta och 
största - största. 

Den största vertikallasten enligt BN 89 är för stöd 1 och 4 ca 
21% större än motsvarande last enligt BN 76 och för stöd 2 och 3 
motsvarande 24% större . 

Jämförs den dimensionerande plattstorleken enligt BN 76 och BN 89 
kan man notera att dimensionering enligt den senare ger 
dimensioner som är ca 100% till ca 199% av erforderlig dimension 
enligt BN 76 beroende på vilket stöd samt val av 
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partialkoefficienter. 

Uppdimensionering av plattorna med hänsyn till glidning, BN 76 
och BN 89, samt rotationskontroll enligt BN 76 är ej 
erforderligt. 

SGI Varia 348



FRl eR0BRE:0D 
8000 

TOTAL oROLANGD • 48514 
/ 

V 5W K 700'.J V5CD 
// // · 

BEF. MARKNIV:Å. 10 M +7,20
'"' ~ 

12.500 171'.J(X) 1Z5CO 

STÖD -f; 4 
E(::::-:= 2./.io kPo. 

6!:':, = '.323 l:Po. 

STÖD,21 3 

270 kPo 

'.349 kPci SEKTIOI\J D-1:> 

ELEVATION A-A 1,200 
FORESKRIFTER OCH ANVlSNiilGAR 

BESTÄMMELSER , 
ARBETET UTFöRS ENLIGT 1973 OCH 1968 t.RS STAT1'....!GA 
BETONGBESTl\MMELSER FöR BYGGNADSKONSTRUKTIONER (BFB, B5-
1973, UTGl\VA 2 1978, B6-1968. UTGJ\VA 2 1978 OCH B7-
1968) , STJ\LSYGGNADSNOP.M 70 UTGJ\VA 2. STBK-Nl, UTGJ\VA 2 
1978 OCH -N2, UTGJ\VA 2 1981. 1960 J\RS CEMENT
BESTl\MMELSER Bl, UTGJ\VA 2 1982 SAMT ENLIGT VV,S BRO
NORMER 1976 MED TILLÄGG ENLIGT T8 103A. 

TRAFIKBELASTNINGAR, 
BRON ÄR BERliliNAD FöR TRAFIKLAST ENLIGT 1975 ARS 
PROVISORISKA TRAFIKLASTSESTl\MMELSER FöR VXGBROAR 1975 
SAMT I öVRIGT ENLIGT 1960 ARS BELASTNINGSBESTl\MMELSER 
(SOU 1961,12) MED UNDANTAG AV KAP. 3,31 OCH 3,32. 
DESSUTOM GÄLLER VV, S BRONORMER 1976. 

GRUNDFöRHALLANDEN, 
SE "BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING. GEOTEKNIK" 
AV GEOKONSULT. DATERAD 1987-09-23. 

UPPRÄTTAD 

SKALL SKE MED MATERIAL MED EGENSKAPER 
MOTSVARANDE SAND. DEN PJ\FöRS SAMTIDIGT BAKOM BJ\DA 
KNDSTöDEN OCH PACKAS ENLIGT BYA -84 KAP. 4, 08. 03. KONER 
OCH SLÄNTER BRANTARE KN 1, 2 UTFöRS I MATERIAL MED EGEN
SKAPER MOTSVARANDE SAND. 

FIX, 
POLYGONPUNKT NR 
HöJD +10.270. 

22306 SEKT. 0/440 H 220 M. 

YTAVLOPP VID STöD 2 ANSLUTES 
TILL Jl\RNVl\GSDIKE MED MARK
AVLOPP ,SllO 

I 

I 
I 

I 

-·YTAVI..OPP VID STöD 3 ANSLUTES 
TILL SPOLBRUNN Pli DRÄN. MED 
MARKAVLOPPSRöR ~110 

X w 
g 
> 

VÄGPROFIL 

HöJDSYSTEM, 
RH 70. 

KOORDINATSYSTEM, 
HALMSTAD KOMMUNS HöJDSYSTEM. 

BEL)(GGNING, KöRBANA 
100 HAB 16 T 

60 HAB 12 T 
25MAB 4T 

GJUTASFALTISOLERING PA GLASFIBERVÄV ENLIGT VV ,S BRO
NORMER 1976, BILAGA 12-1-B OCH 12-1-C MED TILLÄGG 
ENLIGT VV PUBL. 1987,84 KAP 12.05. TB 121 TYP Il. 

RKCKE, 
PI\ KANTBALKAR ENLIGT VV RITNING NR 583,2S-l. -m. 

X ANGER AVVÄGNINGSDUBBAR ENLIGT VV 
NR 582,S-b. 

RITNING 

~POLERUNfJ ANGER YTAVLOPP ENLIGT VV 
□ NR 584,6G-I. (REV I). 

RITNING 

A /\... 

-1. 
KANTSTEN z.. 

A 

RITNINGSFöRTECKNING, 

10747 - 1 SAMMANST: :LLN ING . 
- 2 UNDERBYGGNAD. MATT. 
- 3 STöD I OCH 4. AP.MERING. 
- 4 STöD 2 OCH 3. ARMERlNG. 
- 5 öVERBYGGNAD • Ml\IT. 
- 6 SKYDDSTAK OCH SKYDDSNÄT. 
- 7 BROBANEPLAITA. ARMERING. 
- 8 VINGAR OCH i\NDSKKRMAR. ARMERING. 

f.1
,.S / 

GODKÄND 
.........NlU./2 .......... 
-. 1989 ·08· I 5 
Vlgverlu,t

A fefy r , 

*t--1'1<:l-SOtsJTE:LLT 

TILL SLM!T Y\D RUK 

CENTERLÖF & HOLMBERG 
Box 29, 20120 Malmö, Tel 040~706 80 

N 712 
VÄG 117 HALMSTAD - MARKARYD 
BRO ÖVER SJ I SEKT. 0/260 

SAMMAllSTÄLU!I N6 

Oc:O 
7363-51 

10747 

SGI Varia 348



D G 

•• 

)( 

. iO 
-.-i-.&'1. ..• _112 H10 .... -.... 

<· ')·<7 

-

' .. 

SGI Varia 348



i 

3. 

e,eo ovrn :,J I 
i 

"- i 
----------- ~ i 

15'v---- i 
e,ETl2.G2UNbVATTLN-I I!/ I ~, "'--;e,.:,r.ev. :,1 121m G-11 

. '\. i 

~ ' 

I m 
! 

Sl:r 

Fi~ 
~ 

1,/ 

87-01-Z:, 

10 
/,:, 51:.r 

'"" 
r:/M,,1 
f/&J/
kMu 

',/ 
87-01·2~ 

W, 

~I/ 

~ i-i-
I-'-' 
q= Q__ 

: 

l 

1
H2 H10 
5b' 

~~stI 

~"" 
~ 
~ 

i.,1 

I 

140 

•-m 

e-,..1!)1 

VATTEN~VOT ',-/ % 

20 ~c 60 

1 
I 

1 
I 

lt -

- ~ -----------

lt-

2.00 

~ 
I--+---' 
ci! 

i 
I 

' 

' 

I 
" 
' 

' 
' 

Le -

300 

k\5'.1)-

Lt -

L 

44 

4248 Le. -

~ : 

I l \ 
111 

L 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

r,v j 

I 

I 
I 
I 
l 
I 

I 

i\ 
L!> 2.0 

p t/rnb 

I 

! 

2.5 

10 20 ::lO 'fo 
hv/0.20m 

-8 
__5l_ 10 20 X, 40 

-10 20 ~ 40 
FOEcD. 

IO ZD !,o 
hv/0.'20n, 

2 l.j 

51:r 
F/l!Sfa/1-,St/ 

F/st. Gr, So./ 

.. 15.es Sl:r •1~.n,
F 115 It ./ li.lkma ,"11 

f/lt/ 

56--
F/nsjo~rrol:.,&l,lc/

F/5!/ 
F/c:J,1, 5a/ 

+ 13.:!>I S!:r ... 1s.a1 

f /asfalf, St 

F/st,G.r,&;/ 
f/&./ 

F/(!JJ:':tJ./ 
f /St,Gr,5a/ 

SGI Varia 348

https://e,.:,r.ev


SGI Varia 348



0 

Ln 

1--i. 

SGI Varia 348



KONSEKVENSANALYS, BRONORM 89 

3.3 BRO ÖVER VÄG I ÖRKELLJUNGA 

3.31 Brobeskrivning 

Den aktuella vägbron är en betongbro av typenspanns 
plattrambro, se Figur 3.3.1. Bron som idag är utförd ingår i 
en trafikplats på väg E4 i Örkelljunga i Skåne. 

Bron som har en fri spännvidd på 17 m och en fri höjd av 4,7 
m är grundlagd med plattor i fast lagrad friktionsjord. 

Broprojekteringen utfördes år 1987 av konsultfirman Centerlöf 
& Holmberg. Plattorna som har dimensionerats enligt Bronorm 
76 har fått dimensionerna 2,8 * 13,4 m2 • 

3.32 Grundförhållanden 

Den geotekniska undersökningen har utförts av Geokonsult 
Rydström -Stjärnkvist AB år 1984. 

Från det geotekniska utlåtandet citeras följande beträffande 
geoteknisk bedömning och grundläggning: 

"Grundläggningsförhållandena i broläget är, bortsett från 
den rikliga grundvattenmängden, mycket goda. Förekommande 
friktionsjordarter, både mer eller mindre välsorterat 
grusmaterial och moränen, är fast lagrade. 

Större stenar och även block (>0,6 m) förekommer genom hela 
lagerföljden, dvs även vid brons grundläggningsnivå. 

Bron kan grundläggas på valfri (frostfri) nivå i 
förekommmande fast lagrad friktionsjord (blackigt, stenigt 
sand-grusmaterial). Med hänsyn till blockhalten och risken 
för uppluckring skall dock schaktbotten avjämnas med min 
0,3 m välgraderat grusmaterial (typ bärlager) och 
komprimeras med tung vibroplatta, min 6 överfarter. 

Tillåten medeltryckpåkänning beräknas enligt TB 103, 
03.224, varvid k-värdet sättes till 10 med maximering till 
350 kPa." 

Utdrag ur geoteknisk plan och profil se Figur 3.3.2 och 
3.3.3. 
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3.33 Dimensioneringsförutsättningar, laster 
utförda beräkningar. 

BRONORM 76: 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

vanligt lastfall: V=8040 kN H
0 
=1310 kN 

(Dimensionerande) M~=2720 kNm Mv=4 050 kNm 

exceptionellt lastfall: V=6540 kN Hp=2180 kN 
Mp=l810 kNm Mv=0 

V =vertikallast 
H =horisontallast 
Mp=moment parallellt med väglinjen 
Mv=moment vinkelrät mot väglinjen 

Beräkningsförutsättningar 

y=l9 kN/m3 

E=90 Mpa 
gw-nivå i UK platta 

Tillåtet grundtryck har beräknats utifrån i geotekniskt utlåtande 
angivet k-värde (=10) och begränsning av största tillåtna 
grundtryck på effektiva plattarean till maximalt 350 kPa. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har beräknats utifrån 
formel för tillåten grundpåkänning enligt BN 76 kap 03.224 och 
kap 03.226. 

Totalsättningen har beräknats. 

BRONORM 89: 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

Brottgränstillstånd 

lastfall: V=8988 kN Hp=1189 kN 
MP =2876 kNm Mv=6268 kNm 

lastfall: V=8988 kN HP=909 kN 
Mp=2911 kNm Mv=6268 kNm 
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lastfall: V=6174 kN Hp=2123 kN 
(Dimensionerande) MP=2294 kNm MV = -

V= dimensionerande vertikal last 
H= dimensionerande horisontal last 

~r~k~g~ä~s!i!l~tåni 

lastfall: V=7081 kN 
(Dimensionerande) 

lastfall: V=7081 kN 

lastfall: V=6226 kN 

Beräkningsförutsättningar 

y=l9 kN/m3 

<h=42 o 

Ek=90 Mpa 
gw-nivå i UK platta 
Yrn~=l,1 resp 1,3 
YrnE=l, 3 resp 1, 6 

Hp=ll63 
Mp=2717 

kN 
kNm Mv=l25 kNm 

HP=ll49 
MP=2719 

kN 
kNm Mv=125 

Hp=l 315 
Mp=2452 

kN 
kNm Mv=O 

För dimensioneringen har den fast lagrade (> 50 halvvarv/20 cm 
sjunkning) friktionsjorden antagits ha 42° friktionsvinkel 
(karaktäristisk friktionsvinkel). Dimensioneringen har utförts 
för partialkoefficienten 1,1 och 1,3 med avseende på 
friktionsvinkeln samt 1,3 och 1,6 med avseende på 
kompressionsmodulen. Friktionsvinkeln och elastisitetsmodulen har 
utvärderats med hjälp av Tabell 2, kap 2. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. 

Karaktäristiska- och dimensionerande sättningar samt 
sättningsdifferanser har beräknats. 

Sättningsdifferensen har beräknats enligt 3 olika metoder, 
nämligen prepartialmetoden, postpartialmetoden och 
sättningsskillnadstillskottmetoden, se kap 2.3. 
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3.34 Beräkningsresultat 

Se översiktlig resultattabell, Tabell 3.3.1 nedan. 

Tabell 3.3.2 är mer detaljerad. 
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Tabell 3.3.1 ÖVERSIKTLIG RESULTATIABELL - ÖRKELLJUNGA 

Brottgränstillstånd 

BN 89 
BN 76 = 1,1 = 1,3Ymll) "m0 

V/H 8040/1310 6174/2123 6174/2123 

BxL 2,4x13,4 1,1x13,4 1,7x13,4 

Bruksgränstillstånd 

BN 76 BN 89 

V 8040 7081 
= 1,1 = 1,3"mll) "mll) 

BxL 2,4x13,4 1,1x13,4 1,7x13,4 

'lmE=l,3 'lmE=l,6 'lmE=l,3 YmE=l,6 
Sättning(mm) 

Stöd 1 sättn. 8 9 11 14 6 8 9 

Stöd 2 sättn. 7 7 9 11 4 5 6 

Diff. sättn. (mm) 

Prepartial - - 2 3 - 3 3 

Postpartial - - 5 7 - 4 6 

Sättn. skilln. 5 7 
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BRONORM 76 

Dimensionerande för plattstorleken är bärförmågan. Erforderlig 
teoretisk plattstorlek är 2,4 * 13,4 m2 • 

Totalsättningen blir då ca 8 mm. 

BRONORM 89 

Dimensionerande för plattstorleken är bärförmågan bestämd utifrån 
allmänna bärighetsformeln. Beroende på valet av 

m2partialkoefficient blir erforderlig plattstorlek 1,1 * 13,4 
eller 1,7 * 13,4 m2 • · 

Den karakteristiska sättningen för stöd 1 och 2 har beräknats 
till mellan 4 och 9 mm beroende på val av partialkoefficienter. 
Dimensionerande sättning blir på motsvarande sätt mellan 5 och 14 
mm. 

Sättningsdifferensen har beräknats enligt 3 olika metoder, 
nämligen prepartialmetoden, postpartialmetoden och 
sättningsskillnadstillskottmetoden. 

Differenssättningarna blir mellan 2 och 7 mm. 

3.35 Kommentarer och synpunkter på resultatsammanställningen. 

För den aktuella bron har bredden på de verkliga grundplattorna 
ökats på, från 2,4 till 2,8 i förhållande till den 
beräkningsmässiga utförd enligt BN 76. Förklaringen till detta 
kan vara byggnadstekniska eller praktiska skäl som inte beaktats 
i denna utredning 

Den största vertikallasten enligt BN 89 är ca 12% större än motsv 
last enligt BN 76. 

Jämförs den dimensionerande plattstorleken enligt BN 76 och BN 89 
kan man notera att dimensionering enligt den senare ger 
dimensioner som är 46% till ca 71% av erforderlig dimension 
enligt BN 76 beroende på val av partialkoefficient. 

Vid dimensioneringen enligt både BN 76 och BN 89 är bärigheten 
dimensionerande. 

I BN-89 görs, enligt vad som sagts i kap 2.3, förstoring av 
grundplattan om den framräknade differenssättningen blir större 
än 0,15 % av spännvidden (=25 mm) eller högst 10 mm. Detta var ej 
erforderligt i detta fall (max differenssättning 4 mm). 

Uppdimensionering av plattorna med hänsyn till glidning, BN 76 
och BN 89, samt rotationskontroll enligt BN 76 är ej 
erforderligt. 
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3.4 BRO ÖVER BORGÅN PÅ VÄG 344 

3.41 Brobeskrivning 

Den aktuella bron är av typenspanns plattrambro, se Figur 
3.4.1. Broprojekteringen har utförts, år 1985, av vägförvalt
ningen i Jämtlands län, VFZ, objektnummer Z 25970-344. Bron är 
ännu ej byggd. Den totala brolängden är 16.8 m. Dimensioneringen 
är utförd enligt Bronorm 88 och har givit plattdimensionerna 
2,15 X 8,4 m2. 

3.42 Grundförhållanden 

Den geotekniska undersökningen har utförts av VFZ, åren 1986, 
1987 och 1991. Undersökningarna bestod av slagsondering, störd 
provtagning, viktsondering och hejarsondering. De utförda grund
undersökningarna visar att jorden i broläget består av blackig 
sandig morän som är fast lagrad. Berg har ej påträffats vid de 
slagsonderingar som utförts i blivande platthörn. 

Grundläggningsnivån +263,0 ligger cirka 2,5 m under åbotten. 
Grundpåkänningen maximeras till 400 KPa och K=l0. 

Utdrag ur geoteknisk plan och profil se Figur 3.4.2 och 3.4.3. 

3.43 Dimensioneringsförutsättningar, laster, utförda beräkningar 

Lasterna hämtas från en beräkning gjord med Vägverkets program 
VV533-88 utförd 891030. 

BRONORM 76 

Laster 

Exceptionellt lastfall: V=2927 kN H = - 1290 kN H = -44 kN 
p V

(Dim. bärighet) 
M = 122 kNm M = -818 kNm 

p V 

Vanligt lastfall: V=3014 kN H = -831 kN H = -45 kN 
p V

{Dim. sättning) 
M = -476 kNm M = -132 

p V 
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V= vertikallast H = horisontallast 

M = moment parallellt M = moment vinkelrätt 
p 

väglinjen 
V 

väglinjen 

Beräkningsförutsättningar 

y=18 kN/m3 

E=40 MPa till nivån +261 
E=60 MPa under nivån +261 

Tillåtet grundtryck har beräknats utifrån angivet k-värde (=10) 
och med begränsning av största tillåtna grundtryck på effektiva 
plattarean till maximalt 400 kPa. 

Dimensionerande fall när LLW råder. Antar LLW på nivån +265,3. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har beräknats utifrån 
formel för tillåten grundpåkänning enligt BN 76 kap. 03.224. 

Vid sättningsberäkningen har spänningstillskottet från till
fartsbanken beräknats mha Steinbrenners metod. 

Kontroll av riksen för stjälpning har utförts enligt BN 76 kap. 
03.229. 

Kontroll med hänsyn till risken för glidning har utförts enligt 
BN 76 kap 03.23. 

Totalsättningen har beräknats för vanligt lastfall. 

BRONORM 89 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Halmberg. 

Brottgränstillstånd: 

Lastfall 6: V=2938 kN H = -124 kN H = -32 kN 
p V

(Dim.) 
M = -1238 kNm M = -439 kNm 

p V 
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Bruksgränstillstånd: 
Lastfall 4: V=3287 kN H = -375 kN H = -32 kN 

p V
(Dim.) 

M = -867 kNm M = -144 kNm 
p V 

Beräkningsförutsättningar 

y = 18 kN/m3 

0 = 37°
k 

y = 1,1 resp 1,3
m0

ymE= 1,3 resp 1,6 

Säkerhetsklass 3. Geoteknisk klass 2. För dimensioneringen har 
den fast lagrade blackiga sandiga moränen antagits ha 37° frik
tionsvinkel (karakteristisk friktionsvinkel). Dimensioneringen 
har utförts för partialkoefficienten 1,1 och 1,3 med avseende på 
friktionsvinkeln samt 1,3 och 1,6 med avseende på elasticitets
modulen. Den senare har utvärderats med hjälp av handboken Bygg, 
Geoteknik tabell GO8:32. 

Dimensionerande fall när LLW råder. Antar LLW på nivån +265,3. 

Beträffande övriga beräkningsförutsättningar se kap 2. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. 

Karakteristiska och dimensionerande sättningar samt sättnings
differenser har beräknats utifrån moduler enligt ovan. Spän
ningstillskottet från tillfartsbankarna har beräknats mha Stein
brenners metod. Differenssättningen har beräknats enligt 3 olika 
metoder, nämligen prepartialmetoden, postpartialmetoden och 
metoden med sättningsskillnadstillskott, se kap 2.3. 

3.44 Beräkningsresultat 

Se Tabell 3.4.1 nedan. 

I Tabell 3.4.2 finns en mer detaljerad resultattabell. 
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Tabell 3.4.1 ÖVERSIKTLIG RESULTATIABELL - BORGÅN 

Brottgränstillstånd 

BN 89 
BN 76 y = 1 1 y = 1 3

m0 ' m0 ' 

V/H (KN/KN) 2927/1290 2938/124 2938/124 

BxL (m2) 2,05x8,4 l,6x8,4 l,6x8,4 

Bruksgränstillstånd 

BN 76 BN 89 

V (KN) 3014 3287 
y = 1,1 y = 1,3 

m0 m0 

BxL (m2) 2,05x8,4 2,5x8,4 2,5x8,4 

YmE=l,3 YmE=l,6 YmE=l,3 ymE=l,6 

Sättning(mm) 

Stöd 1 sättn. 17 17 22 27 17 22 27 

Diff. sättn. (mm) 

Prepartial 

Postpartial - 5 10 - 5 10 

Sättn.skilln. 10 10 
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BRONORM 76 

Erforderlig teoretisk plattstorlek mht bärförmågan är 2,05 x 8,4 m2 • 

Totalsättningen blir då 17 mm. 

BRONORM 89 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har beärknats utifrån 
allmänna bärighetsformeln. Oberoende på valet av partialkoeffi
cient blir erforderlig plattstorlek 1,6 x 8,4 m2 • 

Den karakteristiska sättningen med hänsyn till bankens inverkan 
varierar mellan 27 och 36 mm, beroende på val av partialkoeffi
cient Motsvarande dimensionerande sättning varierar mellan 34 
och 57 mm. 

Differenssättningen varierar mellan 8 och 21 mm. På grund av att 
differenssättningen överstiger 10 mm måste plattstorleken ökas. 
De slutliga plattdimensionerna blir 2,5 x 8,4 m2 • 

3.45 Kommentarer och synpunkter på resultatsammanställningen 

Vid jämförelse mellan den dimensionerande plattstorleken, mht 
till bärigheten, kan man notera att plattdimensionen enligt BN 
89 är 74% av dimensionen enligt BN 76. 

För den aktuella bron är sättningsdifferensen dimensionerande, 
vilket leder till att plattdimensionen blir 16% större enligt BN 
89. 

Det är endast de dimensionerande lastfallen som har angivits. 

Vid sättningsberäkningen har hänsyn tagits till inverkan från 
banken. Om bankens inverkan tas bort behöver uppförstoring av 
plattan ske endast då partialkoefficienterna är 1,3 och 1,6 på 
friktionsvinkeln respektive elasticitetsmodulen. 

SGI Varia 348



D E88 Z JN 
A30 

BRORN;l<.E 14 • 1 800 =- as aoD 
FR.I BROBR.E.DD="il 000 

(SYDV~S~.-\ $\DÅN) IPLUSHÖ;:JDE:R.TOTAL BROI-.ÄNGD= ;;i.a 9"19 (NOR.D STRASIDAN) 
V=500 I K.=6000 , V=500 

PUNKT SYDVJi.STRA S. NORDÖSTRA S.
FRI SPÄNNVIDD= 15 000 

A + a68.s9 + 2.68.36 
60 MM DIREKTG::lUTE.N

·A 8 + a;to. a98 ., • ~;10.a9a"J C Sl...lT'BE.TONG E.Nl...\GTDR.,=3000 C • a,10.111 "J + a'10.11;r 'J SR.ONORM 88 AVSNITT 63. ,4;;,. 

D •;;).68.3a + 2.66.3a. 
PROFILl:_LAN g ~;;t0.a36E: • 2.69.3M +;).69.384 
l Sl<.\ZTION 2.i"/40'1 

1
F •2.69. 756 • 2.69.756 

G +;,,G9. 6a3 •2.69.6a?> 
F G H +2.69. ao3 •a69.ao3 

'>I ÖK. BE.LÅGGNING UTSIDA l<ANTeAI...K 

Mv/ a6_:'.·~------,;- ..c.=~= (( ~ -..../\ \ 1---:...~~ \ I I ty/ 

MAR.KPROFI LE.R. r_.,__j__, I \ r--'--'--, ~ BEGRJ1..NSNINGSL.1N:IE Fl'.>R. \ r-L-------------------1-7 h./ 
\ I I MOTFYLLNING l=.NI-.IGT\ I I " 

5.o M V VM sz 2.63.oo\ __L____J__/ SANDIG GRUSIG MORÄN \__L_____j__/ :sZ 2.63.oo BYA Bl.i KAP 4,oe. \ l i i ,& 2.63.oo~-L--------------------~-J-~-~~~VM 
5.o M H VM <r.:,';.,= 2.'15 kPa. (G~L.L.ER FR.AMF/)R FRONTMURÅRNÅ FYl...LNING MOT ÄNDST&OEN UTFÖRES

BÄDA E,OTTi::NPI-.ATTORNl>..) SEKTION A-A
ÅTERFYl-.1-.S Ml<.D MATERIAL Hl<.LT AV SPR.J!.NGSTl:.N. STEt-.\P..R STÖRRE 1,100
0-300 MM MED cl.so"!> :;ioo MM ÅN ;ioo MM f:"ÅR. E:l ING.&- l FYLLNINGEN 

ELE..\/ATION NÅRM"'-RE 8ETONGYTAN Ä.N 0.5 M. 
ALLMÄNT1,100 FYLLNINGEN SKA.1..L SKE SAMTIDIGT Bl>.KOM 

e.ÅDÅ FRONTMURAR.l-lÅ ! LM,E.R. SOM FIX: SEKTION 21/417 V 23 M ÖK M.l\SSINGSDUBB I STORT STENBLOCK. 

KOMPRIMERAS VAR FÖR SIG 
HÖJD = + 268,43 (RH 70).

:JÅMFbR. BY f>.. 6-4 Kt>.P .,4: 08. 
UPPFYLLES ME.D BERGM"'-TER.IAL BRON ÄR BERAKNAD FÖR LASTER ENLIGT BRONORM 88, DEL 2 (PUBL l 988:202), 

BROBREV NR 2 (1989-09-15) SAMT BYGGNADSTEKN!SK BESKRIVNING, BRO-
Tll-.l... NIV~ + Q.66.eo ARBETE, DATERAD ......................... 

ARBETET UTFÖRS ENLIGT BRONORM 88, {PUBL 1988:201-20&) SAMT ENL BETONG-

~nI!~\'!}~~i~L~ttiiK~WB:A 2-1982, BBK 79 UTGÅVA 2-1988 OCH ENLIGT 

BETRÄFFANDE GRUNDFÖRHÅLLANDENA SE BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING 
GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV VFZ OCH DATERAD 1988-02-05. 

HÄNVISNINGAR 

HHQ= AO M'/S RÄCKE UTFÖRS ENLIGT STANDARDR!TNINGAR NR 583:2S-ö ALT D OCH -aa. 

MHQ= 16 - 11 - RÄCKETS AVSLUTNING VID BROÄNDE ELLER ÖVERGÅNG TILL VÄGRÄCKE 
MO. = 1.e -11- UTFÖRS ENLIGT DE PRINCIPER SOM ANGES PÅ STANDARDRITNING NR 583:2S-aj. 

MLQ. = 0.3-11- ~A KONER HE.\..T AV SPRJ!,NGSTE.N VÅL ORDNAD I YTt>.N. 
LLQ. = 0.05-11- I 

PÅ KO!'\- OCH SLl!..NTYTORNA. UNDER NIV.&-N 0.3 M 
v= a M/S VID HHQ. ÖVE.R. HHW el:'.lR. STE.NSTOR\..EKE.N VARA aoo--;oo MM 

MED dso ~ 500 MM. I ÖVRIGT SKALL STENSTOR
LE.KEN VARA. MINST aoo- 300 MM, I YTAN 

ÄNDAVSLUTNlNG AV BELÄGGNING UTFÖRS ENLIGT GRUPPRITNING NR 534:4G-bDOC.K. MINST 500 MM. (REV C). 

AVVÄGNINGSDUBBAR UTFÖRS ENLIGT STANDARDRITNING NR 582:S-d. 

BETRÄFFANDE TILLÄGGSKONTROLL SE KONTROLLPLAN DATERAD 1990 - os- I f 

BESKRIVNINGAR 

SCHAKTNINGEN FÖR llOTTENPLATTOR UTFÖRS ENLIGT BRONORM 88 AVSNITT 
34.2. SCHAKTNINGEN UTFÖRS UNDER VATTEN. • 

FYLLNING AV SPRÄNGSTEN ENLIGT BRONORM 88, 33.43 PÅFÖRS SAMTIDIGT 
BAKOM BÅDA FRONTMURARNA OCH PÅ SÅDANT SÄTT ATT BETONGYTORNA 
INTE SKADAS. FYLLNING SKALL SKE I LAGER SOM PACKAS VAR FÖR SIG 
ENLIGT llYA &4 KAP 4:08. 

EDEFORS 

a;t/390 
FÖRKLARINGAR 

• BETECKNAR AVVAGNINGSDUBll 

SELSVIKEN 

......................................... 

RITNINGSFÖRTECKNING RITNING NR 

SAMMANSTÄLLNING Z 883 a 
\IÅTT Z 883 b 
GRUNDLÄGGNING Z 883 C REV REViC(RlliGEN AVSER 

ARMERING I FRONTMUR OCH VINGMURAR Z 883 d 
.IIOT EDEFORS 
ARMERING Il FRONTMUR OCH VINGMURAR Z 333 e 

7'A ' 

BRO ÖVER BORGÅN 3,5 KM NV BOtiERGg-Vägverket
MOT SELSVIKEN i\ VÄG 344PLAN 
ARMERING III BROBANEPLATT A Z 883 f

1: 100 JÄMTLANDS LÄNVÄG- OCH BRO
KONSTRUKTION 

SAMMANSTÄLLNING 

SGI Varia 348

https://G~L.L.ER
https://�2.69.6a
https://�;;).68.3a


VT 

z 
w 
::,,:'.; 

Gi· 
_J 

w 
V) i 

'/-~-r~

/ ' ! 
! o-.: 

O'
-:tl 
--1c:--,
NI 

/ 

__,., 
rnl °'' 
c:-
N . --

___ -- -- - ~} -- --

I 

I 
I 

I 
I 

/ 
V1i/ ~· / 0 
LL. 
w 
0 
w 

I 
T 

/ 

, OCX3l31\13A 

I 

SGI Varia 348



27/392 27/408.5 
I 

' 27/391 271392.5 

(0 ® ~) 
I \ ~ 

I l Vi
Slb 

Sorc I l Slb 
t/l~_JL_ jgrMn Il-- .. _'!:_!fl._ 

sMnII 
sMnITt:l=-iI sMnll 
sMnH ~ - ______ ,:]-

hv/20cm 40 30 20 10 sMnll 
sMnII ~ 
sMnll ~ 10 20 J) l.0 50 hvl20cm 

I 

(0 
27/394.5 

I Slb 

0~ 
0 

V
. 
I I 

I 

Slb19~_ __ ~ I ~lD + , 
····-·--···-·----•··L'.'.:: /Il =,11 #/ - /Il "!!I!/// ,_.=l=+FJ,,-.,:;;.. - 265 

•J_I_ -

il 10 20 30 40 50 hv/20cm_ _ _ __ 

27/411 
_i 260 

I 
27/410 5 
1.·(ä.) (~) ~ \::'... I II 

I • Vi 
Slb1 . Sorcl lc·tb 
~ /,; ~ h'/ -~~ h" ~~~ ·---~ + 26 ... .'L 5 __; + .. ~~Nl l - /// .,_,il +·F"/~ •· 

I sM. n Il _a I _• l
sMnll ::! 
nrMITT1..::i;l J -i_1~ -t::3 •i ----

-- orMr:il.It J~I Z 
sMnII l'l 
sMnll rf'L77h'L°~ 

I I 
IT 

V 260+ __ _ 

1989 -05·· 11 

··--1~DATUMIREG IANT IREG AVSER 

1-A.I _ VÄGVERKET IVÄG 344 EDEf.ORS-SELSVJKEN 
~--· --- :...'.___j DELEN BRO OVER BORGAN 

VAGFORVALTNINGEN I JAMTLANDS LAN PLAN OCH TVÄRSEKTION 
PROJEKTERINGSKONTORET GRUNDUNDERSÖKNING 

RITAD \ORJGli'jAf.SKALA
1 ·1 :1uu 

OBJEKT NR !RITNINGSNROSTERSUND 1988·02·05 I/ Z 23341-344 10:01 

I C 

G) 

,I-· 

w 

SGI Varia 348

https://orMr:il.It


- -- ---

__ 

--

---

Ta fJ e Il 3. L/, 2o.. 
UPPDRAG /- 2 2 1f:7

Da'RGÅ N I DAT. q I0'-12 ~ 
SIGN. H ),./0

~TÖb 1 Q 2 
BLAD 1 

--
ln 

cr r-1-
oO """)

I 0 0 
0 0, , ----------------J._--r+ Q0-

C>o 
~ 
c'") 

-- 0 
-.5,) (J-

a~ 
- ::r -

<'.) .:r0- - I l Q. 
0o - ...:i.O- :r:.I 

-
0 

,(I<( 
p... ~ " ~ 

c,0 - - ~ 
-1.. ~ ~ 

c-:z 0_ 0 ......c~ o_ o 0 
~ -

en 
00) lfl 

() 

\I -:1 
0 -

~ 
N,... 

I 

::t: -' -......J 

--

SGI Varia 348



KONSEKVENSANALYS, BRONORM 89 

3.5 BRO ÖVER MUNKÅN 

3.51 Brobeskrivning 

Bron över Munkån är belägen på väg E6 invid Varberg. Bron är 
utformad som en sluten plattrambro med spännvidden 7 m, se 
Figur 3.5.1. 

Bron är grundlagd med hel bottenplatta, 8,4 * 33,6 m2 , på 0,6 
m packat grus på lera. 

Broprojekteringen har utförts, år 1987, av konsultfirman 
Centerlöf & Holmberg. 

3.52 Grundförhållanden 

Från det geotekniska utlåtandet som upprättats av VFN 1981? 
citeras följande beträffande geoteknisk bedömning och 
grundläggning: 

"Jordförhållanden 

Jorden utgörs av ett upp till 2 m mäktigt molager. Under 
mon finns lös till halvfast lera. Enligt utförd provtagning 
är lermäktigheten 35 m. Utförd hejarsondering metod a är 
utförd till 43 m under markytan. Lerans övre och till ca 10 
m djup har inslag av snäckskal och är ställvis något 
organisk. Den djupare belägna leran är moig och har inslag 
av moskikt. 

Laboratorieundersökningarna visar att leran är 
normalkonsoliderad. 

Fri vattenyta uppmättes i borrhål till nivån+ 1,8 vilket 
motsvarar 1,0 m under markytan. 

Qr~n_s!l~g_g:n.!_n_g: 

Bron grundläggs på 0,6 m packat grus enligt BYA kap 343:73. 
Gruslagrets bottenyta utsträcks i plan till 0,6 m utanför 
brons bottenplatta. För att förhindra inblandning av 
lermaterial i gruslagret rekommenderas att fiberduk av 
bruksklass II utläggs på schaktbotten. Tillåten 
grundpåkänning kan beräknas enligt Bronormerna TB 103 kap 
03.225 med antagande av c = 20 kPa och F= 3,0. Brons 
bakfyllning utförs, efter urgrävning, från gruslagrets 
bottenbegränsning och i lutning 1:1 mot markytan och 
återfylls med packat friktionsmaterial,sand (~ 32°) till 
nivån+ 1,7." 
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Utdrag ur geoteknisk profil se Figur 3.5.2. 

3.53 Dimensioneringsförutsättningar, laster 
utförda beräkningar. 

BRONORM 76: 

Laster 

vanligt lastfall: V=10250 kN 

Beräkningsförutsättningar 

c=20 kPa 
E=5 Mpa 
HHW +2,3 MW +0,75 LLW +0,3 

Tillåtet grundtryck har beräknats utifrån angivet 
skjuvhållfasthetsvärde (c=20 kPa), säkerhetsfaktor F=3,0 och av 
funktionsskäl föreslagna dimensioner på bottenplattan, 8,4 * 33,6 
m2 • Kompressionsmodulen har utvärderats från utförda CRS-försök. 

Utförda beräkningar 

Tillåten grundpåkänning har beräknats enligt BN 76 kap 03.225 och 
kap 03.226. Vid bärighetskontrollen har denna utförts på en 
kvadratisk del av bottenplattan. 

BRONORM 89: 

Laster 

Enligt en sammanställning från Centerlöf & Holmberg. 

lastfall HHW : V=10305 kN Hp=368 kN Hv=25 kN 
Mp=2793 kNm Mv=l 4 0 36 kNm 

lastfall LLW V=ll019 kN Hp=368 kN Hv=25 kN 
Mp=2793 kNm Mv=l 4036 kNm 

V= dimensionerande vertikal last 
H= dimensionerande horisontal last 
Mp=moment parallellt väglinjen 
Mv=moment vinkelrät väglinjen 
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Bruksgränstillstånd 

lastfall HHW : V=7937 kN Hp =20 kN Hv=2 kN 
Mp =98 kNm Mv=287 kNm 

lastfall LLW V=8651 kN H =20 kN Hv=2 kN 
M

p 

p =98 kNm Mv=287 kNm 

Beräkningsförutsättningar 

ck=20 kPa 
Ek=5 Mpa 
HHW +2,3 MW +0,75 LLW +0,3 
Ymc=l,6 resp 2,0 
YmE=l,0 1,3 resp 1,6 

Dimensioneringen har utförts för partialkoefficienten 1,6 och 2,0 
med avseende på skjuvhållfastheten samt 1,0 1,3 och 1,6 med 
avseende på kompressionsmodulen. Kompressionsmodulen har 
utvärderats från utförda CRS-försök. 

Utförda beräkningar 

Erforderlig plattstorlek mht bärförmågan har bestämts utifrån 
allmänna bärighetsformeln. Beräkningen har utförts utifrån 
en kvadratiska del av den långsträckta bottenplattan. 

Karakteristiska- och dimensionerande sättningar har beräknats. 
Sättningsdifferenser är ej intressanta i detta fall eftersom bl a 
lermäktigheten bedöms ha liten variation under bottenplattan. 

3.54 Beräkningsresultat 

Se resultattabell i Tabell 3.5.1. 
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BRONORM 76 

Erforderlig teoretisk plattstorlek mht bärförmågan är ca 67 % av 
den valda. 

BRONORM 89 

Beroende på valet av partialkoefficienter och vattennivåer är den 
föreslagna plattdimensionen ca 130 - 250 % större än den 
erforderliga ur bärighetssynpunkt. 

Den karakteristiska sättningen för stöd 1 och 2 har beräknats 
till mellan 22 och 25 mm beroende på val av parametrar. 
Motsvarande dimensionerande sättning varierar mellan 30 och 40 
mm. 

3.55 Kommentarer och synpunkter på resultatsammanställningen. 

Dimensionerna på bottenplattan beror främst av vägbredd och 
erforderlig längd m h t vattenföringen och åns bredd. Bärigheten 
är således ej dimensionerande. Sättningarna är dimensionerande 
men detta åtgärdas i första genom att tungfyllning skiftas ut mot 
lättfyllning i anslutning till bron och således ej genom att 
förstora bottenplattan. Acceptabel sättning och därmed omfattning 
av lättfyllning avgörs av konstruktören. 

Bärigheten har enligt ovan kontrollerats för en kvadratisk del av 
bottenplattan med bottenplattans kortsida lika med kvadratens ena 
sida. Bärigheten kontrolleras tvärs vägen. Vid 
bärighetskontrollen har horisontallasten försummats. 
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KONSEKVENSANALYS, BRONORM 89 

4. SAMMANSTÄLLNING AV BERÄKNINGSRESULTAT OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel redovisas beräkningsresultat i Tabellerna 
4.1 - 4.9 med tillhörande kommentarer och slutsatser. Broarna 
benämns nedan med sitt ortnamn. I de olika tabellerna redovisas 
resultat, erhållna enligt BN 76 och BN 89, av beräknade 
plattdimensioner, sättningar, sättningsdifferenser mm. För 
beräkningar enligt BN 89 redovisas resultaten även för olika val 
av partialkoefficienter. En diskussion kring beräkningsresultaten 
görs i kapitel 5. 

4.1 DIMENSIONERANDE LASTER OCH PLATTSTORLEKAR 

I tabellen redovisas beräknade plattdimensioner enligt BN 76 och 
BN 89. Vidare framgår tidigare projekterade plattdimensioner samt 
dimensionerande vertikal- och horisontallast. I vissa fall har 
bärförmågan varit dimensionerande och i vissa fall, enligt BN 89, 
har uppställda krav på differenssättningar varit dimensionerande. 
I de fall där differenssättningarna är dimensionerande avses med 
dimensionerande last, V, nedan den dimensionerande 
sättningsgivande lasten. I övrigt redovisas dimensionerande 
vertikal- och horisontallast ur bärighetssynpunkt. 
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TABELL 4.1 DIMENSIONERANDE LASTER OCH PLATTSTORLEKAR 

BRO STÖD 1 STÖD 2 
BN 76 BN 89 BN 76 BN 89 

Ymq,=1, 1 q,=1, 3 q,=1, 1 Ymq,=1, 3 

MALMSLÄTT (2,8*7,5) (2,8*7,5 
B*L 3,5*7,5 2,8*7,5 
B*L YmE=l, 3 3,5*8,0 4,5*8,7 ,8*7,5 3,5*7,5 
B*L YmE=l, 6 l 3,5*8,0 4,5*8,7 ,5*7,5 3,5*7,5 

V/H j2525/1184 2908/1340 052/180 4997/ -

HALMSTAD (2,8*8,0) (3,6*8,0 
B*L 3,2*8,0 5,5*8,5 6,0*8,5 3,7x8,0 I 
B*L Ymc=l, 6 I 3,6*8,0 
B*L Ymc=2, 0 l 4,3*8,5 

V/H . 4800/1060 3897/ - 5430/127 6723/343 

ÖRKELLJUNG~ (2,8*13,4) 
B*L I 2,4*13,4 1,1*13,4 1,7*13,~ 

V/H 8040/1310 6174/2123 

BORGÅN (2,2*8,4) i 
B*L , 2,1*8,4 2,5*8,41 2,5*8,4t 

V/H i 2927/1290 3287/ -

MUNKÅN (8,4*33,6) I 
B*L 8,4*33,6 8,4*33,6 

V/H 10250/- 11019/368 

Tabellförklaringar: 

Sorter för angivna storheter i tabellen ärm och kN. 

Inom parentes anges dimensioner enligt tidigare utförd 
broprojektering. 

För broarna i Malmslätt och Halmstad som har 4 st stöd 
innefattas i stöd 1 i tabellen både stöd 1 och 4 samt stöd 2 
både stöd 2 och 3. 

V/H i tabellen avser dimensionerande vertikal- och 
horisontallast. 

Slutsatser: 

Resultatet av dimensioneringen visar att med de krav på 
differenssättningar som satts upp för denna dimensionering 
blir flertalet plattor större vid dimensionering enligt BN 89 
än vid dimensionering enligt BN 76. Jämför tabell 4.9. 
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4.2 TOTALSÄTTNINGAR (bruksgränstillstånd) 

I tabellen nedan redovisas resultaten från sättningsberäkningar i 
bruksgränstillstånd enligt BN 76 och BN 89. 

TABELL 4.2 TOTALSÄTTNINGAR (bruksgränstillstånd) 

BRO Sd (mm)för stöd 1 s (mm)för stöd 2 
BN 76 BN 89 BN T6 BN 89 

YmE=l,3 YmE=l,6 YmE=l, 3 YmE=l, 6 

MALMSLÄTT 
10 18 

Ym<j>=l, 1 8 9 11 14 
Ym<j>=l,3 4 5 10 12 

HALMSTAD 
12 12 

Ym<j>=l,1 
Ym<j>=l,3 
Ymc=l,6 
Ymc=2, 0 

ÖRKELLJUNGA 

17 
16 

21 
20 

16 
13 

19 
16 

8 7 

11 
8 

14 
9 

9 
5 

11 
6 

17 
22 27 

32 40 

Tabellförklaringar: 

Sättningarna avser sättningar efter eventuell förstoring av 
plattorna pga för stora differenssättningar. 

Slutsatser: 

De beräknade sättningarna (karaktäristisk sättning för BN 76 
vid vanligt lastfall respektive dimensionerande sättning för 
sättningsgivande last enligt BN 89) blir normalt större enligt 
BN 89 än BN 76. Malmslätt utgör ett undantag. Sättningsgivande 
last är större enligt BN 76 (vanligt lastfall) än BN 89, 
jämför Tabell 4.7. Enligt BN 89 har sättningsmodulerna 
förminskats vilket tydligen har större betydelse än den högre 
lasten vid BN 76. 
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4.3 TOTALSÄTTNINGAR (brottgränstillstånd) 

I tabellen nedan redovisas resultaten från sättningsberäkningar i 
brottgränstillstånd enligt BN 89. Sättningarna i 
brottgränstillstånd har endast beräknats för en av broarna, 
Malmslätt. 

TABELL 4.3 TOTALSÄTTNINGAR (brottgränstillstånd) 

BRO sd (mm)för stöd 1 sd (mm)för stöd 2 
- BN 89 - BN 89 

Ym<f>=l,l Ym<f>=l,3 Ym<f>=l, 1 Ym<f>=l, 3 

MALMSLÄTT 

10 6 28 23 
13 8 36 29 

Tabellförklaringar: 

Sättningarna avser sättningar efter förstoring av plattan för 
stöd 2 pga för stora differenssättningar. 

Slutsatser: 

Beträffande stöd 2 som uppvisar de största sättningarna hade 
dessa blivit ännu större om inte förstoring av denna platta 
utförts med hänsyn till kravet på max 10 mm differenssättning 
i bruksstadiet. 
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4.4 DIFFERENSSÄTTNINGAR (bruksgränstillstånd) 

I tabellen nedan redovisas resultaten från beräkningar av 
differenssättningar i bruksgränstillstånd enligt BN 76 och BN 89. 

Differenssättningarna enligt BN 89 har beräknats enligt 3 olika 
metoder nämligen, prepartial-, postpartial- och 
sättningsskillnadstillskottmetoden. Vidare redovisas 
differenssättningar enligt BN 76 samt acceptabla sättningar enligt 
Vägverkets publikation 1986:6. 

TABELL 4.4 DIFFERENSSÄTTNINGAR (bruksgränstillstånd) 

BN 89 
(mm) BN 76 vv 1986:6 

BRO Prepartial Postpartial Sättnings- (mm) (mm) 
YmE=l,3 \'mE=l,6 \'mE=l,3 ymE=l,6 skillnad t.sk t:is acctillskott 

MALMSLÄTT 

y =1 1 7 (15) 5 (18) 8 (16) 9 (21) 9 (17)* 8 13m0 • 7 (17)* 
y =1 3 6 ( 11) 7 (14) 7 (12) 9 (15) 7 (12)

m0 ' 

HALMSTAD 

\' =1 6 1 ( 7) 2 ( 9) 5 (11) 9 (16) 5 (10) 17 mc ' 

\' =2 0 3 ( 6) 4 ( 7) 6 (9) 10 (13) 6 (8)mc ' 

ÖRKELLJUNGA 

\' =1 1 2 3 2 4 4 4 34m0 • 

\' =1 3 3 3 1 2 2m0 ' 

BORGÅN 

y =1 1 5 (8) 10 (16) 10 (16) 8 34m0 ' 

\' =1 3 5 (11) 10 (21) 10 (21)m0 ' 

MUNKÅN - - - - - - -

* 9 (17) gäller för ymE=l,3 och 7 (17) gäller för ymE=l,6 
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Tabellförklaringar: 

Inom parentes anges differenssättningar före förstoring av 
plattorna. För övriga plattor har differenssättningarna ej 
varit dimensionerande. 

Slutsatser: 

Kravet på största tillåtna differenssättning 10 mm enligt 
BN 89 har varit dimensionerande för: 

Malmslätt stöd 2 och 3 

Halmstad stöd 1 och 4 

Borgån stöd 1 och 2 

Prepartialmetoden ger generellt mindre differenssättningar än 
postpartial- och sättningsskillnadstillskottmetoden. 

Normalt har postpartialmetoden givit de största 
differenssättningarna. 

Vid dimensionering enligt BN 89 blev sättningsdifferensen 
dimensionerande för tre av broarna nämligen Malmslätt, 
Halmstad och Borgån. 

Allmänt kan sägas att differenssättningarna enligt BN 76 och 
BN 89 beräkningsmässigt är förhållandevis lika. 

De enligt Vägverket acceptabla sättningarna (6s), se tabell vv 
1986:6, är för vissa broar betydligt större än den som 
tillämpats i denna utredning (största differenssättningen 10 
mm). Plattorna till broarna Halmstad och Borgån hade således 
ej behövt förstoras om tabellvärdena enligt VV 1986:6 hade 
följts. 
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Tabellförklaringar: 

Inom parentes anges differenssättningar före förstoring av 
plattorna. För övriga plattor har differenssättningarna ej 
varit dimensionerande. 

Slutsatser: 

Kravet på största tillåtna differenssättning 10 mm enligt 
BN 89 har varit dimensionerande för: 

Malmslätt stöd 2 och 3 

Halmstad stöd 1 och 4 

Borgån stöd 1 och 2 

Prepartialmetoden ger generellt mindre differenssättningar än 
postpartial- och sättningsskillnadstillskottmetoden. 

Normalt har postpartialmetoden givit de största 
differenssättningarna. 

Vid dimensionering enligt BN 89 blev sättningsdifferensen 
dimensionerande för tre av broarna nämligen Malmslätt, 
Halmstad och Borgån. 

Allmänt kan sägas att differenssättningarna enligt BN 76 och 
BN 89 beräkningsmässigt är förhållandevis lika. 

De enligt Vägverket acceptabla sättningarna (6s), se tabell VV 
1986:6, är för vissa broar betydligt större än den som 
tillämpats i denna utredning (största differenssättningen 10 
mm). Plattorna till broarna Halmstad och Borgån hade således 
ej behövt förstoras om tabellvärdena enligt VV 1986:6 hade 
följts. 
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4.5 DIFFERENSSÄTTNINGAR (brottgränstillstånd) 

I tabellen nedan redovisas resultaten från beräkningar av 
differenssättningar i brottgränstillstånd enligt BN 89. 
Differenssättningarna har beräknats för bron i Malmslätt 
enligt 3 olika metoder nämligen, prepartial-, postpartial
och sättningsskillnadstillskottmetoden. 

TABELL 4.5 DIFFERENSSÄTTNINGAR (brottgränstillstånd) 

BRO DIFFERENSSÄTTNING (mm)I 
prepartial ! postpartial sät-t~n_i_n_g_s_s_k_i_l_l_n_a_d------; 

I YmE=l, 4 iYmE=l, 8 YmE=l, 4 YmE=l, 8 tillskott 

MALMSLÄTT 
Ym<j>=l,1 10 12 12 19 13 

Ym<j>=l, 3 10 12 11 17 11 

Tabellförklaringar: 

Sättningarna avser sättningar efter förstoring av 
plattan för stöd 2 pga för stora differenssättningar. 

Slutsatser: 

Prepartialmetoden ger mindre differenssättningar än 
postpartial- och sättningsskillnadstillskottmetoden. 

Stöd 2 har förstorats upp med hänsyn till kravet på max 10 mm 
differenssättning i bruksstadiet varför differenssättningarna 
annars blivit större än vad som redovisas ovan. 
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4.6 STÖRSTA VERTIKALLAST i brottgränstillstånd enligt BN 89 resp 
största vanliga eller exceptionella enligt BN 76. 

För att bl a studera skillnader i största vertikallast i 
brottgränstillstånd, för de olika brostöden, enligt BN 76 och BN 
89 redovisas nedanstående tabell. 

TABELL 4.6 STÖRSTA VERTIKALLAST i brottgränstillstånd enligt 
BN 89 resp största vanliga eller exceptionella enligt 
BN 76. 

BRO STÖD 1 STÖD 2 
BN 76 . BN 89 BN 76 I BN 89---1 

MALMSLÄTT 
V ( kN) 4290 5346 6052 7568 

(4290) (2908) (6052) (7568) 
HALMSTAD 
V ( kN) 4800 5826 5430 6723 

(4800) (5489) (5430) (6723)
ÖRKELLJUNGA 
V ( kN) 8040 8988 

(8040) (6174)
BORGÅN 
V ( kN) 3014 5037 

(2927) (2938)
MUNKÅN 
V ( kN) 10250 11019 

(10250) (11019) 

Tabellförklaringar: 

Inom parentes anges dimensionerande lastfall ur 
bärighetssynpunkt. 

Slutsatser: 

Jämförs största vertikallaster med dimensionerande 
vertikallaster kan man konstatera, och speciellt för BN 89, 
att lastfallet med största vertikallast inte alltid är 
dimensionerande. För Malmslätt och Halmstad vilka har 3 spann 
utgör stöd 2 ett undantag. Största skillnaden mellan största 
och dimensionerande vertikallast, ca 180 %, gäller för stöd 1 
på bron i Malmslätt. 
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4.7 SÄTTNINGSGIVANDE LAST ENLIGT BN 89 RESP BN 76 (vanl lastfall) 

För att bl a studera skillnader i sättningsgivande last, för de 
olika brostöden, enligt BN 76 och BN 89 redovisas nedanstående 
tabell. 

TABELL 4.7 SÄTTNINGSGIVANDE LAST ENLIGT BN 89 RESP BN 76 (vanl 
lastfall) 

BRO STÖD 1 STÖD 2 
BN 76 lBN 89 BN 76 BN 89 

MALMSLÄTT 
V ( kN) 4290 3345 6052 4997 

(4290) (2908) (6052) (7568) 
HALMSTAD 
V ( kN) 4800 3897 5430 4405 

ÖRKELLJUNGA 
(4800) (5489) (5430) (6723) 

V (kN) 8040 7081 

BORGÅN 
(8040) (6174) 

V ( kN) 3014 3287 

MUNKÅN 
(2927) (2938) 

V (kN) 10250 8651 
(10250) (11019) 

Tabellförklaringar: 

Inom parentes anges dimensionerande lastfall ur 
bärighetssynpunkt. 

Slutsatser: 

Enligt BN 76 är sättningsgivande last, vanligt lastfall, lika 
med största vertikallast enligt Tabell 4.6 medan 
sättningsgivande last enligt BN 89 är lägre än maximal 
vertikallast respektive lägre än vanligt lastfall enligt BN 
76. 
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4.8 STÖRSTA HORISONTALLAST PARALLELLT MED VÄGLINJEN (I 
brottgränstillstånd enligt BN 89 respektive största av vanliga 
och exceptionella enligt BN 76) 

För att bl a studera skillnader i horisontallast, för de olika 
brostöden, enligt BN 76 och BN 89 redovisas nedanstående tabell. 

TABELL 4.8 STÖRSTA HORISONTALLAST PARALLELLT MED VÄGLINJEN (I 
brottgränstillstånd enligt BN 89 respektive största av vanliga 
och exceptionella enligt BN 76) 

BRO STÖD 1 STÖD 2 
BN 76 BN 89 BN 76 BN 89 

MALMSLÄTT 
H ( kN) 1184 1340 180 595 

(476) (1340) ( 18 0) (169) 
HALMSTAD 
H (kN) 1060 939 180 343 

ÖRKELLJUNGA 
(1060) (645) ( 127) (343) 

H (kN) 2180 2123 

BORGÅN 
(1310) (2123) 

H (kN) 1348 1594 

MUNKÅN 
(1290) (124) 

H (kN) 

Tabellförklaringar: 

Inom parentes anges horisontallast tillhörande dimensionerande 
lastfall ur bärighetssynpunkt. 

Horisontallasterna nedan är antingen riktade parallellt eller 
vinkelrät mot väglinjen. 

Slutsatser: 

Sammanställningen visar att de största horisontallasterna 
ömsom är större ömsom är mindre enligt BN 89 jämfört med BN 
76. Skillnaderna är i vissa fall så stora att det för 
institutet förefaller anmärkningsvärda. På motsvarande sätt är 
horisontallasterna vid dimensionerande lastfall ur 
bärighetssynpunkt ömsom större ömsom mindre enligt enligt 
BN 89 jämfört med BN 76. 
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4.9 ERFORDERLIAGA PLATTDIMENSIONER UR BÄRIGHETSSYNPUNKT 
(Eventuell förstoring av plattorna mht stora 
differenssättningar är således ej beaktad). 

I tabellen nedan redovisas beräknade plattdimensioner ur 
bärighetssynpunkt enligt BN 76 och BN 89. Vidare framgår 
dimensionerande vertikal- och horisontallast ur bärighetssynpunkt. 
För de slutliga plattdimensionerna, se Tabell 4.1, har i vissa 
fall har bärförmågan varit dimensionerande och i vissa fall, 
enligt BN 89, har uppställda krav på differenssättningar varit 
dimensionerande. 

TABELL 4.9 ERFORDERLIAGA PLATTDIMENSIONER UR BÄRIGHETSSYNPUNKT 
(Eventuell förstoring av plattorna mht stora 
differenssättningar är således ej beaktad). 

BRO STÖD 1 STÖD 2 
BN 76 BN 89 BN 76 BN 89 

MALMSLÄTT 
B*L 3,5*7,5 
B*L Yrnqi=l, 1 3,5*8,0 
B*L Yrnqi=l, 3 4,5*8,7 

V/H 4290/476 2908/1304 6052/180 

HALMSTAD 
B*L 3,2*8,0 3,6*8,0 
B*L Yrnqi=l,1 
B*L Yrnqi=l, 3 
B*L Yrnc=l,6 3,6*8,0 
B*L Yrnc=2,0 4,3*8,5 

V/H 4800/1060 5489/645 5430/127 6723/343 

ÖRKELLJUNGA 
B*L 2,4*13,4 
B*L Yrnqi=l,1 1,1*13,4 
B*L Yrnqi=l, 3 1,7*13,4 

V/H 8040/1310 6174/2123 

BORGÅN 
B*L 2,1*8,4 
B*L Yrnqi=l,l 
B*L Yrnqi=l, 3 

V/H 2927/1290 

MUNKÅN 
B*L 8,4*33,6 8,4*33,6 

V/H 10250/- I 11019/36 
I 

Tabellförklaringar: 

Plattor som måst förstoras mht för stora differenssättningar 
är inringade. 

V/H i tabellen avser dimensionerande vertikal- och 
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V/H i tabellen avser dimensionerande vertikal- och 
horisontallast motsvarande angivna plattdimensioner. 

Slutsatser: 

Vid dimensionering av plattor enligt BN 76 är oftast 
bärigheten dimensionerande. För Malmslätt stöd 2 blev 
begränsningen enligt BN 76 i grundpåkänning mht sättningar 
dimensionerande. Munkån är ett specialfall eftersom man här 
har en enda hel bottenplatta. 

Studerar man erforderliga plattstorlekar ur enbart 
bärighetssynpunkt framgår av tabellen ovan att det i allmänhet 
krävs större plattor enligt BN 76 än enligt BN 89 om den lägre 
partialko~fficienten Ymp= 1,1 används. Speciellt kan noteras 
bron vid Orkelljunga. Våljs Ym~= 1,3 erhålls i några fall 
större plattor enligt BN 89. 

För de genomräknade brostöden har, beträffande beräkningen 
enligt BN 89, 3 stöd av 7 blivit dimensionerande ur 
bärighetssynpunkt. Motsvarande för BN 76 innebär att 5 av 7 
blivit dimensionerade ur bärighetssynpunkt. 

Jämförs inringade tabellvärden ovan med motsvarande i tabell 1 
kan man konstatera att storleken på plattorna till följd av 
kravet på acceptabel sättningsdifferens (10 mm) innebär att 
plattorna förstorats mellan 156 - 261 %. 
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DIMENSIONERING AV BROGRUNDLÄGGNING 
KONTAKTTRYCKSDIAGRAM 

s1gn. Dnr. _ Bilaga 4: 61 22I89 

0

BORGAN 

Brottgränsti llstånd 

BN 76 BN 89 

om~=1,1 och 1,3 

b=2,0 m b=1,6 m 

230 kPa 

2927 kN 2938 kN 

789 kPa 

*dim.Bruksgränsti llstånd 

___,I *_ 
b=2,0m b=2,5m 

" 
179 kPa 166 kPa 

3014 kN 
__3287 kN 
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DIMENSIONERING AV BROGRUNDLÄGGNING 
KONTAKTTRYC KSDIAGRAM 

Sign . Dnr. 1_ Bilaga 4: 5 22189 
.. 
ORKELLJUNGA 

Brottgränsti llstånd 

BN 76 BN 89 

Ämif;= 1,1 

* ,-----..,I ~ b =2, 4 m b=1,1m 

313 kPa 

456 kPa 

74 kN...61 

8040 kN 

Bruksgränsti l lstånd 

b=1,1m 

313 kPa 

539 kPa 

om 9 =1,3 

* 
b=1.7m 

273 kPa 

6174 kN 

*dim. 

- -b=1,7m........................... 
I~ 

315 m 

70 81 kN 7081 kN 

8040 kN 
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DIMENSIONERING AV BROGRUNDLÄGGNING=~~:A:Jns
ötut KONTAKTTRYCKSDIAGRAM 

Sign. ,Dnr.1-22/ 89 !Bilaga 4: 4Telefon: 013-11 S! 00 

HALMSTAD, Stöd 2 

Brottg ränst il l stånd 

BN 76 BN 89 
Omc =1.6 o = 2 0 

I* I* 
mc ' 

* 
b=3.7m b=3.6m b=4,3mI I 

~ 

224 kPa 
291 kPa 293 kPa 

5290 kN 

6723 kN 6723 kN 

*dim. 
Bruksgränst il lstånd 

I 
b=3,7m b=3,6m b=4.3 m 

.......,..,...,..,...,............,,..,...,..,.........,...,............. 
I~ • 

123 kPa156 kPa 
251 kPa 

4405 kN 4405 kN 

5430 kN 
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DIMENSIONERING AV BROGRUNDLÄGGNING 
KONTAKTTRYCKSOIAGRAM 

Sign. nr.1-22/89 Bilaga 4: 3 

HALMSTAD, Stöd 1 

Brottgränsti l lstånd 

BN 76 BN89 

* ___I I_ 
I I b=2,9m.........,_,'"""'""""'...,......,..,...,...,..,... b=3,2m 

1.0.' 

231 kPa 210kPa 
293 kPa 

4800 kN 
5489 kN 5489 kN 

*dim. 
Bruksgränsti l lstånd 

Om<P=1,1, Omc =1,6 Om<P=1,3, Omc =2,0 

* b=5,5m * b=6,0 m 

231 kPa 84 kPa 

3897 kN 3897 kN 

__4800 kN 
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DIMENSIONERING AV BROGRUNDLÄGGNING 
KONTAKTT RYCKSD IAGRAM 

ign. Dnr.1- 22/ 89 Bilaga 4 ! 2 

MALMSLÄTT, Stöd 2 

Brottgränsti l lstånd 

BN 76 BN 89 
~m<t>=1,3 

.. -I b=2,8m r b=1,5 m i -- b=2,1 m 
' 

348 kPa 

573 kPa 

932 kPa 

6052 kN. ,_ 

r-,,_ 7568 kN 7568 kN 
~ 

Bruksgränst il lstånd 

* * 

I b=2,8m I b=2,8 m b=3,5m 
10 

252 kPa 224 kPa 
348 kPa 

4997 kN 4997 kN 

6052 kN _,_ *dim. 
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DIMENSIONERING AV BROGRUNDLÄGGNING 
State s eotekniska institut KONTAKTTRYCKSDIAGRAM 
58101 LINKÖPING 

Sign. Dnr. Bilaga 4: 1Telefon: 013-11 51 00 1_22189 

MALMSLÄTT, Stöd 1 

Brottgränsti llstånd 

BN 76 BN 89 
<fm <I> =1.1 'ö'm<J> =1.3 

* * * 

b=3.5m I b=3,5m I b=4,5m 
• 

105 kPa 125 kPa 163 kPa 

...2525 kN 
2908 kN 2908 kN....-.. 

*dim. 

Bruksgränsti l lstånd 

b=3.5m b=3,5m b=4,5mI __,__.....,.....,_.....,._........,............,_ 
w .. 

93 kPa 133 kPa 
234 kPa 

--3345 kN 3345 kN 

4290 kN 
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KONSEKVENSANALYS, BRONORM 89 

5. DISKUSSION KRING BERÄKNINGSRESULTAT VID DIMENSIONERING 
ENLIGT BRONORM 76 OCH BRONORM 89. 

5.0 VARFÖR SKILLNADER I DIMENSIONERANDE PLATTSTORLEK, B * L, VID 
DIMENSIONERING ENLIGT BN 76 RESPEKTIVE BN 89? 

Beräkningsresultat och slutsatser framgår av sammanställningen i 
kap 4 och mer i detalj för respektive bro i kap 3. Några mer 
generella slutssatser av studien är svåra att göra. För detta är 
antalet variabler alltför stort och de undersökta broarna med 
hänsyn härtill för få. Olika faktorers inverkan diskuteras nedan. 
Möjligen kan man dra den generella slutsatsen att om endast 
bärförmågan hos jorden kan styra plattstorleken blir plattorna 
mindre enligt BN 89 än BN 76. Om man däremot skall ha kravet på 10 
mm differenssättning mellan närliggande brostöd blir plattorna 
större än vad man tidigare fått enligt BN 76 då sättningsberäkning 
ej utförts. 

Vid dimensionering av grundplattor kontrolleras bärförmågan hos 
jorden, rotationsstabiliteten, risken för glidning och hur stora 
sättningar och sättningsdifferenser som uppstår. Dessutom kan 
praktiska synpunkter påverka valet av av plattdimension. Nedan 
skall främst behandlas skillnader i plattstorlek beroende av 
~e~ä~nings!ö~f~r~nie~, la~t~r, !o!als~t!ninga~ och 
ii!f~r~n~s~t!nlnga~. 

Beräkningsgången enligt BN 89 är den att plattorna först 
dimensioneras ur bärighetssynpunkt. Därefter har kontrollerats att 
differenssättningarna inte överstiger de uppställda villkoren, se 
kap 2. 

En betydelsefull skillnad mellan BN 76 och BN 89 är användningen 
av totalsäkerhet för kohesionsjord och en partialkoefficient för 
friktionsjord enligt BN 76 och flera partialkoefficienter enligt 
BN 89. För att belysa inverkan av olika val av 
partialkoefficienter enligt BN 89 har två ytterlighetsfall 
studerats, jmf kap 2. 

De av broprojektören redovisade plattdimensionerna kan skilja sig 
i storlek från de som beräknats i denna konsekvensanalys. 
Skillnaden kan bero på att man i denna analys i första hand har 
tagit fram teoretiska mått utan att i någon större utsträckning ha 
beaktat eventuella arbetstekniska synpunkter. Exempelvis 
modifieringen av slänterna i anslutning till stöd 1 för Malmslätt 
och Halmstad kan av broprojektören ha utförts på ett annorlunda 
sätt. Enligt vad som sagts i kap 2 har släntlutningarna i denna 
analys modifierats i förhållande till de verkligt projekterade för 
att få jämförbara beräkningsresultat mellan BN 76 och BN 89. 
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5.1 LASTER 

En stor dimensionspåverkande faktor för grundplattorna är den 
påförda lasten. 

Enligt kommentarerna till tabell 4.6 över de största vertikala 
lasterna från de beräknade lastfallen enligt BN 76 och BN 89 ger 
BN 89 normalt den största vertikala lasten. 

Vid förhållandevis små horisontella laster, vilket i brosammanhang 
gäller för mellanstöd, påverkar förhållandet mellan de största 
vertikala lasterna enligt BN 76 och BN 89 även direkt förhållandet 
mellan de framräknade plattdimensionerna. För fallet relativt 
stora horisontallaster, som normalt gäller för exempelvis 
brolandfästen med frontmur, minskar däremot betydelsen av en stor 
vertikallast för plattdimensionerna. 

Vid grundläggning på friktionsjord för stöd 1 i Malmslätt har 
horisontallastens storlek avgörande betydelse för vilket lastfall 
som vid dimensionering enligt BN 89 blir dimensionerande. För 
Halmstad, stöd 1, verkar horisontallasten ej ha haft lika stor 
betydelse utan mer storleken på vertikallasten vid dimensionerande 
lastfall. Horisontallastens betydelse kan vara olika vid 
grundläggningen på friktionsjord respektive lera. Osäkerheten om 
vilket lastfall som blir dimensionerande gör att man vid 
dimensionering enligt BN 89 måste genomräkna fler lastfall än vad 
som är fallet enligt BN 76. 

Det skall också noteras att den här använda horisontallasten 
enligt BN 89 kan vara något för liten med hänsyn till att 
exempelvis jordtrycktillskott av packning ej beaktats, se 
beräkningsförutsättningar kap 2. 

Lasterna har, enligt vad som sagts i kap 2, räknats ned till 
underkant grundplatta. Lasterna har beräknats för de 
plattdimensioner som erhållits vid den ursprungliga 
brodimensioneringen. I denna rapport har de ursprungligen 
framräknade lasterna bibehållits även när plattorna fått nya 
dimensioner. Denna felaktighet kan sannolikt ha givit upphov till 
både för små och för stora laster beroende på om plattan 
förstorats eller förminskats. 

Förutom själva lasterna har momenten från lasterna stor 
betydelsefulla för den beräknade plattdimensionen. Förhållandet 
mellan moment och vertikallast bestämmer den i 
dimensioneringssammanhang betydelsefulla effektiva arean. 

Antalet erhållna lastfall för respektive bro redovisas i kap 3. 
Det ringa antalet lastfall för vissa broar visar att konstruktören 
redan gjort ett urval bland tänkbara lastfall innan dessa 
tillställts institutet för dimensionering av grundläggningen. 

5.2 BÄRIGHET 

Enligt kommentarer under tabell 4.9 har, beträffande beräkningen 
enligt BN 89, 3 stöd av 7 blivit dimensionerande ur 
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bärighetssynpunkt. Motsvarande för BN 76 innebär att 5 stöd av 7 
blivit dimensionerade ur bärighetssynpunkt. Skillnaden mellan 
BN 76 och BN 89 i antalet fall där bärigheten är dimensionerande 
beror främst på det i denna analys använda kravet i BN 89 på 
sättningsdifferenser. Se kap 2 beträffande uppdimensionering av 
platta vid för stora differenssättningar, beräknade enligt BN 89. 

Följande faktorer har stor betydelse för plattdimensionerna ur 
bärighetssynpunkt enligt BN 76 och BN 89: 

-laster 

-beräkningsformler 

-materialförutsättningar 

Underlaget är för litet för att dra några generella slutsatser av 
varje faktors procentuella betydelse. Det är svårt att särskilja 
effekten av lastökning och ändrad bärighetsformel vid jämförelse 
mellan BN 76 och BN 89 eftersom lasteffekten i sin tur kan 
uppdelas i vertikallast, horisontallaster och moment som alla är 
väsentliga för dimensioneringsresultatet. 

Skillnaderna i la~t~r enligt BN 76 och BN 89 har behandlats under 
5.1 ovan. 

Skillnaderna i Ee~ätnin~sfo~mlerga enligt BN 76 och BN 89 beror på 
att man för BN 76 tagit fram en förenklad form av "allmänna 
bärighetsformeln", som är den formel som tillämpats vid 
dimensionering enligt BN 89. Förenklingen har gjorts så att man 
normalt vid användningen, i varierande utsträckning, kommer på 
säkra sidan och således får större plattdimensioner än vad som 
skulle vara fallet enligt den ursprungliga bärighetsformeln. 
Enligt BN 76 används en partialkoefficient Ym~= 1,5 på valda inre 
friktionsvinklar medan man enligt BN 89 använder två 
partialkoefficienter Yn*Ym~ som sammantaget får värden mellan 1,32 
och 1,56. Enbart denna skillnad kan således ge såväl mindre som 
större plattor. Om säkerhetsklassen för grundläggningen ändras 
till Sk 2 minskas Yn*Ym~ till 1,21 a 1,43 vilket skulle kunna 
minska plattorna. 

De kompletterande formler till BN 76 och BN 89 för att beakta 
lutande markyta är båda bristfälliga redan vid inte alltför stora 
marklutningar vilket bl a ofta gäller vid landfästen. Exempelvis 
blir vid friktionsjord tillåtet grundtryck = 0 enligt BN 76 om 
markytan lutar mer än 33,6° och enligt BN 89 begränsas 
användningen av formeln till släntlutningar som understiger halva 
friktionsvinkeln för aktuell jordart. För landfästena till broarna 
i Malmslätt och Halmstad är dessa problemställningar med lutande 
markyta aktuella. I institutets beräkningar har släntlutningarna 
modifierats för att uppfylla kravet på största släntlutning enligt 
"allmänna bärighetsformeln", se kap 2. Modifieringen av 
släntlutningen gör att bärförmågan sannolikt underskattas något 
eftersom vertikaltrycket i jorden blir mindre än i verkligheten. 

En vanlig metod att utföra stabilitetsberäkning i samband med 
lutande markyta som komplement till bärighetsformlerna är att 
studera jämvikten grafiskt med hjälp av logaritmiska spiraler. 
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Huruvida ändyteeffekter skall beaktas och i så fall på vilket sätt 
i samband med dessa eller andra stabilitetsberäkningar är oklart. 
Beaktas inte ändyteeffekten vid friktionsjord innebär detta 
sannolikt att resultatet blir på osäkra sidan. 

Utförda glidyteberäkningar, Malmslätt stöd 1, med Vägverkets 
SMD-program för samtidiga vertikala och horisontella laster på 
friktionsjord vid lutande markyta visar att datorprogrammet ej är 
anpassat till beräkning av plattor i slänt. SGI:s datorprogram 
SSTAB kan ej ta hänsyn till horisontella laster. Datorprogram som 
klarar aktuella lastfall är ej tillgängliga idag. 

Bärighetskontroll vid grundläggning med platta på grusfyllning på 
lera utförs enligt BN 89 enligt formler i Ytgrundläggningshand
boken. Motsvarande anvisningar för bärighetskontroll saknas i BN 
76. Det kan vara på osäkra sidan att låta en glidyta börja i 
grusfyllningens underkant. 

Riktlinjer för val av plattstorlek vid bärighetskontroll för hel 
bottenplatta bör klargöras när effektiva arean ej kan tillämpas, 
jmf praktikfallet Munkån kap 3.5. 

Enligt BN 88 kap 32.512 gäller för ramkonstruktion, som har 
tillräcklig styvhet för att förhindra rotation av bottenplattan, 
att den vid beräkning av effektiva fundamentytan får sättas lika 
med totala arean och en tänkt brottfigur får antas utgå från 
plattans bakkant vid glidyteberäkning. Detta förutsätter att 
rambenet kan uppta inkommande moment och att resultanten faller i 
plattmitt, vilket kan diskuteras. För de broar som här studerats 
har förutsatts att rotationsstyvhet ej varit tillämplig. 

~a!e~i~l!ö~u!s~t!nin~a~n~ i friktionsjord skiljer sig åt för BN 76 
och BN 89, se kap 2.2. I stället för som vid BN 89 använda en 
dimensionerande friktionsvinkel går man i BN 76 in i en tabell med 
relativt begränsade valmöjligheter. BN 89 medger således möjlighet 
till mer nyanserade ingångsdata beträffande friktionsvinkeln om de 
geotekniska fält- och laboratorieundersökningarna är mer 
omfattande. Spetstrycksondering i stället för vikt- eller 
hejarsondering kan sålunda ge bättre (riktigare) 
parametervärden. Enligt Ytgrundläggningshandboken väljs den 
karakteristiska friktionsvinkeln och E-modulen med hjälp av 
sonderingsresultat och omfattningen av utförda undersökningar. 
Finns resultat från både vikt- och hejarsondering kan man 
exempelvis välja en högre friktionsvinkel än om resultat från 
enbart viktsondering föreligger. 

Vid dimensionering av plattor på kohesionsjord har man tidigare 
enligt BN 76 använt ett lågt valt medelvärde som normalt 
reducerats med hänsyn till lerans flytgräns enligt 1959 års 
reduktionsregler från Svenska geotekniska föreningen. Enligt BN 89 
kommer man att använda sig av medelvärdet av hållfasthetsvärden 
som reducerats enligt Larsson et al (1984). För normala leror 
innebär detta dock ingen skillnad i ansatt materialegenskap enligt 
samma författare. För överkonsoliderad lera bör enligt 
Ytgrundläggningshandboken dränerad analys utföras med~= 30°. 

BN 76 och BN 88 skiljer på bottenmorän och övrig morän dock utan 
att ange definition på bottenmorän. En sådan definition är nu 
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införd i Ytgrundläggningshandboken (hejarsonderingsmotstånd > 25 
slag/0,2 m). 

Bestämning av friktionsvinkel vid grundläggning på morän invid 
slänt har diskuterats men ej kunnat bestämmas. 

5.3 SÄTTNINGAR 

Allmänt 

Enligt BN 89 ställs högre krav på beaktande av sättningar och 
sättningsdifferenser än enligt BN 76, vilket också kan påverka 
storleken på den beräknade plattan. 

Olika slag av sättningar beaktas såsom: 

-Stödsättningar av sättningsgivande last från bron. 

-Stödsättningar till följd av last från anslutande vägbank, 
förväntad grundvattensänkning mm. 

-Stödförskjutningar i brott- och bruksgränstillstånd. 

Sättningarna för en platta beror av såväl last som tid vilket är 
väsentligt att beakta i samband med projektering och planering av 
ett broprojekt. Under senare år har framkommit att även sättningar 
i friktionsjord ökar väsentligt med tiden. 

De differenssättningar mellan stöden som stödsättningarna ger 
upphov till är viktiga för dimensioneringen och speciellt de 
differenssättningar som uppstår mellan brostöden sedan 
brobaneplattan kommit på plats. Det kan därför vara viktigt att 
tex tillfartsbankarna till bron påförs i ett tidigt skede så att 
sättningar av banken hinner utbildas så långt möjligt innan 
brogrundläggningen påbörjas. 

Enligt vad som ovan sagts gjordes tidigare eventuella 
sättningsberäkningar i samband med tillämpning av BN 76 enligt 
praxis utan användning av säkerhetsfaktorer. Enligt BN 89 används 
nu säkerhetsfaktorer i form av partialkoefficienter. 

Enligt BN 89 blir sättningsberäkningarna enligt vad som ovan sagts 
mer avgörande för brodimensioneringen vilket gör att omfattningen 
och kvaliten på fältundersökningarna kommer att öka. 

Skillnader i sättningsgivande last enligt BN 76 och BN 89 framgår 
av tabell 4.7. Orsaken till att sättningsgivande last i flertalet 
fall är större enligt BN 76 än BN 89 är främst att man som 
brukligt varit enligt BN 76 räknat sättningarna för vanligt 
lastfall medan den sättningsgivande lasten enligt BN 89 baserats 
på ett antaget tidsmedelvärde av trafiklasten. 

Den enligt kap 2.3 ändrade lastkoefficienten w*y= 0,03 för 
variabla laster i stället för 0,3 som normalt används i 

SGI Varia 348



bruksgränstillstånd har diskuterats en hel del liksom även om 
lastkoefficienten skall ha annat belopp vid sättningsberäkning i 
brottgränstillstånd än i bruksgränstillstånd. Eftersom sättningen 
i fortsättningen bedöms oftare komma att bli dimensionerande är 
det av betydelse att "riktiga" lastkoefficienter avseende broars 
påverkan på jorden utarbetas. 

Totalsättningar 

Sättningsberäkningar skall enligt BN 89 utföras i både brott- och 
bruksgränstillstånd. Sättningsberäkningen i brottgränstillstånd 
har dock i denna analys endast utförts för bron i Malmslätt. Den 
beräknade dimensionerande totalsättningen har ej medfört någon 
förstoring av grundplattorna eftersom något krav på maximalt 
acceptabel sättning ej uppställts. 

De beräknade sättningarna blir både större och mindre enligt BN 89 
jämfört med BN 76 beroende av bl aval av partialkoefficienter, se 
Tabell 4.2. Orsaken är att lasterna är större enligt BN 76 och att 
de i sättningsberäkningen ingående jordartsparametrarna åsatts 
partialkoefficienter som gör att den dimensionerade sättningen 
blir större än den karaktäristiska enligt BN 89. Det måste också 
beaktas att sättningarna är beräknade utifrån olika 
plattstorlekar, se Tabell 4.1. Att plattstorlekarna är olika beror 
i sin tur på att sättningsberäkningen givit upphov till så stora 
differenssättningar att vissa plattor förstorats för att begränsa 
dessa. Enligt BN 76 finns en begränsning i tillåten grundpåkänning 
med hänsyn till sättningsrisken. Denna begränsning i tillåten 
grundpåkänning har varit dimensionerande för stöd 2 till bron i 
Malmslätt. 

Det kan noteras att sättningsberäkningarna enligt BN 89 i vissa 
fall kan bli relativt omfattande, speciellt om lasteffekten 
överskrider 2/3 av Rd (dimensionerande bärförmåga i 
brottgränstillstånd) eftersom sättningsmodulerna enligt 
Ytgrundläggningshandboken då bör halveras, se kap 2.1. Flera olika 
lastfall kan behöva kontrolleras. 

För beräkning av sättningar i bruksgränstillstånd krävs således 
beräkning av brottlasten, Rd, för en fiktivt förstorad 
sättningsgivande last. Resultantens riktning skall bibehållas 
varför både den vertikala och den horisontella lastkomposanten 
ökas vid bestämning av brottlasten. 

Det bör observeras att det Rd (dimensionerande bärförmågan i 
brottgränstillstånd) som beräknas för att bestämma 
gränserna för sättningsmodulerna ej är samma Rd som beräknas för 
att dimensionera plattan med hänsyn till bärförmågan i 
brottgränstillstånd. 

Differenssättning 

Enligt BN 76 finns inget krav på kontroll av differenssättningarna 
dock finns en begränsning i tillåten grundpåkänning enligt ovan. 
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Dimensionerna på grundplattorna enligt BN 76 har således ej 
ändrats av resultatet från beräkningen av differenssättningen som 
enligt ovan enbart utförts för jämförelse med motsvarande för BN 
89. 

Differenssättningarna enligt BN 89 beräknas för både bruks- och 
brottgränstillstånd. Enligt vad som sagts i kap 2.1 gäller för 
denna konsekvensanalys att den framräknade differenssättningen, 
bestämd med hjälp av sättningsgivande last, som mest accepterats 
uppgå till 0,15 % av spännvidden dock högst 10 mm. Om 
beräkningsresultatet överskrider detta har plattan förstorats. För 
denna rapport gäller att differenssättningen avser den största 
differenssättning, som är framräknad enligt någon av de 3 använda 
metoderna, sättningsskillnadstillskotts-, prepartialkoefficient
och postpartialkoefficientmetoden. Vid utarbetande av nya 
Bronormer bör val av metod för beräkning av differenssättningarna 
klaras ut genom att följa upp verkliga sättningar hos i första 
hand nybyggda broar och jämföra dessa med beräknade sättningar. 

Enligt vad som sagts ovan i Tabell 4.4 har differenssättningarna 
enligt BN 89 blivit dimensionerande för tre av broarna. Vid 
jämförelse med differenssättningarna enligt BN 76 och BN 89 måste 
beaktas att sättningarna är beräknade utifrån olika 
plattstorlekar, se Tabell 4.1. 

Vid dimensionering enligt BN 88 behandlas stödförskjutning som ett 
lastfall, jmf BN 88 kap 21.14. Här står bl a "storleken på den 
största förväntade stödförskjutningen avgörs av geotekniskt 
sakkunnig person i varje enskilt fall". 

Acceptabel sättningsdifferens av sättningsgivande last bestäms 
enligt BN 89 av brokonstruktören. Den framräknade dimensionerade 
sättningen betraktas som en tvångsrörelse och går in som ett 
lastfall i konstruktörens systemberäkning. Den största acceptabla 
differenssättning i ~r~k3r~n~t!l!s!å~d som tillämpats för denna 
konsekvensanalys är således endast ett exempel. Minsta möjliga 
plattstolek är den som dimensionerats ur bärighetssynpunkt och 
därefter ej förstorats se tabell 4.9. För Malmslätt, stöd 2, blev 
förstoringen, enligt kommentarerna till Tabell 4.7 mycket stora, 
261 %. Det kan totalekonomiskt sett vara bättre att bron 
konstruktivt utformas så att den klarar de framräknade 
differenssättningarna i stället för att bottenplattor förstoras. 
Ett intimt samarbete mellan konstruktör - geotekniker förutsätts i 
dessa bedömningar. 

I vissa fall är det också möjligt att i tidplanering och 
arbetsutförande beakta tid - sättningsförloppet om 
differenssättningen är dimensionerande så att förstoring av 
grundplattor undviks. 

Differenssättningarna i brottgränstillståndet har inte närmare 
utretts i denna rapport. En uppfattning om storleken kan man dock 
få genom att betrakta totalsättningarna i brottstadiet, Tabell 
4.3, för bron i Malmslätt. Huruvida den beräknade 
differenssättningen kan leda till brott i brokonstruktionen och 
därmed medföra krav på förstoring av bottenplattan skall klargöras 
av brokonstruktören. Sättningarna i brottgränstillstånd 
beräknas enligt BN 89 för högre laster än i bruksgränstillstånd. 
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Sättningar och sättningsdifferenser för de här beräknade broarna 
kan även jämföras med den av Vägverket framtagna tabellen över 
acceptabla brosättningar som redovisas i kap 1 Figur 2. Tabell 4.4 
visar att de enligt Vägverket acceptabla differenssättningarna, 
vilka framgår av kolumnen längst till höger, för de genomräknade 
broarna är väsentligt större än vad som i denna analys ansatts som 
acceptabelt. 

Vägverkets ovannämnda Figur 2 bör med tanke på att den nya 
Bronormen fäster större vikt vid sättningar och 
sättningsdifferenser utvecklas till en mer nyanserad form. 

Inför utarbetandet av en ny Bronorm bör riktlinjer för hur 
differenssättningar skall beräknas vid en hel bottenplatta eller 
långsträckt platta också klargöras, jmf praktikfallet Munkån kap 
3.5. 

5.4 STJÄLPNING OCH GLIDNING 

Till skillnad från vid dimensionering enligt BN 76 utförs ingen 
särskild stjälpningskontroll enligt BN 89 utan denna omfattas i 
bärighetsformeln av en korrektionsfaktor. 

Stjälpningskontrollen enligt BN 76 har ej varit dimensionerande 
för plattorna. 

Qlld~i~g 

Glidningskontroll utförs både enligt BN 76 och BN 89. 
Glidningskontrollen har ej varit dimensionerande för plattorna i 
denna analys. Det skall dock beaktas enligt vad som sagts ovan om 
att ingen ökning gjorts av jordtrycket, på grund av exempelvis 
packningseffekt, i förhållande till vad som varit brukligt vid 
dimensionering enligt BN 76. Det är också sannolikt att ett ökat 
jordtryck i större utsträckning påverkar dimensioneringen för 
stödmurar än landfästen. 

Enligt BN 89 påtalas betydelsen av kunskap om 
vertikaldeformationer. Sannolikt innebär detta att även 
horisontaldeformationer måste beaktas framöver, speciellt vid 
grundläggning i slänt. Vid grundläggning i slänt har också 
horisontallasten stor betydelse för bärförmågan. I flera avseenden 
har de vertikala och horisontella deformationerna olika egenskaper 
och mönster som måste beaktas. Vibrationer kan exempelvis öka 
horisontallasten och utlösa språngvisa deformationer. Mothållande 
krafter i form av passivt jordtryck förutsätter i sig att relativt 
stora deformationer redan utvecklats. Kunskaperna om 
horisontaldeformationer och deras eventuella effekter på 
befintliga brolandfästen är idag otillräckliga. Framtida 
datorprogram som beaktar samverkan mellan jord och konstruktion 
även i horisontalled kommer att kräva mer kunskap på detta område. 

SGI Varia 348



5.5 EKONOMISKA SYNPUNKTER MM 

För bedömning av de ekonomiska konsekvenserna görs antagandet att 
kostnaderna ökar/minskar proportionellt med bottenplattans area. I 
detta samanhang kan noteras att arean för plattorna enligt BN-89 
varierar mellan 46 och 199 % av motsvarande plattarea för BN 76. 
Den största procentuella ökningen erhölls för stöd 1 i Halmstad 
där uppdimensionering utförts på grund av de för denna rapport 
uppställda kraven på tillåten sättningsdifferens. Motsvarande 
ökning utan hänsynstagande till sättningsdifferensen är 125 %. 

Dimensionering enligt BN 89 innebär mer beräkningsarbete för 
konstruktör och geotekniker och därmed ökade kostnader och 
förutsätter ett närmare samarbete mellan dessa än vad som hittills 
varit vanligt. 

Enligt vad som sagts tidigare medför BN 89 sannolikt ett ökat 
behov av kvalitativa fältundersökningar och därmed kostnader för 
att få optimal plattarea. Beroende på val av partialkoefficient 
kan arean hos bottenplattan enligt vad som framgår av Tabell 4.1 
variera med upp till 50 %. Detta kan tas som ett mått på vad som 
kan vara möjligt att inbespara genom att göra en bra i stället för 
mindre bra fältundersökning. Därtill kan komma ett bättre 
utnyttjande av jorden. 

En annan faktor som inrymmer ekonomiska konsekvenser är om alla 
brokonstruktioner skall tillhöra säkerhetsklass 3, och därmed 
minst geoteknisk klass 2. I samband med partialkoefficientmetoden 
har bl a diskuterats om geoteknikerns definition av brott i 
friktionsjord är av samma slag som det brott som i 
Nybyggnadsreglerna, säkerhetsklass 3, uttrycks som "ett brott som 
leder till omedelbar kollaps utan temporär kraftomlagring". 

Samverkan brokonstruktion och undergrund som idag endast beaktas 
schematiskt kommer i framtiden att kräva mer uppmärksamhet och 
visst beräkningsarbete. Samtidigt kommer detta att möjliggöra 
projektering av mer ekonomiska grundläggningskonstruktioner. 
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KONSEKVENSANALYS, BRONORM 89 

6. FÖRSLAG TILL FORTSATTA AKTIVITETER 

Underhand har olika utvecklingsbehov diskuterats bl a: 

-sättningsuppföljning av broar. För att få erfarenheter 
för framtida funktionskrav på broar. 

-utveckling av statistiska partialkoefficienter. För att 
bl a på ett bättre sätt än idag ge rekommendationer för 
lämpligt spann för val av storlek på 
partialkoefficienter. 

-beräkningsmodeller. Anvisningar för bärighetsformelns 
tillämpning vid marklutning ~~/2. Framtagande av eller 
bearbetning av befintliga program för utförande av 
tredimensionella stabilitetsberäkningar, och således 
beaktande av ändyteeffekter. 

-sättningberäkningsprogram. I första hand för att vara 
behjälplig vid det tidskrävande passningsförfarande som 
krävs vid dimensionering då olika sättningsparametrar 
används under respektive över 2/3 av Rd (dimensionerande 
bärförmåga vid brott). 

-jordtrycksmodeller. Eftersom det visat sig att ett 
mer korrekt jordtryck än det som tillämpas idag sannolikt 
har stor inverkan plattdimensionen (gäller speciellt för 
landfästen). 

-utredning av erforderlig säkerhetsklass för 
brokonstruktioner. Underhand förda dikussioner visar att 
det inte är självklart att broar alltid skall utföras i 
säkerhetsklass 3. 

-konsekvensanalys pålgrundläggning. Kan vara aktuellt när 
Pålgrundläggningshandboken kommit ut. 

-bäddmoduler. I och med införandet av mer kvalificerade 
dataprogram ökar efterfrågan på lämpliga 
jordartsparametrar 
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7. BERÄKNINGSEXEMPEL - VÄGBRO VID MALMSLÄ'IT 

Dimensionering av bottenplattor för vägbro vid Malmslätt. 

7.1 Dimensioneringsförutsättningar 

e Konstruktion i säkerhetsklass 3 (SK3) 

• Geoteknisk klass 2 (GK2} 

• Jordart: grusig sand 

• Viktsondering (Vim) utförd: hv/0,2 m >80 

mycket fast 

• Grundläggningsnivå: stöd 1: + 84,0 

stöd 2: + 81,4 

• Grundvattennivån är belägen på större djup än 2b under 

grundläggnignsnivåerna 

e Acceptabel totalsättning: 0,03 m 

• Acceptabel sättningsdifferens: 0,15% av spannlängden 

vs1.4 

Grusig sand 

95m 

2 

Figur 7.1 Dimensioneringsförutsättningar 

7.2 Dimensionering i brottgränstillstånd 

1. Dimensionerande jordmodell 
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hv/0,2 m > 80 - 0k = (Tabell 1:3) 

0k 
0d = arctan 

'i'n · 'i'm 

'i'n = 1,2 (NR 1 kap 6.11, SK3) 

ym = 1,15 (NR 1 kap 6.354, GK2 och gynnsamma förhållanden) 

tan 42°0d = arctan 33 •
10

1,2 · 1,15 - 0d = 

I detta fall saknas uppgifter om jordens tunghet 

varför ett värde väljs enligt Tabell 1:2 

y = y = 18 kN/m3 
d k 

2. Grundläggningsdjup 

Stöd 1 

Lutningen på intilliggande markyta överstiger 0k/2. Allmänna bärig

hetsekvationen kan ej användas direkt, kap 2.42. För att få fram di

mensionerna på grundplattan görs därför en modifiering av slänten, 

enligt Figur 7.2. Stabiliteten kontrolleras sedan med en släntstabi

litetsberäkning för den verkliga slänten . 

........... 

naturli 

2,6m 

Figur 7.2 Modifiering av befintlig slänt så att allmänna 

bärighetsekvationen kan användas 

För stöd 1: = 1,8 md1 

Stöd 2 

För stöd 2 kan allmänna bärighetsekvationen användas direkt. 
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För stöd 2: = 1,0 md2 

3. Dimensionerande lastmodell 

Stöd 1 

Antag plattstorlek 3,5 x 8,7 m, dimensioner i övrigt se Figur 7.3. 

i]..-, 
b I I '°)'tr1'-------------' ;m 
~--------------'-,<'--,!'

1,35 0,6 1,55 
1,1 J ~:~ J1.1 :t3 5 1 

Figur 7.3 Grundplatta - dimensioner, stöd 1 

Effektiv plattstorlek: 

excentricitet SMd// -1884 
= = = -0,65 meb 2908Svd 

= 2 (1,85-0,65) = 2,4 mbef 

SMd ..L 845 = 0,29el = = m2908Svd 
1 = 2 (4,35-0,29) = 8,12 m
ef 

2Aef = b · 1 = 19 50 mef ef ' 

Stöd 2 

Antag plattstorlek 1,7 x 6,7 m, dimensioner i övrigt se Figur 7.4. 

b 0 0 
1.0J1.o~ J1,0 J1,0!~1 ~:: 

Figur 7.4 Grundplatta - dimensioner, stöd 2 
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Effektiv plattstorlek: = 1,6 mbef 

1 = 5,8 mef 

= 9,28 m2
Aef 

Dimensionerande laster: 

B 

A _i__ A 

I A-A B-B 

B 

Figur 7.5 Dimensionerande laster, definitioner. 

BR0N0RM 88 

Brottgränstillstånd Bruksgränstillstånd 
Lasttyp Lastkomb. IV Lastkomb. V:A Sättningsgivande last 

kN alt kNm kN alt kNm kN alt kNm 

Stöd 1 2908 4726 3345Svd 
1304 377 360SHd// 

-1884 -708 -888SMd// 
93 93 6SHd

J.. 

845 2067 80SMd
J.. 

Stöd 2 7568 6796 4997Svd 
169 198 166SHd// 
367 277 380SMd// 
47 47 3SHd

J.. 

3390 2091 75SMd
J.. 

Tabell 7.1 Lastförutsättningar 

Enligt Bronorm 88 kap 22 är lastkombinationerna IV och V:A huvud

belastningsfall i brott- respektive bruksgränstillstånd. Den lastkom

bination som är dimensionerande för undergrunden i bruksgränstillstånd 

är dock den sättningsgivande lasten (kap 3.30}. Denna består av perma

nenta laster (enligt Tabel 22.2, Bronorm 88} +variabellast där last

koefficienten ~ = 0,03. 
'{ 
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Lasterna i Tabell 7.1 är nedräknade till underkant platta och samtliga 

lastbidrag ingår. 

4. Dimensionerande vertikal bärförmåga 

Dimensioneringsvillkor: S i R 
vd vd 

Dimensionerande vertikal bärförmåga R på friktionsjord beräknas 
vd 

enligt ekvation 3.9. 

1
R = A · c' · N · s + A · q' · N · s + 0 5 A · vd ef d cd cd ef d qd qd ' ef'{Rd 

'{Rd = 1,0 

För friktionsjord kan kohesionen försummas, dvs cd= 0. 

N'{d = 24,5 
12ld = 33,1° --+ (Tabell 3:2) 

Nqd = 26,3 

Stöd 1 

Effektiv vertikalspänning på grundläggningsnivån 

q 'd = ,, · d . · cosa = 18 · 1 8 cos 21 = 30 2 kPa (2.50a)1 d min t-' ' ' 

Jordens effektiva tunghet under grundläggningsnivån 'la= '{d 

Inverkan av hållfasthet hos jorden över grundläggningsnivån 

dqd = 1 + 0,35 d/bef = 1,26 (2.53b) 

d = 1 (2.53c)
'{d 

Formfaktorer: = 1 + 0,2 bef/lef = 1,06 (2.54c)sqd 

s'{d = 1 - 0,4 bef/lef = 0,88 (2.54d) 

Inverkan av lutande last: 

= 0,35 (2.55c) 
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H m+l
i,,d = ( 1 - --------- ) = 0,19 (2.55d)

• V+ ber· ler· c · cot~ 

mb = 2 + bef/lef) / ( 1+ bef/lef) = 1,77 

13040 = arctan 93 = 85,9° 

Inverkan av lutande intilliggande markyta: 

gq = g'{ = 1 - sin2~ = 0,33 (2.57c,d) 

Övriga korrektionsfaktorer (s) = 1,0 

Rvd = 0 + 19,50 ·30,2 ·26,3 ·1,26 ·1,06 ·0,35 ·0,33 

0,50 + 19,50 · 18 · 2,40 · 24,5 · 1 · 0,88 · 0,19 · 0,33 

= 2388 + 569 = 2957 kN 

Svd = 2908 kN i Rvd = 2957 kN 

Med ansatta dimensioner uppfylls således brottgränsvillkoret varvid 

grundtrycket kommer att uppgå till 149 kPa (q = 2908/2,4 · 8,12). 

Kontroll av ansatta plattdimensioner med en stabilitetsberäkning för 

den verkliga släntlutningen visar att stabiliteten är tillfredsstäl

lande. 

Stöd 1 

Motsvarande beräkning för stöd 2 ger; 

Rvd = 8193 kN 

Svd = 7568 kN < Rvd = 8193 

Med ansatta dimensioner uppfylls således brottgränsvillkoret varvid 

grundtrycket kommer att uppgå till 816 kPa (q = 7568/1,6 · 5,8) 

5. Dimensionerande horisontell bärförmåga 

Dimensioneringsvillkor: S i R 
Hd Hd 
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Stöd 1 

Figur 7.6 Horisontella lastkomposanter 

RHd = atan0d = 2908 tan 33,1 = 1896 kN (2.74) 

SHl - SH2 - SHd = 1340 kN < RHd = 1896 kN 

Dimensioneringsvillkoret är således uppfyllt. 

Stöd 2 

Motsvarande beräkning för stöd 2 ger: 

RHd = 4934 kN 

SHd = 169 kN < RHd = 4934 kN 

Dimensioneringsvillkoret är således uppfyllt. 

7.3 Dimensionering i bruksgränstillstånd 

1. Dimensionerande jordmodell 

Karakteristiskt värde på E-modul för friktionsjord bestäms med ledning 

av sonderingsresultat enligt Tabell 1:3. 

Mycket fast - Ek= 90 MPa (Tabell 1:3) 

Partialkoefficienten yn = 1,0 (NR 1 kap 6.355) 

Partialkoefficienten ym = 1,5 (NR 1 kap 6.355, 
GK2 och medelgoda 
förhållanden) 

60 
---- = 40 MPa1,0·1,5 
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2. Dimensionerande last - spänningsmodell 

Stöd 1 

Dimensionerande last i bruksgränstillstånd Svd = 3345 kN. 

Lastökningen på grundläggningsnivån = dim.last i bruksgränstillstånd -

teoretiskt bortschaktad jordvolym + tillskott från tillfartsbanken. 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivån = 2,0. 

Qnetto = 3345 - 2 · 3,5 · 8,7 · 18 + Qbank = 2249 + Qbank kN 

Tillskott från tillfartsbanken (Qbank) beräknas med hjälp av 

Steinbrenners metod (kap. 2.13). 

Dimensionerande tillskottsspänning ~o på aktuell nivå och 
d 

för den effektiva plattareans mittpunkt kan beräknas mha 2:1-metoden, 

se Figur 7.7. 

2249/27.37* 
~ 0 d (z) = z z ) + ~0 bank 

(l+3 16) (l+8 66 
' ' 

* Effektiv area för den sättningsgivande lasten. 

Indelningen i skikt för beräkning av tillskottsspänningen från banken 

görs så att den motsvarar skiktindelningen för övriga tillskottsspän

ningar. 

Skikt !:i ådz ( skiktmitt l 
nr ( kPa l 

.lbJ\
I . 

. \ 
I \ 

_I_ 
_IL 

m 

T 
z 

94,4 
85, 9 

80,2 

70,7 

58,1 

I \ 52,5 

I \ - - 46,1 

41,8 

.I \.: 37,1_j _L_ 

Figur 7.7 Indelning i skikt och beräkning av tillskottsspänningen 

på aktuell nivå. 
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Stöd 2 

Motsvarande beräkning för stöd 2 ger: 

4074Qnetto = + Qbank 

Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivån = 4,5 m. 

Tillskott från tillfartsbanken (Qbank) beräknas med hjälp av 

Steinbrenners metod (kap 2.13). 

* 4074/10,26
= 

* Effektiv area 

3. Dimensionerande jordspänningar 

Rådande effektiva vertikalspänningar (0 1 
0 ) ingår ej i vald beräknings

modell, se nedan varför dessa ej bestäms här. 

Spänningsökning pga last: 

(jfr ekv. 2.5)
z z 

(l+b ) (1+1 ) 
ef ef 

4. Dimensionerande deformationer 

Dimensioneringsvillkor s < s 
d accept 

Kontroll av att dimensionerande lasteffekt i bruksgränstillstånd är 

mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i bottgränstillstånd: 

För att kunna göra denna kontroll här måste "Rbrott" för bruksgräns
vd 

lastfallet beräknas. 

S = 3345 kN S = 360 kN SMd = -888 kNm
vd Hd.L .L 

S = 6 kN SMd = 80 kNm 
Hd.L .L 
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b = 2 (1,85-0,27) = 3,16 m
ef 

A = 27,37 m2 (jämför 9.41.3)
ef

ler= 2 (4,35-0,02) = 8,66 m 

= 1,8 md1 

= 30,2 kPaqd 

1,20 d = 1dqd= 
yd 

1,07 S = 0,85Sqd= 
yd 

g = 0,33gyd=qd 

= 1,27 mb = 1,73ml 

m = 1,73 0 = arctan -= 
6 

i 
qd = 0,82 i = 0,73

yd 

R = 3,16·8,66·30,2·26,3·1,20·1,07·0,82·0,33+3,l6·8,66·0,5·18·
vd 

3,16·24,5·1·0,85·0,73·0,33 = 7552 + 3904 = 11456 kN 

2 2 
R = 11456 = 7638 > S = 3345

3 vd 3 vd 

Dimensionerande sättning sd beräknas ur ekvationen: 

!::,z . 'I (jfr ekv. 2. 76)
Rd 

YRd = 1,0 

Beräkning utförs till det djup (16 m) där tillskottsspänningen är 

~ 10% av rådande effektivtryck. 
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t.ad sd(m) sk(m)Skikt t.z M =40 MPa Mk=60MPaNr (m) {kPa) d 

I 1 67,1+27,3**=94,4 0,0024 0,0016 

Il 1 47,5+38,4 =85,9 0,0021 0,0014 

III 2 31,3+48,9 =80,2 0,0040 0,0027 

IV 2 20,2+50,5 =70,7 0,0035 0,0024 

V 2 14,1+44,0 =58,1 0,0029 0,0019 

VI 2 10,5+42,0 =52,5 0,0026 0,0018 

VII 2 8,1+38,0 =46,1 0,0023 0,0015 

VIII 2 6,4+35,4 =41,8 0,0021 0,0014 

IX 2 5,2+31,9 =37,1 0,0019 0,0012 

[ 0,0238 m [ 0,0159 m 

* för beräkning av sättningsdiff. 

** t.a beräknas med Steinbrenners metod, kap 2.13. 
bank 

Stöd 3 

Motsvarande beräkning för stöd 2 ger: 

R* = 8779 kNvd 

* "Rbrott" för bruksgränstillstånd
vd 

2 2
Rvd= 3 8779 = 5852 > Svd = 49973 

397 
t.ad = z z + t.abank 

( l + 1 54 ) ( l + 6 66 ) 
' ' Dimensionerande sättning, S = 0,0272 m 

d 

Karakteristisk sättning, S = 0,0182 m 
k 

5. Samverkan 

Samverkan mellan stöd 1 och 2 behöver ej beaktas, då uppställda dimen

sioneringsvillkor är uppfyllda. 

SGI Varia 348



6. Sättningsdifferenser 

s (m) s (m) 
k d 

Stöd 1 0,0159 0,0238 

Stöd 2 0,0182 0,0272 

Enligt ekv. 3.30 (s > s ):
k2 kl 

~s = s - s = 0,0272 - 0,0259 = 0,0113 m 
d d2 kl 

Sättningsskillnadstillskott enligt kap 3.55 alternativ 2: 

medsk = (0,0159 + 0,0182)/2 = 0,0171 

med 
= 0,5* · sk + (0.0182 - 0,0159} = 0,0109 

*Från Tabell 3 : 4 

7. Dimensioneringsvillkor 

Kontroll av att uppställda dimensioneringsvillkor (enligt 9.41} är 

uppfyllda: 

Totalsättning: Stöd 1 - 0,024 m OK! 

Stöd 2 - 0,027 m OK! 

Sättningsdifferens: Spannlängden= 9,5 m-+ ~sd = acc 
= 0,0015 · 9,5 = 0,0143 m 

~sd = 0,011 m OK! 
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