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FÖRORD 

Det projekt som redovisas i denna rapport utgjorde från början en del i en serie projekt 
inom tätortsgrundläggning. Medverkande i de tänkta projekten skulle vara olika aktörer 
inom byggnadssektorn; entreprenadföretag, konsultföretag, Statens geotekniska institut 
(SGI) m fl. Av olika anledningar, främst finansiella, initierades emellertid inte projekten. 
Ett av projekten, Tätortsgrundläggning - Inventering och jämförelse av datorprogram.för 
geotekniska beräkningar i jord/berg, har dock startats upp. Detta projekt har 
samfinansierats av Byggforskningsrådet (BFR) och SGI. Med tanke på att grunden för den 
ursprungliga projektiden (flera sammanhängande projekt) inte funnits, har inriktningen 
ändrats något i förhållande till den ursprungliga projektplanen. Projektets omfattning har 
likaledes reducerats i förhållande till vad som från början var tänkt. 

Huvudsyftet med projektet har varit att inventera och beskriva kommersiellt tillgängliga 
datorprogram för samverkansberäkningar. Typexempel har räknats igenom med några av de 
inventerade datorprogrammen och resultaten har jämförts. 

Lars Johansson (SGI) har varit projektledare. Medverkande i projektet har varit Per-Evert 
Bengtsson (SGI). Beräkningsresultat har bl a hämtats från IVA Pålkommissionens 
Kohesionspålgrupp. Kompletterande beräkningar har utförts av Dr. Yu Yao vid Tekniska 
Högskolan i Luleå, Avd. för Geoteknik samt Professor F. Kuwabara vid Nippon Institute of 
Technology, Japan. Rapporten har granskats av Dr. Yu Yao vid Tekniska Högskolan i 
Luleå, Avd. för Geoteknik samt Göran Holm, Per-Evert Bengtsson och Connie Olsson vid 
SGI. 

Linköping i december 1993 

Lars Johansson 
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SAMMANFATTNING 

Projektet Tätonsgrundläggning - inventering och jämförelse av datorprogram.för 
geotekniska beräkningar i jord/berg har bedrivits vid Statens geotekniska institut i 
Linköping. Syftet med projektet har varit att inventera kommersiellt tillgängliga dator
program för beräkningar där samverkan mellan byggnadskonstruktion och undergrund kan 
tas i beaktan. Också beräkningsprogram som inte är kommersiellt tillgängliga men som 
används för att utföra beräkningar på konsultbasis har medtagits i inventeringen. 

Uppgifter som samlats in av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) har använts som ett 
första steg i inventeringsfasen. Dessutom har kontakt tagits med ett antal personer både 
inom och utom landet som är väl insatta i ämnet. 

Inventeringsfasen visade att antalet tillgängliga program för samverkansberäkningar är starkt 
begränsat. Därför minskades arbetets omfattning väsentligt. Arbetet har riktats in främst på 
dimensionering av kohesionspålgrundlagda byggnader. Beräkningsexempel som använts i 
IV A Pålkommissionens Arbetsgrupp för Kohesionspålade grundkonstruktioner har utnyttjats 
vid jämförelser mellan olika program. 

Bland konsulter används vanligtvis en typ av program som utvecklades i mitten av 70-talet 
(bl a Beigler (1976)). Dessa program har successivt utvecklats, men grundprincipen är dock 
fortfarande densamma. För att modellera byggnaden används antingen källarvåningen eller 
första våningsplanet. Marken beskrivs med hjälp av deformationsmoduler (kompressions
modul, dilatometermodul etc). Beräkningen sker iterativt mellan "plattdelen" och "jord
delen". Tvingande randvillkor säkerställer att sättningar i jorden och deformationer i plattan 
i en och samma punkt blir identisk. 

Generella datorprogram (typ ABAQUS) klarar alla av samverkansberäkningar. I dessa 
program beskrivs såväl byggnad som pålar och undergrund med finita element. En stor 
nackdel med sofistikerade finita elementprogram är att det ofta krävs ingående kunskaper i 
materialmodellering (konstitutiva modeller) för såväl jord som konstruktionsmaterial. 
Många gånger erfordras kostsamma laboratorie/fältinsatser för att bestämma relevanta 
värden på erforderliga ingångsparametrar, även om vissa parametrar kan uppskattas med 
hjälp av empiri. Allt sammantaget innebär detta att den här typen av datorprogram inte är 
praktiskt möjliga att använda annat än vid mycket komplicerade konstruktioner eller i 
forskningssyfte. 

Denna rapport innehåller i följande avsnitt en kort genomgång av samverkan mellan 
byggnad och undergrund. Därefter följer en presentation av de datorprogram som ställts 
samman under inventeringsfasen. Sedan beskrivs det typexempel som valts för jämförande 
beräkningar samt erhållna beräkningsresultat. Rapporten avslutas med ett avsnitt som 
beskriver FoU-behov inom området. 
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SUMMARY 

The project Tätortsgrundläggning - inventering och jämförelse av datorprogram för 
geotekniska beräkningar i jord/berg (Foundations in cities - a study and comparison of 
computer programs for geotechnical calculations for soil and rock) has been carried out by 
the Swedish Geotechnical Institute in Linköping. The aim of the project has been to make a 
survey of commercially available computer programs for soil-structure interaction 
calculations. Also computer programs that are not commercially available but which are 
used on a consult basis have been covered by the survey. 

During the coarse of the project it has been found that the number of computer programs 
for soil-structure interaction calculations is limited. A questionnaire sent out to consult 
firms by the Swedish Geotechnical Association (SGF) has been used as a basis for the 
survey. In addition, a number of experts in the field both inside Sweden and abroad have 
been contacted. 

Because of the poor result of the survey, the scope of the project has been redt.iced in 
comparison to the original project plan. The work has mainly covered the design of 
buildings founded on cohesion piles. Calculation examples have been chosen from IV A Pile 
Commission/Working group for foundations on cohesion piles. 

A type of computer program which was developed in the middle of 1970 (Beigler, 1976) is 
still commonly used among geotechnical consults. The programs have successively been 
changed and refined, but the main principles remain the same. The building is modelled by 
the basement or the first floar. The ground (soil) is described by means of deformation 
moduli (compression modulus, dilatometer modulus etc). The calculation is carried out in 
an interative manner between the "plate" part of the program and the "soil" part. Boundary 
conditions make corresponding points in the soil and on the plate have the same settlements 
and deformations, respectively. 

General sofisticated computer programs, i.e. ABAQUS etc, can all handle soil-structure 
interaction calculations. In these programs both the piles, the building, as well as the soil is 
modelled with finite elements. One major disadvantage with sofisticated finite element 
programs is that profound knowledge in consitutive modelling of materials is required. 
Many times extensive Iaboratory and/or field work programs have to be carried out in order 
to determine relevant values for necessary input parameters, although some parameters can 
be determined by empiri. It can thus be concluded that for the time being it is not 
practically possible to use this kind of programs unless for very complicated constructions 
as well as for research purposes. 

This report covers in the following chapters a short description of soil-structure interaction, 
followed by a presentation of the computer programs that have been found <luring the 
survey. The calculation examples together with results from the calculations are presented. 
Finally, there isa chapter suggesting necessary research activities in the field. 
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1. INLEDNING 

I Boverkets Nybyggnadsregler (1988) står det skrivet i första stycket i kapitel 6.3 Geo
konstruktioner 

"En geokonstruktion skall utformas med hänsyn till den 
samverkan som råder mellan de delar som ingår i 
konstruktionen, såsom grundkonstruktion och undergrund" 

I tidigare byggnorm (SBN 1980) stod inte detta krav lika tydligt utskrivet. Detta innebär att 
behovet av och efterfrågan på beräkningshjälpmedel för samverkansberäkningar sannolikt 
kommer att öka. 

Ett hänsynstagande till samverkan mellan byggnad och undergrund gör att analysen blir 
komplex. Det är oftast nödvändigt att använda datorer för beräkningarna, utom för de allra 
enklaste fallen till vilka approximativa analytiska lösningar kan finnas. Den relativa 
styvheten hos systemet byggnad-undergrund styr dess egenskaper och beteende. 

Det finns enligt Bolteus (1979) två huvudproblem vid samverkansanalyser (för byggnader) 

• bestämningen av byggnadskonstruktionens totala styvhet så att lastom
fördelningen på grund av differentialsättningar kan bestämmas. 

• bestämningen av storleken på grundkonstruktionens sättning och de därmed 
sammanhörande kontakttrycken. 

Byggnadskonstruktionens styvhet påverkar den lastfördelning som överförs till grund
konstruktionen, och därmed också de sättningar som utbildas. Sättningarna i sin tur kommer 
att påverka lastfördelningen på grundkonstruktionen och de spänningar som utvecklas i 
konstruktionen. 

Det enkla antagandet att bortse från konstruktionens styvhet vid beräkning av storleken på 
de totala sättningarna leder normalt till en överskattning av differentialsättningarna, vilket 
kan leda till att en onödigt dyr grundkonstruktion väljs. 

Det finns flera olika aspekter som måste tas i beaktande vid en korrekt samverkansanalys. 
Bolteus (1979) nämner: 

• systemets tredimensioniella egenskaper 
• icke-linjäritet hos materialegenskaperna, inklusive tidsberoende egenskaper 
• geometrisk icke-linjäritet 
• förändringen av strukturens styvhet vartefter den uppförs (beaktande skall 

också tas till att lasterna påförs successivt) 
• utfackningskonstruktioner 
• inverkan av skjuvväggar och andra förstyvande delar av den lastbärande 

delen av konstruktionen. 
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Samverkan kan definieras på två olika sätt (Svensson, 1992): 

• Byggnadens styvhet kan användas för att utnyttja jorden bättre 
• Kraftspel och kraftomfördelningar i strukturen ovanför kan be

räknas. 

Projektet Tätonsgrundläggning - inventering och jämförelse av datorprogram för 
geotekniska beräkningar i jord/berg har dels syftat till att inventera vilka beräknings
program för samverkansberäkningar som idag är kommersiellt tillgängliga, och dels till att 
jämföra resultatet vid beräkning av ett typfall med några av dessa program. 

Arbetet har delats upp i följande olika delar: 

• definition av samverkan mellan konstruktionselement och omgivande jord 
• inventering av program som aktivt används vid dimensionering av geo

konstruktioner och är kommersiellt tillgängliga, alternativt möjligt att 
köpa beräkningstjänster · 

• införskaffande av programmanualer, alternativt beskrivningar av programmen 
• granskning och bedömning av programmens möjligheter och begränsningar 
• upprättande av typfall för jämförande beräkningar 
• jämförande beräkningar 
• jämförelse och värdering av beräkningsresultatet 
• bedömning av forsknings- och utvecklingsbehov 

.Inventeringsfasen har gett vid handen att det finns få kommersiellt tillgängliga datorprogram 
för beräkningar av samverkan mellan byggnad och undergrund. Arbetets omfattning har 
därför minskats väsentligt i förhållande till den ursprungliga projektplanen. 

Samverkan mellan byggnadskonstruktion och undergrund kan delas upp i två olika grupper: 

• Konstruktionen bärs upp av jorden 
• Jorden bärs upp av konstruktionen (stödkonstruktioner) 

Eftersom antalet program som kan användas för samverkansberäkningar är begränsat, har 
arbetet riktats in på det första alternativet och då speciellt på kohesionspålgrundlagda 
byggnader. De typfall som valts för jämförande beräkningar har hämtats från IV A 
Pålkommissonens Arbetsgrupp för Kohesionspålade Grundkonstruktioner. Kompletterande 
beräkningar har utförts med ett finit elementprogram, ABAQUS (Tekniska Högskolan i 
Luleå, Avd för Geoteknik) och ett randelementprogram (BEM) PIGRAF (Professor 
F. Kuwabara, Nippon Institute of Technology, Japan). 

Förutom det program som Beigler presenterade principerna för i sin doktorsavhandling 
1976 förekommer program hos ADG, J&W, Göteborgs Förorter och Skanska teknik. 
Dessa program har i olika omgångar bearbetats och vidareutvecklats, och används bl a till 
att dimensionera pålgrundläggningar. Principerna är dock desamma som i de ursprungliga 
versionerna. 
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2. SAMVERKAN MELLAN BYGGNADSKONSTRUKTION OCH UNDERGRUND 

2.1 Allmänt 

Under mycket lång tid har dimensionering av grundkonstruktioner gjorts separat från 
byggnaden i övrigt. Geoteknikem, som dimensionerar grundkonstrutkionen, har enbart 
erhållit uppgift om vilka laster som skall överföras från byggnaden till undergrunden. 
Därefter har dimensioneringen utförts med avseende på bärighet och sättningar. Hänsyn har 
härvid tagits till grundtryckets fördelning enligt SBN 80 23:26. Ingen hänsyn har tagits till 
tex deformationen av bottenplattan; att denna deformation beror på sättningen hos jorden 
och av omfördelningen av krafter i byggnadskonstruktionen och att grundtrycket därigenom 
kommer att bli annorlunda. Det sker således hela tiden en växelverkan mellan undergrund 
och grundkonstruktion. Vetskapen om detta är väl etablerad, och redan i slutet av förra 
århundradet formulerades de första modellerna för att kunna ta hänsyn till samverkan 
(Winkler, 1867). Praxis har emellertid varit att betrakta grundplattan som oändligt flexibel, 
varför grund trycken blir oförändrade oavsett eventuella differentialsättningar. Detta 
antagande är konservativt och leder till att konstruktionerna överdimensioneras. 

Det är viktigt att skilja mellan de två huvudsyftena för att utföra en samverkansanalys. För 
det första, och kanske också av störst betydelse, finns ett behov av att uppskatta 
fördelningen av och storleken på differentialsättningarna. Denna information är nödvändig 
för att bedöma sannolikheten för skador liksom för att kunna kvalitativt jämföra olika 
möjliga grundläggningssätt. För det andra finns ett behov av att bestämma spännings- och 
kraftfördelningen i konstruktionen. Denna analys är dock väsentligt mer komplicerad än den 
rörsta. 

Samverkan mellan byggnadskonstruktion och undergrund kan delas in i två principiellt sett 
olika grupper: 

• Byggnadskonstruktionen bärs upp av jorden (t ex pålade byggnader) 
• Jorden bärs upp av byggnadskonstruktionen (tex stödmurar) 

I det följande beaktas enbart byggnadskonstruktioner som bärs upp av jorden. Sådana 
byggnadskonstruktioner kan delas in i två grupper beroende på grundläggningssätt: 

• Byggnader grundlagda på platta på mark 
• Byggnader grundlagda på pålar. 

Mycket arbete har under de senaste åren lagts ned på att utveckla beräkningshjälpmedel för 
samverkansberäkningar av plattgrundlagda byggnadskonstruktioner och utvecklingen har 
gått snabbt. Idag finns det möjligheter att i erforderligt stor utsträckning ta hänsyn till sam
verkanseffekter. Den stora begränsningen ligger närmast i att tillräckligt väl kunna beskriva 
jordens egenskaper. En svårighet är också att bestämma parametrar för att beskriva egen
skaperna i gränszonen mellan grundplatta och jord. 

Pålgrundlagda byggnader är betydligt mer komplicerade att analysera. Det är fortfarande 
oklart hur pålens _samverkan med omkringliggande jord skall modelleras. De flesta 
numeriska beräkningsprogram ger möjlighet att använda så kallade interface-element för att 
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beskriva övergångszonen mellan påle och jord. Vid en första anblick kan denna möjlighet 
förefalla lösa eventuella problem med att beskriva samverkan. I själva verket introduceras 
vanligtvis dock fler osäkerheter i beräkningen i form av parametrar, vilkas värden ofta antas 
eftersom tillräcklig empirisk erfarenhet ännu inte finns. 

Pålgrupper uppvisar många gånger brist på symmetri, även axisymmetri, vilket innebär att 
även om enklare materialmodeller kan användas (tex linjärt elastiska), måste ändå tre
dimensionella beräkningar utföras. Beräkningarna blir därför relativt omfattande och 
kostsamma också för de linjära fallen. 

2.2 Beskrivning av byggnadskonstruktionen 

Detta projekt har inte omfattat studium av hur själva byggnadskonstruktionen modelleras. 
Arbetet har begränsats till att värdera hur jordens egenskaper och beteende skall beskrivas, 
tolkas och värderas. Inte desto mindre måste även konstruktionen modelleras på ett så 
riktigt sätt som möjligt. Detta omfattar hänsynstagande till tex icke-linjäritet hos material
egenskaperna (såsom sprickbildning i betong etc), förändringar i belastningsintensitet och 
-karaktär, liksom styvhet hos konstruktionen under byggnadstiden, utfackningskonstruk
tioners förstyvande effekter, tidsberoende effekter (såsom tex krypning i betong, osv). 

För beskrivning av hur byggnadskonstruktioner kan modelleras hänvisas till annan litteratur, 
tex Boltt~us (1984), Kolar och Nemec (1989) samt Institution of Structural Engineers 
(1989). 

2.3 Beskrivning av iorden 

En av de stora svårigheterna vid samverkansanalyser är hur jordmaterialet skall modelleras 
och vilka värden relevanta jordparametrar skall ges. Jord är ett komplext material och dess 
mekaniska egenskaper beror av ett flertal olika faktorer, såsom exempelvis 

• de enskilda materialkornens form, storlek men också mekaniska egenskaper 
• jordstrukturens uppbyggnad (löst lagrad, normalkonsoliderad etc.) 
• materialets spänningshistoria 
• vatteninnehåll, vattenmättnadsgrad och permeabilitetsegenskaper 

Den totala effekten av ovanstående faktorer leder till att jordmaterialets spännings-töjnings
karakteristika vanligtvis är höggradigt icke-linjärt, irreversibelt och tidsberoende. En 
intensiv forskning pågår på många olika håll i världen i syfte att utveckla tillförlitliga 
konstitutiva modeller för olika typer av jordar. 

En utvärdering av jordens beteeende vid yttre belastning är en förutsättning för att sam
verkansberäkningar skall kunna utföras på ett så riktigt sätt som möjligt. En sådan ut
värdering kan enbart göras om jordens spännings-töjningskarakteristika är känd. Men att ta 
hänsyn till samtliga materialegenskaper vid en samverkansanalys är samtidigt en oöver-
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stiglig uppgift. Jordens beteende och egenskaper måste därför idealiseras i olika förenklade 
modeller, som vanligtvis är begränsade i sin giltighet avseende exempelvis spänningsnivåer. 

Innan några vanliga förenklade modeller beskrivs närmare, poängteras att de idealiserade, 
förenklade modellerna inte primärt är avsedda för att bestämma enskilda jordelements 
beteende vid yttre belastning, utan snarare hela jordvolymens beteende. Då modellerna 
används erhålls information om markytans förskjutning (sättning) på grund av ett system av 
yttre belastningar. Denna information är nödvändig för att en samverkansanalys skall kunna 
utföras. 

Generellt finns olika sätt att modellerajordmaterialet (Bolteus (1979, 1984), Selvadurai 
(1979), Kolar och Nemec (1989)): 

• Winkler-modeller - kon takttrycket p i en punkt på ytan anses direkt 

proportionellt mot förskjutningen w i samma punkt, dvs p =k · w, där 
k betecknar bäddmodulen för jordmaterialet. Det då erhållna deformations
mönstret för en utbredd belastning visas i Figur 2.1. 

p 

Figur 2.1. Deformationsmönster för utbredd last då jorden modelleras med 
Winkler-modell (Bolteus, 1984). 

Winkler-modellen ger som resultat att förskjutningen av det belastade området 
kommer att bli densamma vare sig jorden utsätts för en belastning av en stel 
kropp eller en mer flexibel utbredd last. Som framgår av Figur 2.1 antas också 
förskjutningarna vara noll omedelbart utanför det belastade området. Det verkliga 
beteendet vid en belastning är dock annorlunda, och beskrivs bättre av Figur 
2.2a) och b). 
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Figur 2.2 a) Ytjorskjutningar vid belastning med stel kropp (Bolteus, 1984). 

Figur 2.2 b) Ytjorskjutningar vid belastning med utbredd last (Bolteus, 1984). 

• Modellering av jordmaterialet med hjälp av elasticitetsteori - Vid belastning 
av jord kommer deformationer att uppstå inte enbart direkt under den be- · 
lastade ytan utan även inom ett begränsat område utanför. Genom att 
idealiserajorden som en tredimensionell elastisk kropp (eller kontinuum) kan 
deformationen vid sidan om en belastad yta tas i beaktande, Figur 2.3. 

Jordens deformationsegenskaper beskrivs i de enklaste varianterna med de 
elastiska parametrarna E (elasticitetsmodul) och v (tvärkontraktionstal). 
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Figur 2.3 Typiskaförskjutningar vid markytan hos ett elastiskt halvplan som 
belastas med (a) en punktlast, (b) en utbredd last (Selvadurai, 1979). u 

betecknar förskjutningar i x-led och w förskjutningen i z-led. 

De huvudsakliga spännings-töjningssambanden för att beskriva jordens 
konstitutiva beteende är: 

• linjärt elastisk 
• icke-linjärt elastisk 
• viska-elastisk 
• elasto-plastisk (såväl idealplastisk som med plastiskt hårdnande) 
• elastisk viska-plastisk 

Användningen av elasticitetsteori och plasticitetsteori vid samverkansanalys 
innebär en komplex matematisk problemställning. För vissa väldefinierade 
fall har analytiska lösningar härletts. De analytiska lösningarna baseras på 
teorin om punktlaster verkande på en elastisk halvrymd. Lösningar för denna 
typ av problem ges bl a av Poulos och Davis (1974). I övrigt måste upp
ställda problem lösas numeriskt, t ex med finita elementmetoden eller finita 
differensmetoden. 

De ursprungliga isotropiska elastiska modellerna har med tiden förfinats 
och utvecklats till att också möjliggöra beaktande av icke-linjära, 
anisotropiska och icke-homogena materialegenskaper. Detta har varit möjligt 
mycket tack vare utvecklingen av finita elementmetoden (se t ex Zienkiewicz, 
1977). 
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De senaste åren har utvecklingen gått mycket snabbt när det gäller ut
vecklingen av avancerade materialmodeller (elasto-plastiska, visko-elastiska 
modeller). En av de senaste har föreslagits av Yao (1993) för siltjordar. En 
svårighet med avancerade materialmodeller är att de oftast fordrar ingångs
parametrar som är svårbestämda (tex kan kostsamma laboratorie- eller fält
försök erfordras) alternativt svårigheter att koppla dem till fysikaliska stor
heter. Dessutom krävs många gånger mycket kraftfulla beräkningshjälpmedel 
för att kunna använda dem. Sammantaget torde detta innebära att det för 
dagen inte är möjligt att använda avancerade materialmodeller för rutin
mässiga samverkansanalyser. 

• Tvåparametermodeller I och med den svårighetsgrad en samverkansanal ys får 
då jorden modelleras som ett elastiskt kontinuum, har ett flertal förenklade 
materialmodeller utvecklats. Dessa modeller innehåller några av de karak
teristiska egenskaper som en kontinerlig elastisk kropp uppvisar. Modellernas 
namn avspeglar att jordens konstitutiva (spännings-töjnings) egeriskaper 
beskrivs med två oberoende elastiska konstanter. Tvåparametermodellerna 
har utvecklats från två skilda riktningar: 

a) Den ursprungliga formuleringen av Winkler-modellen med 
sinsemellan oberoende fjädrar (ingen interaktion mellan fjädrarna) 
har formulerats om så att en mekanisk samverkan mellan fjädrarna 
tillåts. Samverkan har åstadkommits antingen med hjälp av elastiska 
membran, elastiska balkar eller elastiska lager som kan ta upp enbart 
skjuvdeformationer. Modeller har föreslagits av bl a Filonenko
Borodich (1940-1945), Hetenyi (1946), Pasternak (1954) och Kerr 
(1964). 

b) Utgående från ett elastiskt kontinuum införs ett antal förenklande an
taganden vad det gäller spännings- och förskjutningsfördelningen. 
Exempel på sådana modeller har bl a givits av Reissner (1958) och 
Vlazov och Leontiev (1966). 

2.4 Beskrivning av samverkan mellan byggnad och undergrund 

Matematiska modeller måste formuleras för varje ingående huvuddel i systemet: 

• byggnadskonstruktionen 
• grundkonstruktionen 
• jorden 

De matematiska modellerna relaterar krafter och moment vid den gemensamma ytan mellan 
de i systemet ingående konstruktionsdelarna med motsvarande förskjutningar och rotationer. 
När väl de obekanta storheterna bestämts, kan spänningsresultanterna från kombinerad 
verkan bestämmas genom att analysera varje del för sig. 
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Två principiellt olika tekniker kan tillämpas då de uppställda ekvationssystemen för samver
kansanal ys mellan byggnadskonstruktion och undergrund skall lösas: 

• Iterativa metoder När det gäller byggnadskonstruktionen är det, genom att 
använda klassiska metoder, möjligt att formulera samband mellan pålagd last 
och förskjutningar i gränszonen mellan jord och byggnadskonstruktion. 
Klassiska geotekniska betraktelsesätt kan användas för att relatera förskjut
ningar vid markytan till de än så länge okända kraftresultanterna vid 
markytan. 

Vid lösningen av dessa två uppsättningar ekvationer används influensfaktorer, 
och iterativa metoder används för att bestämma gemensamma förskjutnings
profiler och kraftresultanter vid markytan (i gränszonen). 

Exempel på denna typ av lösningsmetodik ges av Chamecki (1956), 
Zbirohowski-Koscia & Gunasekera (1970) och Larnach (1970). · 

Fördelen med iterativa metoder är att de är lätta att förstå och, i de fall själva 
konstruktionen är relativt enkel, kan utföras för hand. En nackdel är att be
räkningsarbetet är ineffektivt, varför huvudsakligen icke-iterativa metoder an
vänds idag. 

• Direkta metoder Förskjutningsmönstret och reaktionskrafterna vid markytan 
i den gemensamma gränszonen mellan byggnad och undergrund bestäms i ett 
enda diskret beräkningssteg. En förutsättning för att direkta metoder har 
kunnat utvecklas är tillgången till avancerade numeriska beräkningshjälp
medel liksom kraftfulla datorer. 

Två olika fall kan särskiljas: 

a) finita elementmetoden används såväl för byggnadskonstruktionen 
som för jorden (företrädesvis lämplig för tvådimensionella problem 
under plant töjningstillstånd or axisymmetriska problem). Med 
dagens avancerade datorteknik är det dock fullt realistiskt att 
också analysera tredimensionella problem med denna teknik. 

b) finita elementmetoden används för att beskriva byggnadskonstruk
tionen medan någon form av randelementmetod används för att 
beskriva jorden. Exempel på denna lösningsteknik ges bl a av 
Bolteus (1984). Metoden är framförallt lämpad för tredimensionella 
problem. 

Bägge metoderna kan ta i beaktande att grundkonstruktionen kan deformeras 
på ett sådant sätt att den inte längre står i direkt kontakt med jorden, liksom 
icke-linjära jordmodeller. 
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3. BESKRIVNING AV BERÄKNINGSPROGRAM 

3.1 Allmänt 

I detta avsnitt beskrivs ett urval av tillgängliga program som kan användas för samverkans
beräkningar att. Programmen är antingen kommersiellt tillgängliga (möjligt att köpa dem) 
eller tillgängliga ur aspekten att det är möjligt att köpa beräkningstjänster. Framställningen 
gör inte anspråk på att vara fullständig, utan omfattar de program som funnits under 
projektets inventeringsfas. Inventeringen har koncentrerats på program som ger möjlighet 
till tredimensionella analyser. Anledningen till detta är att pålgrupper många gånger 
uppvisar en brist på symmetri som gör, att tredimensionella beräkningar måste utföras. 

Programmen kan grovt delas in i två huvudgrupper: 

• Program där modelleringen av byggnadsstrukturen och jorden utförs 
med samma teknik, t ex med hjälp av finita elementmetoden. 

• Program som använder en teknik för att modellera byggnads-
konstruktionen och en annan teknik för att modellera jordmaterialet. 

Beskrivningen av programmen är inte fullständig i den bemärkelsen att lösningsalgoritmer 
och samtliga antaganden redovisas i detalj. Däremot kommer skillnaderna mellan olika 
program att kunna utläsas. En kort sammanfattning av huvudprinciperna hos respektive 
program ges i Bilaga 5: 1. 

3.2 ABAOUS 

ABAQUS är ett heltäckande programpaket som bygger på finita elementmetoden på styv
hetsform, speciellt utvecklat för avancerade mekaniska beräkningar. De problem som kan 
lösas med ABAQUS kan karakteriseras enligt följande: 

• Modellering av geometrin Geometrin kan modelleras med struktur
element och som ett kontinuum. En-, två- och tredimensionella modeller 
baserade på kontinuumsmekanik liksom balkar och skal finns i program
paketet. Armering eller förstärkning kan inkluderas i samtliga typer av 
element, tex armerad betong. Det finns inte heller någon begränsning 
vad det gäller blandning av olika elementtyper, med inbördes helt olika 
materialegenskaper, i ett och samma problem. 

• Kinematik Med undantag från ett antal speciellt anpassade elementtyper, 
är det möjligt att modellera godtyckliga förslgutningar, rotationer och 
töjningar med de element som finns i programpaketet. 
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• Modellering av materia/egenskaper Programpaketet innehåller material
modeller för metall, gummi, plast, kompositer, betong, sand och lera. 
Materialet kan beskrivas som höggradigt icke-linjärt liksom ges egen
skaper som beror av lasthistorien samt töjningsriktningen. Anisotropiska 
materialegenskaper kan modelleras. Generella elastiska, elasto-plastiska 
och elastiska-viskoplastiska materialmodeller finns i programpaketet. 
Dessutom finns möjlighet för programanvändaren att själv definiera 
egna materialmodeller. 

• Rand- och lastvillkor Laster kan modelleras som punktlaster, ut
bredd belastning och termisk last. 

Samverkan mellan olika kroppar (kontaktproblem) kan modelleras med 
ABAQUS: "gap"-element och interface-element används för att beskriva 
kontakt mellan deformerbara och stela kroppar - "slide lines" används för att 
modellera samverkan mellan två deformerbara kroppar. 

Då en kohesionspålgrundlagd konstruktion analyseras med ABAQUS används således de 
olika ingående delarnas verkliga styvheter. Med hjälp av interface-element kan olika egen
skaper i kontaktytan mellan olika delar, tex påle och jord, beskrivas. 

Samtidigt som ABAQUS är ett heltäckande programpaket som täcker många olika typer av 
avancerade beräkningar, fordras också ingångsparametrar som beskriver de olika egen
skaper som skall modelleras. Det är inte alltid enkelt att bestämma dessa parametrar. Inte 
sällan erfordras kostsamma laboratorie- och/eller fältförsök. Därutöver är den här typen av 
beräkningsprogram komplicerade att använda. Användaren bör ha en djup kunskap om 
såväl kontinuumsmekanik som materialmodellering. Sammantaget innebär detta att det i 
dagens läge inte bedöms som realistiskt att använda liknande program för rutinberäkningar. 
I vissa komplicerade fall, där det inte är självklart hur lastöverföringen mellan byggnad/ 

· grundkonstruktionen och jorden sker, liksom i forskningssyfte kan program somt ex 
ABAQUS bidra med väsentlig information. 

3.3 PIGRAF 

PI GRAF är ett program som utvecklats av professor F. W. Kuwabara vid Nippon Institute 
of Technology i Japan. Programmet är tillgängligt i första hand i forskningssyfte, och be
räkningarna utförs vid Nippon Institute of Technology. 

Programmet beräknar förskjutningar och lastfördelning i en pålgrupp som utsätts för en 
vertikal last. Analysen bygger på antaganden om elastiska pålar installerade i jord med 
linjärt elastiska egenskaper. Pålarna är infästa i en pålplatta som antingen kan stå i kontakt 
med underliggande jord eller ge ett mellanrum mellan platta och jord. 

Analysen baseras på Mindlin's (1936) och Boussinesq's (1885) lösningar för ett isotropt, 
homogent elastiskt medium, vilket innebär att elasticitetsmodulen, E, och tvärkontraktions
talet, v, är nödvändiga parametrar. Icke-homogenitet hos jorden närmast pålarna kan dock 
hanteras i programmet, liksom glidning mellan påle och jord samt brott i jorden närmast 
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under grundplattan. Detta görs genom att ange gränsspänningar för gränszonerna 
(in terfaces). 

Förskjutningskompatibilitet mellan pålar/grundplatta och omgivande jord i gränszonerna 
utgör nyckeln i lösningsproceduren. Förskjutningarna hos pålarna och grundplattan kan 
bestämmas utifrån påltoppens och själva pålmaterialets kompression, som i sin tur är en 
funktion av spänningarna i gränszonen (interface). Jordens förskjutning kan bestämmas med 
hjälp av elasticitetsteori. 

Tre olika möjligheter att beskriva grundplattans styvhet finns: 

• Oändligt styv grundplatta, vilket innebär att sättningen i varje punkt av 
grundplattan och pålarnas sättning är densamma. Kontakttrycket mot 
grundplattan och lastfördelningen på pålhuvudena kommer att vara ojämn. 

• Oändligt vek grundplatta, vilket innebär att grundplattans styvhet kan för
summas. Fördelningen av den pålagda lasten måste vara känd. Grund
plattans sättning och pålarnas sättning kommer inte att vara densamma. 

• "Umbrella method", vilket innebär att grundplattan delas in i ett antal delar 
som också omfattar ettvisst antal pålar. Grundplattan inom varje del antas 
oändligt styv, men spänningar kan inte överföras i gränszonen mellan två 
intilliggande plattdelar. Den här modellen ger ett resultat som ligger mellan 
en oändligt styv och en oändligt vek grundplatta. 

I nuvarande version kan enbart pålar med identisk geometri och regelbunden placering 
hanteras. En ny version håller emellertid på att tas fram som kan hantera godtycklig 
geometri och pålplacering. 

3.4 ICFEP 

Vid Imperial College, London, används finita elementprogrammet ICFEP. Programmet har 
tagits fram vid Imperial College under en tidsperiod av cirka 15 år speciellt för att kunna · 
lösa geotekniska problem. 

Programmet omfattar såväl solida element och interface-element för att modellera jord som 
balkar, membran och stångelement för att beskriva strukturer. För tillfället finns 15 olika 
konstitutiva modeller (spännings-töjningssamband) för att beskriva jordens egenskaper. 
Dessa inkluderar enkla icke-linjära elastoplastiska modeller, critical state-modeller liksom 
mer komplicerade modeller, såsom MIT och Lade's dubbla flytytemodell. 

Tvådimensionella problem under plant töjningstillstånd liksom axisymmetriska problem kan 
lösas. En typ av dimensionsreduktion med hjälp av Fourier-serier kan användas för att 
analysera en begränsad uppsättning tredimensionella problem. 
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Beräkningstjänster kan köpas från the Geotechnical Consulting Group (ett litet konsult
företag). Programmet säljs inte kommersiellt. Ytterligare information ges av Imperial 
College. 

3.5 SPLICE 

Vid Norges Geotekniska Institut och Aker Engineering A/S har programmet SPLICE 
utvecklats med särskild inriktning mot de mycket speciella förhållanden, som 
dimensionering av oljeborrplattformar innebär. Följande aspekter tas i beaktan: 

• tredimensionell geometri med sex frihetsgrader för såväl strukturen som 
pålarna. 

• kompatibilitet mellan struktur och pålar i gränszonen (interface) 

• samverkanseffekter i pålgrupper inkluderas som en integrerad del av 
lösningsproceduren 

• kända förskjutningar som jordvolymen runt pålarna utsätts för, tex 
på grund av jordrörelser eller runtomkringliggande byggnader. 

Pålen/pålarna delas in i ett godtyckligt antal segment som förbinds styvt i nodpunkter. I 
_varje nod modelleras samverkan mellan påle och jord med tre stycken linjära fjädrar 
(Winkler-idealisering). Fjädrarna är dock kopplade mot varandra. 

Ytterligare upplysningar ges av Norges geotekniska institut. 

3.6 PLAS3D 

PLAS3D är ett finit elementprogram, som finns hos Danmarks Geotekniska Institut. Det är 
avsett för elasto-plastiska analyser av tredimensionella kontinuum. Programmet har följande 
möjligheter: 

• Analys av traditionella jord- och bergmekaniska tredimensionella problem 

• Obegränsat antal vertikala eller horisontella jordlager kan introduceras 

• Varje enskilt material beskrivs med hjälp av elasticitetsmodulen, E, tvär
kontraktionstalet, v, inre friktionsvinkeln, <jJ, densiteten, p', enaxlig 
brotthållfasthet (eller kohesion), cu, samt en parameter som beskriver 
töjningshårdnande, H. 

• Programmet omfattar fyra olika flytvillkor: Tresca, Von Mises, Mohr
Coulomb och Drucker-Prager. 
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• Programmet omfattar en elasto-plastisk modell med töjningshårdnande för 
jorden. 

• Programmet kan hantera tre olika typer av koordinatsystem: kartesiskt, 
cylindriskt och sfäriskt. 

• Programmet omfattar fem olika typer av element: 4-noders superpara
metriskt, 8-noders isoparametriskt, 12-noders isoparametriskt, 16-noders 
superparametriskt och 20-noders isoparametriskt element. 

• Programmet hanterar fyra olika icke-linjära iterationsmetoder: initiell och 
tagentiell styvhetsmetod och kombinerad algoritm. 

• Programmet kan hantera såväl små som stora deformationer. 

DGI säljer beräkningstjänster med programmet. För stora problem (många element) finns 
tillgång till en pre-processor för att hantera ingångsdata. 

3.7 PIGLET 

PIGLET har utvecklats vid Cambridge University och erbjuder samverkansberäkningar med 
en oändligt styv eller oändligt vek överbyggnad. Pålarnas styvhet tas i beaktan. 

Tillskottsspänningama beräknas med hjälp av förenklad elasticitetsteori. Ytlaster kan inte 
simuleras. Sättningsberäkningen utförs enligt förenklad elasticitetsteori. 

Jorden beskrivs som linjärt elastisk. Elasticitetsmodulen, E, ökar linjärt ned till pålspetsen, 
och är konstant därunder. 

Programmet kan hantera maximalt 85 st pålar. Endast pålarnas rörelse erhålls som 
beräkningsresultat. Såväl horisontal- som vertikal- och torsionsbelastade pålgrupper kan 
analyseras. Fördelning av pållaster erhålls. 

Programmet säljs av Cambridge University. 

3.8 SAMVERKAN, Platta på mark 

ADG Grundteknik, J&W och SSI-konsult använder likvärdiga program för samverkans
analys. Utvecklingen av programvaran skedde under professor Hansbos ledning och 
utgjordes av ett antal doktorsarbeten (Beigler, Torstensson och Jendeby). 

Grundplattan modelleras med ett finit element-program. Det är möjligt att föra in 
förstyvande strukturelement (väggar etc). I plattan beräknas moment och tvångskrafter och i 
väggarna tvärkrafter och moment. Beräkningarna bygger på Kirchhoffs platteori. 
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Lasttillskottet på grund av ytlaster beräknas genom superposition med hjälp av Boussinesq
Fröhlichs teori och lasttillskottet från pålarna med hjälp av Mindlins teori för en punktlast 
inuti en elastisk halvrymd. 

Jordens sättningsegenskaper beräknas med hjälp av kompressionsareametoden. Egen
skaperna beskrivs således med parametrar bestämda med CRS-försök. 

Beräkningarna sker iterativt var för sig mellan plattan och jorden. Kontakten mellan jord 
och grundplatta beskrivs med fjädrar. Randvillkor ser till att deformationerna hos plattan 
överensstämmer med jordens deformation i en och samma punkt genom att korrigera lastens 
storlek i respektive punkt. Vid mycket höga kontakttryck modelleras lokal plasticering så att 
en lastomfördelning sker. 

Programmen används bara internt. Beräkningstjänster kan köpas av respektive företag. 

3.9 Kompensationsgrundläggning med kohesionspålar 

Göteborgs Förorter AB använder två beräkningsprogram för samverkansberäkningar som 
helt och hållet baseras på finita elementmetoden; ett av programmen behandlar byggnads
konstruktionen och det andra behandlar grundkonstruktionen. 

Tillskottspänningarna av såväl ytlast som pålar beräknas enligt elasticitetsteori. Yt- och 
punktlaster kan anges och räknas enligt tekniken i finita element-program om till nodlaster. 

Jordmaterial beskrivs med elasticitetsmodulen, E, och tvärkontraktionstalet, v, samt en 
viskositetskonstant. 

Sättningsberäkningen utförs iterativt mellan de två programmen enligt en elastisk
viskoelastiskt modell som är baserad på resultat från CRS-försök. Kompressionsmodulen, 
M, som erhålls från CRS-försöket räknas om till elasticitetsmodulen, E. 

Byggnadsstomme beskrivs med ram-, skiv-, balk- eller plattelement. Kontakten mellan 
grundplatta och jord beskrivs med hjälp av fjädrar. Fjädrarnas styvhet korrigeras med 
hänsyn till uppnådd deformation vid olika tidssteg. 

Programmet används bara internt. Beräkningstjänster kan köpas från företaget. 
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4.BERÄKNINGSEXEMPEL 

4.1 Alhnänt 

Två typexempel har räknats igenom med några av de i föregående avsnitt beskrivna 
datorprogrammen. Med tanke på projektets reducerade omfattning, valdes exempel som 
tidigare räknats igenom i IVA Pålkommissionens arbetsgrupp för kohesionspålade grund
konsruktioner. Beräkningsresultat från datorprogrammen SAMVERKAN (J&W) och 
Kompensationsgrundläggning med kohesionspålar (Göteborgs Förorter) har använts. Den nu 
utförda jämförande beräkningen omfattar lastintensiteter motsvarande bruksgränstillstånd. 
Kompletterande beräkningar har utförts med ABAQUS (Tekniska Högskolan i Luleå, Avd. 
för Geoteknik) och PIGRAF (Nippon Institute of Technology, Japan). Syftet med jäm
förelsen har varit att påvisa skillnader i beräkningsresultat då enklare samverkansprogram 
används respektive när bättre program används. 

4.2 Problembeskrivnin2 

Det problem som räknades igenom är hämtat från IV A Pålkommissionens arbetsgrupp för 
kohesionspålade grundkonstruktioner. Problemet utgörs av en fiktiv byggnad där lasten från 
byggnaden förs ned till grundkonstruktionen dels med hjälp av väggar (W-fallet) och dels 
med hjälp av pelare (P-fallet). 

4.2.1 Geometri och laster 

Två fall skall beaktas (bruksgränstillstånd): P - lasten förs över till grund
konstruktionen med hjälp av pelare 

W - lasten förs över till grund
konstruktionen med hjälp av väggar 

I båda fallen är geometrin identisk. Enbart värdet på parametern t (tjockleken på botten
bjälklaget/grundplattan) skiljer sig, Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Principiell sektion för fallet P och W. 
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Fall P - lasten förs ned till erundkonstruktionen med hjälp av pelare 

□ □ □ □ □ 

k 

Figur 4. 2 Principiell planritning för fallet P. 

Parametrar 

Bottenbjälklagets/grundplattans tjocklek (t) 0,50 m 
Mellanbjälklagens tjocklek (t1, etc) 0,25 m 
Pelarnas geometri (fyrkantiga pelare) 0,40 X 0,40 m2 

Väggtjocklek (alla väggar) 0,25 m 

Bi,etong (uppsprucken sektion) 5 GPa 
0,2Vbetong · 

Laster 

Pelarlast 5 x 2,8 MN 
Vägglast 165 kN/m 
Bottenbjälklag 12 kPa (egenvikt) 

Dessa laster gäller i bruksgränstillståndet. 

Dimensioneringen skall utföras i säkerhetsklass 2 (enligt Nybyggnadsreglerna). 
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Fall W - lasten förs ned till grundkonstruktionen med hjälp av väggar 

g X 4 ,0 I""\ -:o 36, 0 yv\_ 

Figur 4. 3 Principiell planritning för fall W. 

Parametrar 

Bottenbjälklagets tjocklek (t) 0,30 m 
Mellanbjälklagens tjocklek (t1 etc) 0,25 m 
Väggtjocklekar (samtliga väggar) 0,25 m 

l;etong (uppsprucken sektion) 5 GPa 
0,2Vbetong 

Laster 

Vägglaster: 160 kN/m 
Botten bjälklag: 7 kPa (egenvikt) 

Dessa laster gäller i bruksgränstillståndet. 

Dimensioneringen skall utföras i säkerhetsklass 2 (enligt Nybyggnadsreglerna). 

4.2.2 Jordens egenskaper 

Jord profil: 1 m torrskorpa (y = 18 kN/m3) 

79 m lera (y = 16 kN/m3 , y' = 6 kN/m3) 

fritt dränerande morän på berg. 

Grundvatten: 1,0 m under markytan. Hydrostatisk portrycksprofil antas. 
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Jordparametrarnas karakteristiska värden 

Odränerad sk:juvhållfasthet: 't1u ( cu) = 12 + I, O· z kPa 

Förkonsolideringstryck: cr\ = cr' 0 + 12 kPa 

Initiell deformationsmodul (för 
spänningar under förkonsoliderings-

trycket bestämd med CRS-försök): = 500- 't1u kPaM0 

Deformationsmodul för spänningar 
mellan förkonsolideringstrycket och 
spänningen cr' L ( motsvarande den 
spänning vid vilken modulen upphör 

att vara konstant): ML= 300+30-z kPa 

Permeabilitetskoefficient: k = 10-9 m/s 

Tvärkontraktionstal Yiera = 0.5 

Spänningskoncentrationsfaktor 
(i Fröhlich' s teori) N = 3 

z anger djupet under markytan (m), cr' 0 det effektiva överlagringstrycket. 

4.2.3 Pålar 

• Dimensioneringen skall utföras i geoteknisk klass 3 (GK3 enligt Nybyggnadsreglema) 

• Totalt skall 26 pålar användas. Varje påle består av två övre pålelement av betong om 
vardera13 m längd och ett undre pålelement av trä om 18 m. Den totala pållängden är 
således 44 m. 

~,Om * betongpålar med fyrkantigt 
tvärsnitt 0.275 x 0.275 m2 

13,o,... * träpålar spets: 0 = 0.130 m 
.\3,o m huvud: 0 = 0.310 m4h,Or'll 

* abetong = 0 · 8 18,o"" 1-8, 0 M,, * aträ = 0.9 

Figur 4.4 Principsektion över pålgrundläggningen. 
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Den totala karakteristiska kryplasten för pålarna har antagits till 800 kN (vilket är 70 % av 
den karakteristiska bärförmågan). 

6 (0,0) e e.F .ml 1.og 
-------m---------m--------m----------. 8 X1.0 -----------

~1 .6 •1 

4 5 

Figur 4.5 Pålkonfigurationför fall P. 

(q,O) 
---,----. --------- -------- -------- --. . . . 1 2. 3 4 

. . 

. . 

,~ 
5 

10.0m 10.0m 

Figur 4. 6 Pålkonfiguration för fall W. 
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4.2.4 Partialkoefficienter 

YRd = 1.0 

Yw (bruksgränstillstånd) 

Modul 1,2 

cr' - cr' 
C 0 1,3 

1,2 

LiG (tyngd av urgrävda 
massor för källarvåningen) 1, 1 

Partialkoefficienterna bygger på anvisningar i Nybyggnadsreglerna. 

4.2.5 Beräkning av laster i bruksgränstillståndet (Exempel fall P) 

Permanenta laster ges lastfaktorn 1,0. 

Dimensionerande värde för motståndsparametrarna ges av sambandet 

11 = 1,0 jord och berg. Yn = 1,0. 

Last från byggnadskonstruktionen (fall P) 

Pelarlast (5·2,8-103 /12-36) 33 kPa 

Vägglast ((2· 36 + 2-11,5) · 165 /12· 36) 37 kPa 

Bottenbjälklages egenvikt 12 kPa 

TOTALT 82 kPa 
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Lastreduktion 

Avlastning på grund av urschaktning, LiG =(I 8 · 1, 0+ 6 -1, 0) / 1, 1 22 k:Pa 

Vattentryck, 10/1,0 10 k:Pa 

Effekt av överkonsolidering, Liq =12 / (1, 0 · 1, 3) 9 k:Pa 

TOTALT 41 kPa 

Skillnaden (82-41) = 41 k:Pa överförs till jordprofilen och ger upphov till konsoliderings
sättningar. 

4.3 Beräkningsresultat 

Beräkningsresultatet från de olika programmen sammanfattas i nedastående tabell. Resultatet 
redovisas grafiskt i Bilaga 1:1-1:16 (ABAQUS) och Bilaga 2:1-2:24 (PIGRAF). I bilagorna 
redovisas också de antaganden som gjorts inför beräkningarna. Exempel på detaljerat 
resultat från J&W:s beräkningsprogram ges i Bilaga 3:1-3:14, och exempel på beräknings
resultat från GF:s program ges i Bilaga 4: 1-4:2. 

Program Total- Differential- Total- Differential-
sättningar sättningar sättningar sättningar 

FallP Fall P Fall W Fall W 
ABAQUS (Luleå 
Tekniska Högskola) 26-45 mm 19 mm 23-41 mm 18 mm 
PIGRAF (Nippon 
Institute of Technology, 
Japan) 37-55 mm 18 mm 41-50 mm 9mm 
Samverkan (J&W) 40-74 mm 34 mm 41-53 mm 12 mm 
Kompensationsgrund-
läggning med kohesions-
pålar (Göteborgs 
Förorter) 60-150 mm 90 mm 100-150 mm 50 mm 

Förutom sättningar beräknar det program som J&W och Göteborgs Förorter använt även 
moment i såväl platta som väggar, tvärkrafter i väggarna samt kontak:ttryck mellan platta 
och jord. Från beräkningarna med PIGRAF och ABAQUS redovisas lasten på varje påle. 
Ytterligare möjligheter att redovisa olika parametrar finns, men har inte redovisats vid 
denna beräkning. 
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I tabellen nedan redovisas laster vid pålhuvud för några av pålarna. Pålnummer framgår av 
Figur 4.5 och 4.6. 

FallP 
Program Last vid Last vid Last vid Last vid 

pålhuvud pålhuvud pålhuvud pålhuvud 
(påle 5) (påle 2) (påle 8) (påle 1) 

ABAQUS (Luleå 
Tekniska Högskola) 295 kN 492 kN 461 kN 564 kN 
PIGRAF (Nippon 
Institute of Technology, 
Japan) 630 kN 570 kN 500 kN 705 kN 

Fall W 
Last vid Last vid Last vid Last vid 

pålhuvud pålhuvud pålhuvud pålhuvud 
(påle 7) (påle 6) (påle 3) {påle 1) 

ABAQUS (Luleå 
Tekniska Högskola) 250 kN 387 kN 473 kN 540kN 
PIGRAF (Nippon 
Institute of Technology, 
Japan) 640 kN 570 kN 530 kN 670 kN 

4.4 Analys - slutsatser 

Överlag är skillnaderna mellan resultaten från de olika programmen förhållandevis små. 
När det gäller de enklare programmen (GF och J&W) kan noteras att GF:s beräkningar 
konsekvent ger större sättningar än J&W:s. Detta beror sannolikt på att beräkningsförut
sättningarna inte har varit identiska, tex val av partialkoefficienter. När beräkningarna 
gjordes (1988) var tillämpningen av partialkoefficienter inte lika genomarbetad som idag. 
GF:s val av partialkoefficienter leder till att förkonsolideringstrycket överskrids i vissa 
punkter, medan spänningsnivån i J&W:s fall ligger helt och hållet under förkonsoliderings
trycket. Överskrids förkonsolideringstrycket skall betydligt större sättningar förväntas, 
vilket också är resultatet från beräkningarna. Hade beräkningsförutsättningarna varit 
identiska, borde GF:s och J&W:s beräkningar ge överensstämmande resultat, eftersom 
programmen är uppbyggda på i stort identiskt sätt. 

Jämförs de två program som bygger på avancerade numeriska beräkningsmetoder 
(ABAQUS och PIGRAF) kan noteras att skillnaderna dem emellan är små. Total
sättningarna blir i samtliga fall högre från PIGRAF än från ABAQUS. Detta torde'hänga 
samman med det sätt som grundplattan modelleras. I PIGRAF används så kallad "Umbrella 
method", varvid plattan delas upp i ett antal delar med tillhörande pålar. De olika delarna är 
oändligt styva, men krafter och spänningar kan inte överföras mellan intilliggande 
plattdelar. I ABAQUS modelleras plattan som helhet med dess riktiga styvhet. Med 
utgångspunkt från skillnaderna i modellering kan förväntas att PIGRAF skall ge större 
värden på de beräknade sättningarna. I Fall Pär den beräknade differentialsättningen 
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identisk för de bägge programmen. I Fall W är skillnaden så stor som 100%. En orsak till 
detta kan vara att modelleringen varit något annorlunda i PIGRAF i respektive fall. I Fall P 
har varje påle tilldelats en plattdel, medan varje plattdel omfattat 2-3 pålar i Fall W. De 
beräknade sättningarna blir då någon form av medelvärden för de pålar som plattdelen 
omfattar. Det är möjligt att programmet skulle ge större differentialsättningar om samtliga 
pålar hade behandlats för sig. 

De beräknade lasterna vid pålhuvud skiljer sig markant åt mellan PIGRAF och ABAQUS, 
där lasten överlag är högre från PIGRAF. Eftersom de beräknade totalsättningarna är större 
borde också lasten vid pålhuvud vara högre. Det är inte möjligt med de uppgifter som 
samlats in att avgöra vad som är mest realistiskt. Vad som kan konstateras är att de 
beräknade resultaten är stringenta. 

Jämförs resultaten mellan de enklare programmen och programmen som bygger på 
avancerade numeriska metoder, konstateras att överensstämmelsen mellan J&W:s 
beräkningar och beräkningarna med de avancerade programmen är god. Detta resultat hade 
förväntats, eftersom linjärt elastisk teori har använts vid beräkningarna med de avancerade 
numeriska programmen, vilket praktiskt sett innebär att förkonsolideringstrycket aldrig 
uppnås. I Fall P blir dock differentialsättningarna i stort sett dubbelt så stora i J&W:s 
beräkningar. En exakt överensstämmelse mellan de bägge beräkningsprogrammen kan inte 
förväntas, eftersom hela systemet byggnadskonstruktion-grundkonstruktion-jord modelleras 
på olika sätt. 

Vad som är viktigt är att försöka slå fast när de enklare modellerna är giltiga, och när de 
ger mindre tillförlitliga resultat. Sättningsuppföljningar, där sättningsutvecklingen i tiden 
mäts, för olika konstruktioner möjliggör en kalibrering av beräkningsverktygen för olika 
fall. Det är också viktigt att förstå de antaganden och approximationer som görs i de olika 
programmen, för att kunna avgöra deras giltighet. I komplicerade fall där lastöverföringen 
mellan byggnadskonstruktion-grundkonstruktion-jord inte kan förutsägas, bör avancerade 
numeriska beräkningsmodeller användas. 
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5. FÖRSLAG TILL YTTERLIGARE FORSKNING OCH UTVECKLING 

Sättningsuppföljningar utförs redan hos ett flertal företag, särskilt i Göteborgstrakten. Det 
vore ur utvecklingssynpunkt värdefullt om så många uppgifter som möjligt av de parametrar 
som mäts (sättningsutveckling i tiden, krafter, moment etc) sammanställdes för att kunna 
användas vid kalibrering av olika beräkningsprogram för samverkans beräkningar. I den 
jämförelse som beskrivs i denna rapport har ett enkelt fiktivt exempel använts. Därför har 
det inte gått att göra någon koppling till verkliga förhållanden. 

Följande primära områden där forskningsinsatser bör sättas in finns: 

• insamling och sammanställning av sättningsuppföljningar (sättningsutveckling 
i tiden) och ev. andra parametrar som mäts (t ex pålkrafter, pålmoment, 
krafter och moment i byggnadskonstruktionen etc) för olika typer av 
byggnader och grundkonstruktioner. Det är i sammanhanget viktigt att så 
många olika konstruktioner som möjligt blir representerade (lätta respektive 
tunga byggnader, broar etc) liksom de vanligaste jordförhållandena Gordtyper 
och jordprofiler). 

Några projekt när det gäller sättningsuppföljningar har redan startat. 

• kalibrering av olika existerande beräkningsprogram mot uppmätta sättningar. 
Syftet med kalibreringen är att utröna vilka typer av byggnader, grund
konstruktioner respektive jordförhållanden som med tillräcklig noggrannhet 
ur samverkanssynpunkt kan hanteras med enklare beräkningshjälpmedel, och 
vilka som måste analyseras med avancerade numeriska metoder. 

• studier av effekter i gränszonen mellan olika konstruktionsdelar, tex 
mellan påle och jord eller mellan grundplatta och jord. Fältförsök med 
instrumenterade pålar och plattor är nödvändiga. Idag är kunskaperna om 
vilka egenskaper gränszonerna skall tilldelas inte heltäckande, och detta gäller 
särskilt gränszonen mellan påle och omgivande jord. En ökad kunskap är 
nödvändig för att korrekta samverkansberäkningar ska kunna utföras. 

Dessa studier bör leda fram till tillförlitliga modeller som beskriver 
samverkan byggnadskonstruktion-grundkonstruktion-jord. 

• implementering i olika datorprogram av de modeller för samverkan som 
utvecklats. Kontrollräkning av verkliga exempel med kalibrering mot 
uppmätta sättningar. 
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• utveckling av förenklade beräkningsmetoder som kan tillämpas när inverkan 
av samverkan är av underordnad betydelse. Det är också viktigt att utveckla 
någon form av lättanvändbart kriterium för att avgöra när samverkan har stor 
betydelse för en konstruktions egenskaper, och när den har mindre inverkan. 
På så vis erbjuds ingenjören en serie hjälpmedel för att utföra samverkans
analyser som sträcker sig från enkla, schablonmässiga verktyg (används när 
inverkan av samverkan är ringa) till avancerade numeriska metoder (används 
när inverkan är stor, eller när spänningsfördelningen respektive 
konstruktionens beteende med tillräckligt stor tillförlitlighet kan förutsägas). 
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BILAGA 1:1 

A description on the FE calculations oj settlements oj the pile group 

Three-dimensional elastic finite element analyses are carried out for two cases of pile

group-plate-soil system, i.e. pillar loading case and wall loading case. 

Due to the symmetry of the system, only one fourth of the system is considered. The sym

metric lines are restricted by certain proper boundary conditions. 8-node cubic elements 

are used for all the system. For the P-case a total number of elements is 1857 with 2394 

nodes and for the W-case 2143 with 2670 nodes. Outside the system elements with larger 

lengths and/or thicknesses are used for simulating the far field. 

The concrete plate is set on the bottom surface of excavation and the piles are pinned into 

it. No interaction between the plate side and the soil is considered. Both the bottom of the 

plate and the pile shaft are assumed to be perfectly bonded to the soil, i.e. no slippage is 

allowed at these interfaces. The distributed loads on the surface of the plate are 41 kPa and 

37 kPa for the P-case and W-case, respectively. 

· The plate and piles are modelled as elastic materials with E = 5.E6 kPa and v = 0.2. 

The ground soils are also modelled as elastic materials but with different Young's moduli 

in c;lifferent layers. However, the Poisson 's ratio is assumed as v = 0.3 for all the ground 

soil layers, see Table 1. Since the system is only considered in the serviceability state, the 

following calculations for the Young's moduli with a partial safety factor r0 = 1.2 are 

adopted. 

(1 +v') (l -2v') 
E'o = rn (1- v') Mo 

(1 + v') (1 - 2v') 
= rn ( 1 - v') 5001:fu 

(1 + v') ( 1 - 2v') 
= rn(l-v') 500(12+z) = 309(12+z) 



BILAGA 1:2 

Table 1: Elastic parameters used in the FE calculations 

Layer Averaged Depth z 
(thickness, m) (m) 

1 (4.0) 2.0 

2 (4.0) 6.0 

3 (4.0) 10.0 

4 (4.0) 14.0 

5 (4.0) 18.0 

6 (4.0) 22.0 

7 (4.0) 26.0 

8 (4.0) 30.0 

9 (4.0) 34.0 

10 (4.0) 38.0 

11 (4.0) 42.0 

12 (4.0) 46.0 

13 (10.0) 53.0 

E'0 (kPa) 

4333 

5572 

6810 

8048 

9286 

10524 

11761 

13000 

14238 

15477 

16714 

17953 

20119 

v' 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 



BILAGA 1:3 

Table 2: Calculated results for the pillar loading case 

yX s Stressat node LoadPile no. 
(m) (m) (mm) (kPa) (kN) 

1 0.0 1.0 44.8 7462 564 

2 0.0 6.0 40.0 6513 492 

3 6.0 6.0 39.5 6642 502 

4 12.0 6.0 36.0 6253 473 

5 18.0 6.0 26.3 3904 295 

6 6.0 1.0 44.3 7605 547 

7 12.0 1.0 40.8 7281 574 

8 18.0 0.0 32.2 6100 461 

Table 3: Calculated results for the wall loading case 

yX s Stress at node Load
Pile no. 

(m) (m) (mm) (kPa) (kN) 

1 3.0 3.0 41.2 7133 540 

2 6.0 3.0 39.4 6574 497 

3 10.0 3.0 37.1 6264 473 

4 14.0 3.0 33.4 5822 440 

5 18.0 0.0 28.7 5219 394 

6 - 8.0 6.0 33.5 5121 387 

7 18.0 6.0 23.3 3315 250 
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BILAGA 1:15 

-------------------- PILLAR CASE -----------------------

X y U3 (M) 
PILE 

8 18.0 0. -7.7825E-02 
1 0.0 1. -8.9615E-02 
6 6.0 1. -8.9169E-02 
7 12.0 1. -8.5843E-02 
2 0.0 6. -8.4943E-02 
3 6.0 6. -8.4529E-02 
4 12.0 6. -8.1344E-02 
5 18.0 6. -7.2377E-02 

PILE LOAD (KN) 

1 535 
2 461 
3 471 
4 445 
5 275 
6 547 
7 525 
8 437 
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----------------- WALL CASE ---------------------------------

X y 03 (M) 
PILE 

5 18. 0. -6.9971E-02 
1 3. 3. -8.1471E-02 
2 6. 3. -7.9852E-02 
3 10. 3. -7.7811E-02 
4 14. 3. -7.4340E-02 
6 8. 6. -7.4342E-02 
7 18. 6. -6.4957E-02 

PILE LOAD (KN) 

1 508 
2 470 
3 450 
4 419 
5 374 
6 361 
7 234 
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We conducted our calculation on 

Two cases of lirnit state. 

a) Ultimate Limit State, and 

b) Serviceability state 

Two kinds of structure. 

a) Case "P", and 

b) Case "W" 

Two cases of treatment for the stiffness of the raft. 

a) The raft is assumed perfectly rigid, and 

b) "Umbrella" model is used. 

Therefore, eight cases of calculation were performed. 

Our program PGRAFT can treat the raft stiffness in three 

representative rnodels, i.e., a) perfectly rigid, b) perfectly 

:~ fl~xible, and c) urnbrella model. 

Perfectly rigid model: raft is perfectly rigid, thus the 

settlernent of any place of the raft and that of pile heads 

are equal. The contact pressure on the raft and the pile head 

load distribution will be uneven. 

Perfectly flexible model: The rigidity of raft can be negli

gible. Applied load distribution should be known. The settle

ments of the raft and the piles will be not equal. 

Umbrella model: An unit consisting of a raft element anda 

nurnber of piles is considered. The raft in an unit is assumed 

2 



BILAGA 2:3 

rigid, however, the stress can not be transmitted at the 

interface between the rafts of neighboring sets. This model 

is considered in between the perfect rigid model and perfect 

flexible model. 

BASIC ASSUMPTION FOR PGRAFT 

1) Interaction between piles, raft and soil are considered by 

Mindlin's equations in an elastic mass. 

2) Both pile and soil are assumed as elastic materials expressed 

by Young's modulus and Poisson's ratio. 

3) Slip between pile shaft and-surrounding soil, and failure of 

soil under the raft or pile tip can be taken inta account. 

4) Soil non homogeneity is considered by approximate manner. 

PARAMETER USED IN THE ANALYSIS 

1) pile diameter, Young's modulus of pile 

As our analysis can be made only for circular cross section 

piles, the pile diameter and Young's modulus should be modi

fied to equalize the circumference of the pile and compress

ibility of the pile between the prototype and the analytical 

model. 

Prototype Model 

Width (Diameter) 0.275x0.273 m (square) 0.35 m (circle) 

Young's modulus 5/1. 2 * GPa 3270 MPa 

Area of cross section 0.07563 2m 0.09621 2m

3 



BILAGA 2:4 

Circumference 1.1 m 1.1 m 

2) Young's modulus of soil 

E' = (l+v' )(1-2V' )/(1-v') M 

M = 500,:;fu (kPa) 

,:;fu = (12+z) (kPa) 

V' = 0.3 

Eo = E'/1.2* = 310(12+z)/1000 (MPa) 

3) Limiting value of shaft friction between pile and soil 

,:;a = 0.8,:;fu = 0.8(12+z)/1000 (MPa) 

4) Limiting value of end bearing at pile tip 

qb = 9,:;fu = 9(12+z)/1000 (MPa) 

5) Limiting value of hearing pressure at raft 

qu = 6,:;fu = 6(12+z)/1000 (MPa) 

* The value of 1.2 is used for serviceability. This value is 

changed to 1.3 for ultimate limit state . 
.-, 

*** Only load and modulus are changed between ultimate limit 

state and serviceability state. The limiting values of stress 

described above are NOT changed between two limit states. (If 

partial factors should be introduced for these local yielding 

to analyze the settlement, please let me know the value of the 

partial factor) 

4 
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CASE_P.XLS 

SERVICEABILITY STATE CASE P 
ELEMENT WALL ELEMENT LOAD OF UNIT OWN WEIGHT OF REDUCTION PILLAR WALL LOAD BOTTOM JOISTS TOTAL 

No. LENGTH 
(rn) 
Cl) 

AREA 
(ni) 
(2) 

WALL LENGTH 
(MN/rn) 

(3) 

BOTTOM JOISTS 
(MPa) 
(4) 

LOAD 
(MPa) 
(5) 

LOAD 
(MPa) 
(6) 

(MN) 
(7)= 

(l)x(3) 

LOAD 
(MN) 

(8)=(2) X (4) 

LOAD 
(6)+(7)+(8) 

-(5)x(2) 
l 6 9 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 108 o. 729 
2 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
3 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
4 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
5 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
6 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
7 6 9 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 108 o. 729 
8 6 18 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 216 o. 468 
9 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 

10 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
11 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
12 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
13 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 . o. 252 o. 791 
14 6 18 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 216 o. 468 
15 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
16 0 21 ' o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
17 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
18 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
19 0 21 o. 012 o. 041 1.4 0 o. 252 o. 791 
20 6 9 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 108 o. 729 
21 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
22 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
23 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
24 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
25 6 15 o. 165 o. 012 o. 041 o. 99 o. 18 o. 555 
26 6 9 

432 
o. 165 o. 012 o. 041 

14 
o. 99 

15. 84 
0. l 08 
5. 184 

o. 729 
17.312 

~ p 
►(), .. 

► 
N.. 
°" 



SERVICEABILITY STATE CASE P ULTIMATE STATE CASE P 
DEPTH AYERAGE OF YOUNG' S LIMITING PILE DEPTH AYERAGE OF YOUNG' S LIMITING PILE 
(m) DEPTH (m) MODULUS -SOIL STRESS (m) DEPTH (m) MODULUS -SOIL STRESS 
2. 0 2. 0 
6. 4 4. 2 5. 0 o. 013 6. 4 4. 2 4. 6 o. 013 
10. 8 8. 6 6. 4 o. 017 10. 8 8. 6 5. 9 o. 017 
15. 2 13. 0 7. 8 o. 020 15. 2 13. 0 7. 2 o. 020 
19. 6 17. 4 9. 1 o. 024 19. 6 17.4 8. 4 o. 024 
24. 0 21. 8 10. 5 o. 027 24. 0 21. 8 9. 7 o. 027 
28. 4 26. 2 ll. 8 o. 031 28. 4 26. 2 l 0. 9 o. 031 
32. 8 30. 6 13. 2 o. 034 32. 8 30. 6 12. 2 o. 034 
37. 2 35. 0 14. 6 o. 038 37. 2 35. 0 13. 4 o. 038 
41. 6 39. 4 15. 9 o. 041 41. 6 39. 4 14. 7 o. 041 
46. 0 43. 8 17. 3 o. 045 46. 0 43. 8 16. 0 o. 045 

YOUNG'S MODULUS or SOIL SURFACE ·3. 72 YOUNG' S MODULUS OF SOIL SURFACE 3. 43 
YOUNG' S MODULUS OF BASE LAYER 180 YOUNG'S MODULUS OF BASE LAYER 166 
YOUNG'S MODULUS OF SOIL AT PILE TIP 18. 0 YOUNG'S MODULUS OF SOIL AT PILE TIP 16. 6 
LIMITING END-BEARING STRESSAT PILE TIP o. 522 LIMITING END-BEARING STRESSAT PILE TIP o. 522 
LIMITING BEARING STRESSAT THE CONTACT o. 072 LIMIT!NG BEAR!NG STRESSAT THE CONTACT o. 072 
OF SLAB AND SOIL SURFACE OF SLAB AND SO!L SURFACE 

O:i 
Endast värden motsvarande bruksgränstillstånd (serviceability state) har använts vid ~ jämförelsen. () 

;;i:.. 
N.. 
-...l 
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load (kN) 
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pi le No. l No. 2 No.3 No. 4 No.8 No. 9 No. 10 No. ll 

703.8 657. 7 629. 9 622. l 685. 8 605.2 554. 2 543._6 
I 
I 

: 640. 9 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

: 594. 8 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

: 567. 0 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

: 559. 2 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

: 622. 9 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 542, 3 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 49].3 

I 
I 
I 

I 
I 

: l480. 7 11 

: 561. l 
I 
I 

: 464. 3 
I 
I 
I 
I 350.6 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: 5]5. 0 
I 
I 
I 
I 418. 2 

322. 4 

I 
I 
I 
I 
I 

: 487. 2 
I 
I 
I 
I 390. 4 

316. 6 

I 
I 
I 
I 
I 

: 479. 4 
I 
I 

: 382. 6 

314. l 

I 

I 
I 

: 543. l 

I 

:1m.4 
I 
I 
I 
I 332. 7 

I 

I! 

I 

11:im.5 

l388. 7 I 

326. 8 

1429. 3 I 

l373. 8 I 

321.6 

1420. 7 

l368. 5 

322.3 

249. 3 254. 8 257. 9 258. l 252.] 270. 0 274.4 274. 3 

]90.3 206. 7 213. 9 2]5. 4 ]98. 8 223. 6 23]. 4 232. 6 

]48. 0 ]67. 0 175. 6 177. 9 ]57.3 l8l. 5 ]90. 5 ]92.5 

l]3. 9 131. 6 140. 4 142. 9 122. l 142. 3 151. 3 153. 7 

81. 8 96. 5 104. 0 106. 2 88. 4 104. l l 12. 2 ]]4. 4 

15. 6 ]8. 8 20. 4 20. 9 17. 0 2I. 5 23. 5 24. 0 

--------· slip wnc 
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Axial force and slip zone (unit:kN) 
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load (kN) 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 
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Distribution of axial force 
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Serviceability 



pi le No. I No. 2 No. 3 No. 4 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 

632.0 

I 
1 569. l 
I 
I 
I 

I 489.3 
I 
I 
I 

~ 392. 5 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

561. 6 

498. 7 

4J8. 9 

339. 0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

'. 

573. 2 

510. 3 

430. 5 

357. 2 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

'. 

575. 8 

5]3. 0 

433. l 

361. 6 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

'. 

509. I 

446. 2 

366. 4 

298. 9 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

~ 

684. 9 

622. 0 

542. 2 

445. 4 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

704. 8 
I 
I 

I 64]. 9 
I 
I 
I 
1 562. l 
I 
I 
I 

~ 465.3 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

707.8 

I 

I 1644. 9I - -

I 
I 

: 1565. l 
I 
I 

~ 468. 3 I 

282.0 282. 2 303.] 308.6 249. 3 356. 5 38 l. 2 386.5 

213. 9 233. 4 253. 6 259. 3 206. 4 285. 8 310. 0 315. 9 

169. 2 195. 0 213.6 219.2 172. 7 231. 3 253. 5 259.3 

135.2 160. 4 176. 8 181. 9 142. 0 184. 7 203. 9 209. 3 

106. I 128. 0 141. 8 146. 2 l13. 2 143. 3 159. l 163. 8 

77. 4 94. 5 105. l 108. 5 83. 4 104. 1 116. 3 120. 0 

15. 0 18. 5 20. 6 21. 3 16. 3 21. 4 24. I 24. 9 

·--------

Axial force and slip zone (unit:kN) 
Case P, Sreviceability state (umbrella) 

slip zone 
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ASE_W. XLS 

SERVICEABILITY STATE 
ELEMENT WALL ELEMENT LOAD OF UNIT OWN WEIGHT OF REDUCTION WALL LOAD BOTTOM JOISTS TOTAL LOAD 

No. LENGTH 
(m) 

AREA 
(m2) 

WALL LENGTH 
(MN/m) 

BOTTOM JOISTS 
(MPa) 

LOAD 
(MPa) 

(MN) 
(6)= 

LOAD 
(MN) 

(MN) 
(6)+(7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) X (3) (7)=(2) X (4) -(2) X (5) 
1 36 72 o. 16 o. 007 o. 041 5. 760 o. 504 3. 312 
2 20 48 o. 16 o. 007 o. 041 3. 200 0.336 1. 568 
3 20 48 o. 16 o. 007 o. 041 3. 200 o. 336 1. 568 
4 20 48 o. 16 o. 007 o. 041 3. 200 o. 336 1. 568 
5 36 72 o. 16 o. 007 o. 041 5. 760 o. 504 3. 312 
6 20 48 o. 16 o. 007 o. 041 3. 200 o. 336 I. 568 
7 20 48 o. 16 o. 007 o. 041 3. 200 o. 336 I. 568 
8 20 48 o. 16 o. 007 o. 041 3. 200 o. 336 I. 568 

30. 72 3. 024 16. 032 

ULTIMATE STATE 
ELEMENT WALL ELEMENT LOAD OF UNIT OWN WEIGHT OF REDUCTION WALL LOAD BOTTOM JOISTS TOTAL LOAD 

No. LENGTH 
(m) 

AREA 
(m2) 

WALL LENGTH 
(MN/m) 

BOTTOM JOISTS 
(MPa) 

LOAD 
(MPa) 

(MN) 
(6)= 

LOAD 
(MN) 

(MN) 
(6)+(7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) X (3) (7)=(2) X (4) -(2) X (5) 
1 36 72 o. 184 o. 00805 o. 04 6. 624 o. 580 4. 324 
2 20 48 o. 184 o. 00805 o. 04 3. 680 0.386 2. 146 
3 20 48 o. 184 o. 00805 o. 04 3. 680 o. 386 2. 146 
4 20 48 o. 184 o. 00805 o. 04 3. 680 o. 386 2. 146 
5 36 72 o. 184 o. 00805 o. 04 6. 624 o. 580 4. 324 
6 20 48 o. 184 o. 00805 o. 04 3. 680 o. 386 2. 146 ~ 
7 20 48 o. 184 o. 00805 o. 04 3. 680 o. 386 2. 146 ~ 
8 20 48 o. 184 o. 00805 o. 04 3. 680 

35. 328 
o. 386 

3.4776 
2. 146 

21. 526 
~ 
41 
~ 
N.. 
),-1. 

0-.. 



CASE W.XLS 

SERVICEABILITY STATE CASE W ULTIMATE STATE CASE W 
DEPTH. AVERAGE OF YOUNG' S LIM ITING PI LE DEPTH AYERAGE OF YOUNG' S LIMITING PILE 

(m) DEPTH (m) MODULUS -SOIL STRESS (m) DEPTH (m) MODULUS -SOIL STRESS 
2. 0 2. 0 
6.4 4. 2 5. 0 o. 013 6.4 4. 2 4. 6 o. 013 
10.8 8.6 6. 4 o. 017 10.8 8. 6 5. 9 o. 017 
15.2 13. 0 7.8 o. 020 15.2 13. 0 7.2 o. 020 
19. 6 17. 4 9. 1 o. 024 19. 6 17.4 8.4 o. 024 
24. 0 21. 8 10. 5 o. 027 24. 0, 21. 8 9. 7 o. 027 
28.4 26. 2 11. 8 o. 031 28.4 26. 2 1o. 9 o. 031 
32. 8 30. 6 13. 2 o. 034 32.8 30. 6 12. 2 o. 034 
37.2 35. 0 14. 6 o. 038 37. 2 35. 0 13.4 o. 038 
41. 6 39. 4 15. 9 o. 041 41. 6 39.4 14. 7 o. 041 
46. 0 43. 8 17. 3 o. 045 46. 0 43. 8 16. 0 o. 045· 

YOUNG' S MODULUS OF SOIL SURFACE YOUNG' S MODULUS OF SOIL SURFACE 
3. 72 3.43 

YOUNG' S MODULUS OF BASE LAYRE YOUNG' S MODULUS OF BASE LAYRE 
180 166 

YOUNG' S MODULUS OF SOIL AT PILE TIP YOUNG' S MODULUS OF SOIL AT PILE TIP 
18. 0 16. 6 

LIMITING END-BEARING STRESSAT PILE TIP LIMITING END-BEARING STRESSAT PILE TIP O:J 
~ o. 522 o. 522 ►()LIMITING BEARING STRESSAT THE CONTACT LIMITING BEARING STRESSAT THE CONTACT ►

OF SLAB AND SOIL SURFACE OF SLAB AND SOIL SURFACE ,.....N 

o. 072 o. 072 ---l 
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load (kN) 
0 100 200 300 400 500 600 700 

0 

10 

~ 

8 20-t--~-~~-~-,--~-i-~ 
'-._/ 

9 pile No. 1 
Q pile No. 2 

40 • pile No. 6 
l!I 
I 

pile No. 8I 

50 
Distribution of axial force 
on piles (rigid, case W) 
Serviceability 



pile No. l No. 2 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 13 

611. 0 594. 0 60U 555. l 532. 6 537. I 638. 9 
I I I 

I I I I
I I I 

I I I 

I I 

1~1_J 1~1-J l~fil_JI 598. 2 1 531. I I 538. 7 ~ 492. 2 : ~ 469. 7 : ~ 47 4. 2 : : 1576. 0I I II I I 
I I 

I I I 
I I 

I . I I 

1 1I 518. 3 
I 

I I 451. 3 
I 

I 1~: lilW UQb_LJ ~ : 1496. I 
I I I 

I II I I 
I I II I I I 

I I I 
: 421. 6 I ~ 351. 5 I ~ 362. I I 351. 2 341. 8 34 l. 2 : 399. 4 

II 
II 

~ 301.9 I 
I 288. 0 294. I 297. 4 296. 0 292. 2 296. 9 

223. I 233. 9 238. 0 246. 3 247. 8 245. 2 228. 9 

171.4 193. 0 194. 5 204.3 207.5 206. 3 181. 6 

133. 9 157. 6 156. 8 166. 3 170. 3 170. 5 143. 9 

103. 3 124. 9 122. 8 131.1 135.2 136.5 111. 6 

71. 4 92. 3 90. l 97. l 100. 7 101. 9 81. 0 

14.3 18. 6 17. 8 19. 6 20. 4 20. 4 15. 7 

·-------- slip zone 
I 

0:, 

pAxial force and slip zone (unit:kN) 
Case W, Sreviceability state (rigid) 41► 

► 
N 
N 
0 
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load (kN) 
0 100 200 300 400 500 600 700 

0 .• ,D .11!1 

/ 
•• ✓ 

/

•••• ,~. 
,•· ; .· " / 

10-~r----t---t--~.--=~-✓✓---±r=---+-~ 
•• ✓ _., / 

.--,," ✓• 
:.·; ~ 

,n .•·· 
<" : / : ,. / 

~- : ✓• ~s20--r---t--,---t--~~r---------j----t---i
'---../ 

~ pile No. 1 
Q 

:~ 

pile No. 2 
40 • pile No. 6 

11!1 

I 

pile No. 8I 

50 
Distribution of axial force 
on piles (umbrella, case W) 
Serviceability 



pile No. I No. 2 No.5 No. 6 No. 7 No. 8 No.13 

64 I. 2 571.0 573. I 532. 1 481. 3 671. 7 6J6. 3 
I I I I III I I I I 
I I I I II 

I 
I I I I I 

I 578.3 I 
I 

I 508.1 I 
I 510. 2 I ! 469. 2 

I 
420.6 : 608.9 : 1553. 4I I I

I I I 
I I

I I I 
I I I I I

I I I I 
II 498. 4 I 

I ~ 428. 2 I 
I 

~ 430. 3 I 
I 

399.4 380. 1 : 529. 0 :,m.5 ,, 
I 

I 
I 

I II 
I 

I 
I I

I I 
I 

I 1: 40 l. 7 I 34 l. 5 343.9 340. 3 336. 2 : 132.3 I : 376. 8 
II 
II 

'. 288. 0 
I 
I 28!. 9 282.5 290. 4 294. 6 345.0 283. 7 

212. 7 231. 5 230. 5 242. 3 250.0 277. 2 220. 4 

165. 3 192. 7 189. 8 202. 3 211. 0 226. 0 176. 0 

130. 2 158. 2 153.8 165.5 173. 6 182.5 140. 3 

101. I 125. 8 121. I 131. 0 138.0 143. 7 109.3 

73. 3 93. l 97. 3 102. 7 106.0 79. 7 

11.2 18. 7 19. 7 20.8 21. l 15. 5 

·-------- slip wnc 

t:i:1Axial force and slip zone (unit:kN) p 
Case W, Sreviceabili ty state (umbrella) ►0 

► 
tv.. 
tv 
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NIVÅKURVOR ÖVER 
KONTAKTTRYCK PLATTA-JORD. 
NIVÅLINJE kPa 
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NIVÅf<URVOR bVER 
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MOMENT I X-RIKTNINGEN. 
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NIVÅKURVOR ÖVER 
DIMENSIONERANDE NEGATIVT 
MOMENT I X-RIKTNINGEN. 
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2 -20.00 
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4 -49.oc 
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0.5 5 . 4 1..0.?) 3 6 . 5 
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0.5 7. 6 %.3 42. 3 
0.5 10.9 ~-~ 45.3 
2. 0 43:8 19.3 381.. 52.6 
2.0 3 3 . 6 57..tö 64 • 3 
2.0 48. 5 0Mt 7 6 .1 
2.0 63. 2 °"fS,'f 87. 8 
2. 0 91$ 77.5 ~ 99.5 
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Bll.,AGA 5:1 

Program (företag/ Beräkning av till- Sättningsberäkning Jordmodell Samverkan med 
institution) skottsspännirumr bn:1:maden 

Kompensations- Beräkning enligt FEM -beräkning Varje element kan Stommen beskrivs med 
grundläggning med elasticitetsteori Elastisk-viska- ges specifika värden ram-, skiv-, balk- eller 
kohesionspålar FE-metod med yt- elastisk modell beträffande E, u och platt-element. Jordfjäd-
Göteborgs förorter och punktlaster baserad på CRS- viskositetskonstant rama korrigeras med 

resultat (M om- hänsyn till uppnådd 
räknas till E) deformation vid olika 

tidssteg 
ICFEP Elasticitetsteori FEM -beräkning Olika elasto-plastiska Konstruktionselement 
Imperial College Elastisk- modeller inklu- beskrivs med elastiska 

viskoelastisk derande MIT:s och parametrar. 
(plastisk) modell Lades modeller 

Platta på mark Ytlaster enligt Kompressions-area- Jorden indelas i ett Platta/väggar FEM-
SS/-konsult Boussinesq-Fröhlich metoden baserad på antal rutor i x/y- beräknas. Samverkan 

Pållaster enligt parametrar från systemet. Inom varje genom att överens-
Mindlin CRS-ödometer- ruta består jorden av stämmelse skapas 

försök Även ett antal horisontella mellan sättning och 
elasticitetsteori kan skikt plattans deformation. 
utnyttjas. 

SAMVERKAN Ytlaster enligt Kompressions-area- Jorden indelas i ett Platta/väggar FEM-
ADG GrundteJ.cnik Boussinesq-Fröhlich metoden baserad på antal rutor i x/y- beräknas. Samverkan 
J&W Pållaster enligt parametrar från systemet. Inom varje genom att överens-

Mindlin CRS-ödometer- ruta består jorden av stämmelse skapas 
försök ett antal horisontella mellan sättning och 

skikt plattans deformation. 
ABAQUS Elasticitetsteori FEM-beräkning Varje element kan Konstruktikonsel ement 
rem-Tech AB Elastisk- beskrivas med beskrivs med elastiska 

viskoelastisk elastiska-viska- parametrar (dvs ges sin 
(plastisk) modell elastiska ( elasto- riktiga styvhet). 

plastiska/viska-
elastiska-plastiska) 
parametrar 

PIGRAF Ytlaster enligt Elastici tetsteori Elasticitetsteori Oändligt styv eller 
Nippon Jnstitute oj Boussinesq Gränsspänningar kan oändligt vek platta. 
Technology, Japan Pållaster enligt anges i kontaktytan Dessutom "U mbrella 

Mindlin mellan jord och påle method" där plattan 
för att möjliggöra delas upp i delar med 
glidning ett antal pålar till varje 
(plasticering) del. Detta ger resultat 

mellan oändligt styv 
och oändligt vek platta. 

PIGLET Förenklad Förenklad Linjär-elastisk jord. Oändligt styv eller 
Cambridge University elasticitetsteori elasticitetsteori E ökar ned till oändligt vek 

Ytlaster kan ej pålspets och är överbyggnad. Pålarnas 
simuleras därunder konstant styvhet beaktas. 

SPLICE Elasticitetsteori Elasticitetsteori I varje nod ansätts Samverkan beskrivs 
Norges geotehiiska (kopplad Winkler- (kopplad Winkler- värden på fjädermot- med tre kopplade 
institut teori) teori). I varje ståndet (p-y- och t-z- fjädrar i varje nod-

iteration antas kurvor ansätts) punkt (modifierad 
linjära förhållanden. Winkler-idealisering) 

PLAS3D Elasticitetsteori FEM-beräkning Olika elastiska Konstruktionselement 
Danmarks geotekniska Elastisk-viska- modeller och en beskrivs med elastiska 
institut elastisk modell elasto-plastisk parametrar ( dvs ges sin 

modell med töjnings- riktiga styvhet). 
hårdnande 




